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PŘÍNOS NAVRŽENÉ METODY VÝPOČTU MAJETKOVÉ ÚJMY NA 

VODOHOSPODÁŘSKÉ FUNKCI LESA, KTERÁ VZNIKLA V PŘÍMÉ 

SOUVISLOSTI S UMÍSTĚNÍM A REALIZACÍ STAVEB 

THE BENEFITS OF THE PROPOSED METHODS OF CALCULATING THE 

FINANCIAL DAMAGE TO THE WATER FEATURE OF THE FOREST, WHICH 

WAS ESTABLISHED IN DIRECT CONNECTION WITH THE LOCATION AND 

THE REALISATION OF THE BUILDINGS 

Petr Bureš12 

ABSTRAKT: 

Problémovou situací při vzniku škody na lesích následkem stavebních činností je 

celkové její vyčíslení, protože dochází nejen ke škodám na lesním porostu a pozemcích 

určených pro plnění funkcí lesa, ale také ke škodám na vodohospodářské funkci lesa. Vznikem 

škod na porostu a lesních pozemcích dochází současně k poškození hydrických poměrů. 

Porušené hydrické poměry na lesních pozemcích mimo jiné, že jsou škodou na životním 

prostředí (resp. jedné z jeho složek), jsou také majetkovou újmou pro vlastníka lesa, protože 

přímo ovlivňují výši dodatečných nákladů spojených s jeho hospodařením v lese. Stávající 

vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na 

lesích posuzuje pouze újmu či škodu na lesním porostu a pozemku určeném pro plnění funkcí 

lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní mimo-produkční funkce jako lesní ekosystém. Škoda 

(majetková újma) na vodohospodářské funkci lesa není výše zmiňovanou vyhláškou řešena. 

Prvotně formulovaný problém spočívá v nalezení vhodného způsobu řešení jak 

objektivně vyčíslit majetkovou újmu na lese, vč. škody na vodohospodářské funkci lesa a tím 

se přiblížit k exaktnosti skutečné škody na lese vznikající v přímé souvislosti s umístěním a 

realizací staveb. 

ABSTRACT: 

Problem situations in damage to forests as a result of construction activities is the 

total of its quantification, because of not only to damage to the forest and the land intended 

for the performance of the function of the forest, but also to damage to the water feature of 

the forest. The emergence of the crop damage and forest grounds occurs at the same time 

damage to the management. Broken water conditions on the forest grounds, inter alia, that 

the environmental damage (or one of its components), are also material injury for the owner 

of the forest, because it directly affect the amount of the additional costs linked to its 

management in the forest. The existing decree MZe ČR no. 55/1999 Coll. on the method of 

calculating the amount of loss or damage caused to forests assesses only the injury or 

damage to the forest and the land intended for the performance of the functions of the forest, 

but does the forest and its other non-production function as a forest ecosystem. The damage 

(the material injury) on the water feature of the forest is not the above mentioned decree dealt 

with. 
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Initially formulated the problem lies in finding the right way of solving how to 

objectively quantify the financial damage to the forest, inc. damage to the water feature of the 

forest and thus closer to the actual damage to the exaktnosti forest, resulting in direct 

connection with the location and the realisation of the buildings. 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny; metody funkční diagnostiky; měření; majetková 

újma; náhrada škody; krajina; lesní ekosystém, vodohospodářská funkce lesa; 

vodohospodářské stavby; výpočty. 

KEYWORDS: 

Forensic ecotechnique: forest and trees; methods of functional diagnostics; 

measurements; material injury; compensation for damage; the landscape; forest ecosystem; 

water forest functions; water construction; calculations. 

1 ÚVOD 

Předmětem a cílem publikovaného příspěvku je přínos disertační práce autora, spočívají 

ve věrohodném a efektivním vyřešení prvotně formulovaného problému „Ocenění majetkové 

újmy na vodohospodářské funkci lesa, která nastala v souvislosti s negativním účinkem 

stavebních činností“. Vodohospodářská funkce lesa je jednou z nejvýznamnějších 

mimoprodukčních funkcí lesa mající značný dopad na hodnotu lesa a nákladovost 

hospodaření s tím spojeným.  

2 PROBLÉMOVÁ SITUACE A FORMULOVANÝ PROBLÉM 

Problémovou situací při vzniku škody na lesích následkem stavebních činností je 

celkové její vyčíslení, protože dochází nejen ke škodám na lesním porostu a pozemcích 

určených pro plnění funkcí lesa, ale také ke škodám na vodohospodářské funkci lesa. 

Vznikem škod na porostu a lesních pozemcích dochází ve většině případů k poškození 

hydrických poměrů. Porušené hydrické poměry na lesních pozemcích mimo jiné, že jsou 

škodou na životním prostředí (resp. jedné z jeho složek), jsou také majetkovou újmou pro 

vlastníka lesa, protože přímo ovlivňují výši dodatečných nákladů spojených s jeho 

hospodařením v lese. Stávající vyhláška MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše 

újmy nebo škody způsobené na lesích posuzuje pouze újmu či škodu na lesním porostu a 

pozemku určeném pro plnění funkcí lesa, ale neposuzuje les a jeho ostatní mimo-produkční 

funkce jako lesní ekosystém. Škoda (majetková újma) na vodohospodářské funkci lesa není 

výše zmiňovanou vyhláškou řešena.  

Prvotně formulovaný problém spočíval v nalezení vhodného způsobu řešení jak 

objektivně vyčíslit majetkovou újmu na lese, vč. škody na vodohospodářské funkci lesa a tím 

se přiblížit exaktně ke skutečné škodě na lese vznikající v přímé souvislosti s umístěním a 

realizací staveb. V průběhu řešení práce nebyla nutná reformulace prvotně formulovaného 

problému z důvodu, že závěry rešeršní studie (Kapitola 4 - disertační práce autora „DPA“) 

ukázaly, že stejný nebo obdobný problém nebyl již vyřešen, případně řešen. Navržená metoda 

umožňuje řešit prvotně formulovaný problém.  
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3 FORMULOVANÉ CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem disertační práce bylo vyřešení formulovaného problému prostřednictvím 

nově navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která 

vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb.  

Dílčími cíly pro řešení formulovaného problému, jejichž výsledky jsou součástí struktury 

navržené metody výpočtu majetkové újmy, byly: 

 Charakteristika možných rizikových jevů poškozující vodohospodářskou funkci lesa 

při stavebních činnostech jako významného preventivního kritéria, které může vzniku 

majetkové újmy předejít (Kapitola 6 „DPA“). Význam výsledků tohoto dílčího cíle je 

mimo jiné také pro zadavatele posudku, pro jeho základní orientaci v dané 

problematice, případně výpočtu potencionálních škod z hlediska předcházení 

rizikových jevů. Výsledky toho dílčího cíle autor publikoval v časopise „Soudní 

inženýrství“ (BUREŠ, P., 2011).  

 Provést vlastní měření v lesním porostu prostřednictvím metod subsystému C: 

Funkční diagnostika stromů metody „CFA“ a následně posoudit, zda dosažené 

výsledky a jejich interpretace může mimo jiné také najít uplatnění pro navrhovanou 

metodu výpočtu (Kapitola 7 „DPA“). Průběh práce prokázal vhodnost využití 

uvedených metod měření pro přímou detekci příčin vzniku majetkové újmy v rámci 

navrhované metody. Tato měření se stala nedílnou součástí navržené metody výpočtu. 

Souběžně byla potvrzena skutečnost, že využití uvedených metod v praxi přesahuje 

rámec pro potřebu lesního hospodářství. Předmětné metody měření mohou najít také 

uplatnění ve stavebnictví, jako nezbytný průzkum v rámci rozhodovacího procesu pro 

vhodnost umístění stavby v krajině. Data získaná z měření stromových jedinců dávají 

současně také obraz o hydrických poměrech na dotčených pozemcích. Skutečností je, 

že pokud stavba má mít také svou architektonickou hodnotu (pokud se nejedná pouze 

o účelovou industriální stavbu nebo stavbu obdobného charakteru), měla by být 

vhodně umístěna do krajiny, ve které bude následně plnit svou technickou funkci. 

Uvedená symbióza je deklarovaná uznávanými díly soudobé i minulé architektury. 

 Použít vhodných výpočtů pro vlastní oceňování majetkové újmy v rámci znaleckého 

oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Oceňování nemovitostí 

(Kapitola 8 a Kapitola 9 „DPA“). 

Novost výsledků navržené metody spočívá v možnosti stanovení výše majetkové 

újmy způsobené i na vodohospodářské funkci lesa, a to prostřednictvím měření v lesním 

porostu a následných výpočtů.   

V průběhu práce se ukázalo nezbytností vyřešit problematiku náhrady škody/majetkové 

újmy v návaznosti na ustanovení občanského a obchodního zákoníku (Kapitola 5 „DPA“). 

Současně jsem provedl vyjasnění předmětné problematiky souvislosti s ostatními 

legislativními předpisy vztahující se k tématu práce, jež jsou sumarizované do přehledové 

tabulky (Kapitola 5.1 „DPA“). Ve vtahu k zadání práce je hydrická rovnováha podmínkou 

resp. nenahraditelnou součástí lesního pozemku, na kterém má být les úspěšně pěstěn. 

Z tohoto pohledu a v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku je škoda na hydrických 

funkcích škodou na majetku (majetkovou újmou) vlastníka lesa. 
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4 VÝSLEDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

Výsledkem práce je navržení metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské 

funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb. Metoda výpočtu 

majetkové újmy je svou strukturou navržena tak, aby svými parametry a kritériemi  

odpovídala typologii znaleckých posudků z hlediska Forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

(FEld). Chronologie uzlových bodů navržené metody výpočtu majetkové újmy na 

vodohospodářské funkci lesa je uspořádaná do strukturovaného blokového schématu 

(Kapitola 8 „DPA“). Náhrada majetkové újmy na vodohospodářské funkci (službě) lesa, která 

vznikla následkem dopadu negativního účinku stavebních činností, je především spojena:  

 s odstraněním nebo omezením účinků dokončené stavby (změnou stavby po 

dokončení) nebo 

 se vznikem náhradního technického opatření spočívajícího v návrhu vhodné 

vodohospodářské stavby nebo stavby krajinného inženýrství, která svým účelem, a 

významem nahradí poškozenou hydrickou funkci lesa.  

Navržená metoda výpočtu na základě detekce příčiny vzniku škody, posouzení míry 

poškození je založena na principu ocenění náhradního technického řešení, které odstraní 

dopad škody. Technické řešení kompenzuje negativní účinek změn hydrických poměrů na 

dotčených pozemcích. Proto, aby znalec (expert) mohl provést ocenění majetkové újmy, je 

stanoveno technické řešení v základní koncepci, které následně je rozpracováno podrobně 

projektovou dokumentací. Uvádím presentaci modelového příkladu grafického vyjádření 

návrhu technického řešení Obr. 1 a Obr. 2. (BUREŠ, P., 2013). Jedná se o modelový příklad 

výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem 

zrychleného odtoku povrchových vod z povodí. 

 

Obr. 1 – Pohled na hráz, výpusť a bezpečnostní přeliv retenční nádrže (BUREŠ, P., 2013). 

Fig. 1 – View of the dam, drain end safety overflow retention reservoir (BUREŠ, P., 2013). 
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Obr. 2 – Konstrukce sypané (zemní) homogenní hráze retenční nádrže (BUREŠ, P., 2013). 

Fig. 2 – Construction of sprinkled (natural) homogeneous dam retention reservoir 

(BUREŠ, P., 2013). 

Pro prezentaci ocenění uvádím část položkového rozpočtu zemních prací pro zřízení 

retenční nádrže Obr. 3 a rekapitulaci vypočtené ceny majetkové újmy Tab. 1 (BUREŠ, P., 

2013).  

Celková majetková újma je tedy stanovena nákladovým způsobem ocenění věcné 

hodnoty (časové ceny bez opotřebení) změny dokončené stavby nebo stavby nové 

vodohospodářské povahy, která odstraní negativní dopad porušené hydrické rovnováhy. 

Součástí navržené metody je ocenění všech ostatních vedlejších (souvisejících) nákladů, 

které jsou spojeny s uvedením věci do stavu odstraňujícího dopad škody. Vedlejší náklady 

jsou spojeny se znaleckým posudkem s průzkumy, detekcí prokazující příčinnou souvislost, 

přípravou příslušného stupně projektové dokumentace, inženýrskou činností spojenou 

s povolováním staveb apod. Věcná hodnota stavby (časová cena stavby bez opotřebení), která 

odstraní účinek škody je určena použitím podrobného položkového rozpočtu. Jednotlivé 

položky z výkazu výměr stavebních prací jsou oceněny cenovými položkami – cenovými 

normativami cenové soustavy ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové hladině k datu vzniku škody. 

Ostatní související náklady spojené s přípravou a realizací stavby jsou oceněny cenou 

obvyklou. Obvyklá cena souvisejících služeb potřebných k realizaci stavby je stanovena 

porovnávacím způsobem ocenění při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 
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Obr. 3 – Položkový rozpočet – část I., zemní práce (BUREŠ, P., 2013). 

Fig. 3 – Construction budget – part I., earthworks (BUREŠ, P., 2013). 
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Tab. 1 – Rekapitulace vypočtené ceny majetkové újmy (BUREŠ, P., 2013). 

Tab. 1 – The recapitulation calculated prices of property damage (BUREŠ, P., 2013). 

                           REKAPITULACE CENY NÁKLADŮ NA ODSTRANĚNÍ MAJETKOVÉ ÚJMY 

Hlavní náklady – věcná hodnota stavby (cena časová) 

Cena dle položkového rozpočtu část I.; část II.; část III.  3 692 452,- Kč 

Vedlejší náklady – cena obvyklá (obecná) 

Přístrojová diagnostika, hydrogeologický průzkum        62 000,- Kč 

Projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPPS      280 000,- Kč 

Inženýrská činnost        35 600,- Kč 

CENA CELKEM MAJETKOVÉ ÚJMY (BEZ DPH)                                                                  4 070 052,- Kč 

Návrhová metoda ocenění majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa stanovila 

výpočtem celkovou výši škody, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových 

vod z povodí v částce 4 070 052,- Kč bez DPH. 

Tato prezentovaná majetková újma spadá do oblasti následků rizikových jevů, které 

způsobují škody nejen na povrchových vodách, tak také na podzemních vodách v přímé 

souvislosti se stavební činností. Jedná se o následek rizikového jevu spojeného se zrychlením 

odtoku z povodí, snížení retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu a se změnou 

celkové zásoby podzemní vody. Dle svého charakteru se dá předmětný rizikový jev zatřídit 

mezi rizikové jevy lokální, trvalé vyšší intenzity působení, které je souborem technických 

opatření možné eliminovat dopad škody. 

5 VÝZNAM NAVRŽENÉ METODY VÝPOČTU MAJETKOVÉ ÚJMY 

Význam navržené metody výpočtu majetkové újmy pro realizaci v praxi nebo pro další 

rozvoj vědního oboru „Soudní inženýrství“:  

 Navržená metoda je vhodným doplněním i dle konzultace s autory – novely vyhlášky 

MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 

neboť svým řešením umožňuje ocenění náhrady za způsobenou škodu na hydrických 

funkcích lesa. Stávající platná úprava zmiňované vyhlášky řeší pouze vzniklou škodu 

na lesních pozemcích a porostech. Škody na mimoprodukčních funkcích lesa nejsou 

stávající platnou vyhláškou řešeny.  

 Měřením a výpočtem určit vzniklou majetkovou újmu na hydrických poměrech 

(vodohospodářské funkci lesa) dotčených pozemků. 

 Umožňuje ocenění majetkové újmy na mimoprodukční funkci lesa. 

 Vlastníku lesa umožní se přiblížit exaktnosti skutečné výši majetkové újmy na svém 

obhospodařovaném majetku, neboť narušené hydrické poměry znamenají pro 

vlastníka lesa další dodatečné provozní náklady na zajištění, udržení a ochranu 

produkční funkce lesa. 

 Rozšiřuje oblast oboru „Soudní inženýrství“, kde je možné a efektivní využití 

stávajících metod funkční diagnostiky pro přímé měření stromových jedinců a porostů 

(Subsystém C.: Funkční diagnostika stromů jako součást metody kontaktního 

ohodnocování rostlinstva (contact flora assessment „CFA“). 
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 Navržená metoda potvrzuje a rozvíjí typologii znaleckých posudků v rámci FEld. 

 Součástí metody je charakteristika možných rizikových jevů poškozující hydrické 

poměry na dotčených pozemcích, která může být využita zadavatelem posudku při 

určení příčiny vzniku majetkové újmy. 

 Navržená metoda umožňuje výpočet potenciálních škod v případě zájmu zadavatele 

posudku z hlediska předcházení rizikových jevů. 

 Pro osoby, které se v rámci svého profesního zaměření dostávají do styku s řešenou 

problematikou, může navržena metoda výpočtu být zdrojem informací pro jejich práci.  

 Projektanti a realizační firmy, kteří navrhují a realizují stavby s významným dopadem 

na životní prostředí, můžou najít v navržené metodě užitečné informace o rizikových 

jevech, které mohou nastat na hydrických poměrech v krajině a tím se vyvarovat 

chybám a následně škodám již v rámci projektové přípravy stavby, tak následně při 

vlastní realizaci. 

 V případě, že se znalec v rámci své činnosti setká s řešenou problematikou, může 

navrhovanou metodu využít pro vypracování posudku. Navržená metoda výpočtu má 

v sobě princip, že každý uzlový bod navrhované metody je přezkoumatelný, každá 

oceněná položka má svoji jednotkovou cenu a výměru a je tedy kontrolovatelná. Tím, 

že navržená metoda je přehledná, přezkoumatelná a začleňuje do své struktury 

stávající metody, které přispívají k exaktnosti znaleckých posudků, i když není zatím 

legislativním předpisem podpořena, je znalcem obhajitelná. Škody na hydrických 

funkcích lesa jsou vedle škod na životním prostředí také majetkovými újmami, které 

vznikají vlastníku lesa (viz. 5. Kapitola). Znalec může využít navrženou metodu 

výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské funkci lesa v případech, kdy bude muset 

řešit náhradu škody: 

o na vodách povrchových, 

o na vodách podzemních, 

o na vodách vyvěrajících na povrch. 

 Navržená metoda výpočtu tím, že používá pro přímé měření stromových jedinců 

metody funkční diagnostiky, umožní v oblasti pedagogické činnosti další využití 

Subsystému C.: Funkční diagnostika stromů jako součást metody kontaktního 

ohodnocování rostlinstva (contact flora assessment „CFA“). 

6 ZÁVĚR 

Výsledkem disertační práce autora je tedy navržení metody výpočtu majetkové újmy na 

vodohospodářské funkci lesa, která vznikla v přímé souvislosti s umístěním a realizací staveb. 

Chronologie uzlových bodů navržené metody výpočtu majetkové újmy na vodohospodářské 

funkci lesa je uspořádaná do strukturovaného blokového schématu (Kapitola 8 „DPA“). 

Metoda výpočtu majetkové újmy je svou strukturou navržena tak, aby svými parametry a 

kritériemi  odpovídala typologii znaleckých posudků oboru Forenzní ekotechnika: les a 

dřeviny (FEld). 

 Novost výsledků navržené metody spočívá v možnosti stanovení výše majetkové újmy 

způsobené i na vodohospodářské funkci lesa, a to prostřednictvím měření v lesním porostu a 

následných výpočtů.   

Smyslem navržené metody výpočtu majetkové újmy není neoprávněně generovat zisk 

poškozenému, ale dát mu finanční prostředky pro odstranění škody na vodohospodářské 

funkci lesa, kterou les bezesporu plní a zároveň vlastníku lesa umožnit pokračování 

hospodaření se svým majetkem, který byl poškozen. 
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Závěrem jenom krátká poznámka k potenciálním problémům, které mohou nastat 

vlastníkům lesa v důsledku změněných hydrických poměrů, kterým jsou vystaveni a nuceni 

následně řešit. Jde především o následující problémové situace: 

 nahodilá těžba, 

 zalesňování (obnova lesa), 

 etc. 
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