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Věcný přezkum znaleckých posudkůsoudy
a orgány státní správy znalecké činnosti
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

;,,VHPLQiĜ8QLHVRXGQtFK]QDOFĤ
(OHNWURWHFKQLNPH]LSDUDJUDI\

sĢĐŶǉƉƎĞǌŬƵŵǌŶĂůĞĐŬǉĐŚƉŽƐƵĚŬƽ
ƐŽƵĚǇĂŽƌŐĄŶǇƐƚĄƚŶşƐƉƌĄǀǇǌŶĂůĞĐŬĠēŝŶŶŽƐƚŝ

WƌĂŚĂ͕ϭϬ͘ƎşũŶĂϮϬϭϴΞDŝƌŽƐůĂǀ&ƌǉĚĞŬ

:ĂŬŵĄǌŶĂůĞĐƉƌŽǀĄĚĢƚǌŶĂůĞĐŬŽƵēŝŶŶŽƐƚ͍
Α ϴŽE ŶĂůĐŝũƐŽƵƉŽǀŝŶŶŝǀǇŬŽŶĄǀĂƚǌŶĂůĞĐŬŽƵēŝŶŶŽƐƚ
ƎĄĚŶĢ͕ǀĞƐƚĂŶŽǀĞŶĠůŚƽƚĢ͕ŽďŽƌƵ ĂŽĚǀĢƚǀş͕ƉƌŽŬƚĞƌĠďǇůŝ
ũŵĞŶŽǀĄŶŝ͘
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sǉŬůĂĚŽǀĠƵƐƚĂŶŽǀĞŶşΑ ϮϮŽĚƐƚ͘ϭŝŶƐƚƌƵŬĐĞ
 ěiGQêP YêNRQHP ]QDOHFNp QHER WOXPRþQLFNp þLQQRVWL YH VP\VOX  
]iNRQD R ]QDOFtFK D WOXPRþQtFtFK VH UR]XPt QHMHQ GRGUåHQt
VWDQRYHQêFK IRUPiOQtFK D REVDKRYêFK QiOHåLWRVWt ~NRQX   D 
 Y\KOiãN\  DOH Wpå SURYHGHQt ~NRQX V QiOHåLWRX RGERUQRX Spþt
OHJH DUWLV  6SUiYQt RUJiQ MH RSUiYQČQ RYČĜLW ]GD MH ]iYČU SRVXGNX
SĜH]NRXPDWHOQê D SRVWXS ]QDOFH RSDNRYDWHOQê ]GD QHRGSRUXMH
]iVDGiP IRUPiOQt ORJLN\ ]GD PČO ]QDOHF N GLVSR]LFL YãHFKQ\
UHOHYDQWQt SRGNODG\ D QiOHåLWČ MH Y SRVXGNX R]QDþLO D ]GD V
SĜLKOpGQXWtP NH YVWXSQtP LQIRUPDFtP SRXåLO XUþLWRX PHWRGX SRVWXS
þL ~GDM GĤYRGQČ EHUH SĜL WRP Y ~YDKX L ]SĤVRE MDNêP ]QDOHF
Y\VYČWOLO SRVXGHN RUJiQX YHĜHMQp PRFL Y UiPFL YêVOHFKX SĜtSDGQČ
Wpå ]iYČU UHYL]QtKR ]QDOHFNpKR SRVXGNX =D GDQêP ~þHOHP VL
VSUiYQt RUJiQ ]SUDYLGOD Y\åiGi VRXþLQQRVW VERUX SUR ]QDOHFNp
RWi]N\

\ĄĚŶǉǀǉŬŽŶ


QHMHQ GRGUåHQt VWDQRYHQêFK IRUPiOQtFK D REVDKRYêFK QiOHåLWRVWt
~NRQX   D   Y\KOiãN\
 SURYHGHQt ~NRQX V QiOHåLWRX RGERUQRX Spþt OHJH DUWLV 
 2GERUQi SpþH MH
 QHXUþLWê SUiYQt SRMHP
 GRWYiĜHQ SUD[t D MXGLNDWXURX QDSĜ ,9 Ò6  ± QHQt
PRåQp VHVWDYLW X SRMLãĢRYDFtKR PDNOpĜH Y\þHUSiYDMtFt
VH]QDP ]DKUQXMtFt NDåGRX HYHQWXDOLWX MHGQiQt
 2GERUQi SpþH
VFKRSQRVW MHGQDW VH ]QDORVWt D SHþOLYRVWt
NWHUi MH V XUþLWêP VWDYHP þL SRYROiQtP VSRMHQD
 2GERUQi SpþH MH QHMY\ããt VWDQGDUW SpþH MH Y\ããt QHå EČåQi
SpþH D SpþH ĜiGQpKR KRVSRGi
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WƎĞǌŬƵŵƉŽƐƵĚŬƽĂũĞŚŽǌǀǉƓĞŶǉǀǉƐŬǇƚ;ƉŽϭ͘ϵ͘ϮϬϭϭͿ
   RVĜ
 -HVWOLåH ]QDOHFNê SRVXGHN SĜHGORåHQê ~þDVWQtNHP
Ĝt]HQt Pi YãHFKQ\ ]iNRQHP SRåDGRYDQp QiOHåLWRVWL D
REVDKXMH GRORåNX ]QDOFH R WRP åH VL MH YČGRP
QiVOHGNĤ YČGRPČ QHSUDYGLYpKR ]QDOHFNpKR SRVXGNX
SRVWXSXMH VH SĜL SURYiGČQt WRKRWR GĤND]X VWHMQČ
MDNR E\ VH MHGQDOR R ]QDOHFNê SRVXGHN Y\åiGDQê
VRXGHP 6RXG XPRåQt ]QDOFL NWHUpKR QČNWHUi ]H VWUDQ
SRåiGDOD R ]QDOHFNê SRVXGHN QDKOpGQRXW GR VSLVX QHER
PX MLQDN XPRåQt VH]QiPLW VH V LQIRUPDFHPL SRWĜHEQêPL
SUR Y\SUDFRYiQt ]QDOHFNpKR SRVXGNX

  ϭϭϬĂ d\
 :ĞƐƚůŝǎĞ ǌŶĂůĞĐŬǉ ƉŽƐƵĚĞŬ ƉƎĞĚůŽǎĞŶǉ ƐƚƌĂŶŽƵ ŵĄ ǀƓĞĐŚŶǇ
ǌĄŬŽŶĞŵ ƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠ ŶĄůĞǎŝƚŽƐƚŝ Ă ŽďƐĂŚƵũĞ ĚŽůŽǎŬƵ ǌŶĂůĐĞ
Ž ƚŽŵ͕ ǎĞ Ɛŝ ũĞ ǀĢĚŽŵ ŶĄƐůĞĚŬƽ ǀĢĚŽŵĢ ŶĞƉƌĂǀĚŝǀĠŚŽ
ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͕ ƉŽƐƚƵƉƵũĞ ƐĞ ƉƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƚŽŚŽƚŽ
ĚƽŬĂǌƵ ƐƚĞũŶĢ͕ ũĂŬŽ ďǇ ƐĞ ũĞĚŶĂůŽ Ž ǌŶĂůĞĐŬǉ ƉŽƐƵĚĞŬ
ǀǇǎĄĚĂŶǉ ŽƌŐĄŶĞŵ ēŝŶŶǉŵ ǀ ƚƌĞƐƚŶşŵ ƎşǌĞŶş͘ KƌŐĄŶ ēŝŶŶǉ ǀ
ƚƌĞƐƚŶşŵ ƎşǌĞŶş ƵŵŽǎŶş ǌŶĂůĐŝ͕ ŬƚĞƌĠŚŽ ŶĢŬƚĞƌĄ ǌĞ ƐƚƌĂŶ
ƉŽǎĄĚĂůĂ Ž ǌŶĂůĞĐŬǉ ƉŽƐƵĚĞŬ͕ ŶĂŚůĠĚŶŽƵƚ ĚŽ ƐƉŝƐƵ ŶĞďŽ ŵƵ
ũŝŶĂŬ ƵŵŽǎŶş ƐĞǌŶĄŵŝƚ ƐĞ Ɛ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞŵŝ ƉŽƚƎĞďŶǉŵŝ ƉƌŽ
ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶş ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͘
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WϮ͘
ƷēĂƐƚŶşŬĂ

Wϭ͘
ƷēĂƐƚŶşŬĂ

WƐŽƵĚƵ

ŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬĂŽĚďŽƌŶĠǀǇũĄĚƎĞŶş
ͣƌƵŚǇ͞ǌŶĂůĞĐŬǉĐŚƉŽƐƵĚŬƽ
WƎĞǌŬƵŵƉŽƐƵĚŬƵǀƌĄŵĐŝƎşǌĞŶş
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 =QDOHFNê SRVXGHN
 1RYê ]QDOHFNê SRVXGHN

 7]Y UHYL]Qt ]QDOHFNê SRVXGHN
]QDOHFNpKR SRVXGNXSRVXGNĤ

SĜH]NRXPiQt ]iYČUĤ

ŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬ
 Α ϭϮϳ ŽĚƐƚ͘ ϭ Ž͘Ɛ͘Ǝ͘
 ĄǀŝƐşͲůŝ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ŶĂ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş͕ Ŭ Ŷŝŵǎ ũĞ ƚƎĞďĂ
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ǌŶĂůŽƐƚş͕ ǀǇǎĄĚĄ ƐŽƵĚ Ƶ ŽƌŐĄŶƵ ǀĞƎĞũŶĠ ŵŽĐŝ
ŽĚďŽƌŶĠ ǀǇũĄĚƎĞŶş͘ :ĞƐƚůŝǎĞ ƉƌŽ ƐůŽǎŝƚŽƐƚ ƉŽƐƵǌŽǀĂŶĠ ŽƚĄǌŬǇ
ƚĂŬŽǀǉ ƉŽƐƚƵƉ ŶĞŶş ƉŽƐƚĂēƵũşĐş ŶĞďŽ ũĞͲůŝ ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚ Ž
ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ ƉŽĚĂŶĠŚŽ ŽĚďŽƌŶĠŚŽ ǀǇũĄĚƎĞŶş͕ ƵƐƚĂŶŽǀş ƐŽƵĚ
ǌŶĂůĐĞ͘ ^ŽƵĚ ǌŶĂůĐĞ ǀǇƐůĞĐŚŶĞ͖ ǌŶĂůĐŝ ŵƽǎĞ ƚĂŬĠ ƵůŽǎŝƚ͕ ĂďǇ
ƉŽƐƵĚĞŬ ǀǇƉƌĂĐŽǀĂů ƉşƐĞŵŶĢ͘ :ĞͲůŝ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶŽ ŶĢŬŽůŝŬ ǌŶĂůĐƽ͕
ŵŽŚŽƵ ƉŽĚĂƚ ƐƉŽůĞēŶǉ ƉŽƐƵĚĞŬ͘ DşƐƚŽ ǀǉƐůĞĐŚƵ ǌŶĂůĐĞ ŵƽǎĞ
ƐĞ ƐŽƵĚ ǀ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶǉĐŚ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ƐƉŽŬŽũŝƚ Ɛ ƉşƐĞŵŶǉŵ
ƉŽƐƵĚŬĞŵ ǌŶĂůĐĞ͘
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   RGVW  7ě
 -HOL N REMDVQČQt VNXWHþQRVWL GĤOHåLWp SUR WUHVWQt
Ĝt]HQt WĜHED RGERUQêFK ]QDORVWt Y\åiGi RUJiQ þLQQê
Y WUHVWQtP Ĝt]HQt RGERUQp Y\MiGĜHQt -HVWOLåH SUR
VORåLWRVW SRVX]RYDQp RWi]N\ WDNRYê SRVWXS QHQt
SRVWDþXMtFt SĜLEHUH RUJiQ þLQQê Y WUHVWQtP Ĝt]HQt
]QDOFH 9 SĜtSUDYQpP Ĝt]HQt SĜLEtUi ]QDOFH WHQ RUJiQ
þLQQê Y WUHVWQtP Ĝt]HQt MHå SRYDåXMH ]QDOHFNê SRVXGHN ]D
QH]E\WQê SUR UR]KRGQXWt SRNXG E\OD YČF YUiFHQD N
GRãHWĜHQt VWiWQt ]iVWXSFH D Y Ĝt]HQt SĜHG VRXGHP
SĜHGVHGD VHQiWX 2 SĜLEUiQt ]QDOFH VH Y\UR]XPt
REYLQČQê D Y Ĝt]HQt SĜHG VRXGHP Wpå VWiWQt ]iVWXSFH
-LQi RVRED VH R SĜLEUiQt ]QDOFH Y\UR]XPt MHOL N SRGiQt
]QDOHFNpKR SRVXGNX WĜHED DE\ WDWR RVRED QČFR NRQDOD
QHER VWUSČOD

   6ě
 =iYLVtOL UR]KRGQXWt QD SRVRX]HQt VNXWHþQRVWt N
QLPå MH WĜHED RGERUQêFK ]QDORVWt NWHUp ~ĜHGQt
RVRE\ QHPDMt D MHVWOLåH RGERUQp SRVRX]HQt VNXWHþQRVWt
QHO]H RSDWĜLW RG MLQpKR VSUiYQtKR RUJiQX VSUiYQt
RUJiQ XVQHVHQtP XVWDQRYt ]QDOFH 8VQHVHQt VH
R]QDPXMH SRX]H ]QDOFL 2 ]DPêãOHQpP XVWDQRYHQt
]QDOFH SRSĜtSDGČ R XVWDQRYHQt ]QDOFH VSUiYQt RUJiQ
YKRGQêP ]SĤVREHP ~þDVWQtN\ Y\UR]XPt 6SUiYQt RUJiQ
]QDOFL XORåt DE\ SRVXGHN Y\SUDFRYDO StVHPQČ D SĜHGORåLO
PX MHM YH OKĤWČ NWHURX VRXþDVQČ XUþt 0ĤåH ]QDOFH WDNp
Y\VOHFKQRXW
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   RGVW  RVĜ
 3RVXGHN SĜHGORåHQê ~þDVWQtNHP
   RGVW  7ě
 =D GĤND] PĤåH VORXåLW YãH FR PĤåH SĜLVSČW N
REMDVQČQt YČFL ]HMPpQD YêSRYČGL REYLQČQpKR D
VYČGNĤ ]QDOHFNp SRVXGN\ YČFL D OLVWLQ\ GĤOHåLWp
SUR WUHVWQt Ĝt]HQt D RKOHGiQt .DåGi ]H VWUDQ PĤåH
GĤND] Y\KOHGDW SĜHGORåLW QHER MHKR SURYHGHQt
QDYUKQRXW 6NXWHþQRVW åH GĤND] QHY\KOHGDO QHER
QHY\åiGDO RUJiQ þLQQê Y WUHVWQtP Ĝt]HQt QHQt
GĤYRGHP N RGPtWQXWt WDNRYpKR GĤND]X

EŽǀǉǌŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬǆƌĞǀŝǌŶşƉŽƐƵĚĞŬ
 Α ϭϬϵ d\ Ͳ sĂĚǇ ƉŽƐƵĚŬƵ
 :ĞͲůŝ ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚ Ž ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ ƉŽƐƵĚŬƵ ŶĞďŽ ũĞͲůŝ ƉŽƐƵĚĞŬ
ŶĞũĂƐŶǉ ŶĞďŽ ŶĞƷƉůŶǉ͕ ũĞ ŶƵƚŶŽ ƉŽǎĄĚĂƚ ǌŶĂůĐĞ Ž ǀǇƐǀĢƚůĞŶş͘
<ĚǇďǇ ƚŽ ŶĞǀĞĚůŽ Ŭ ǀǉƐůĞĚŬƵ͕ ƉƎŝďĞƌĞ ƐĞ ǌŶĂůĞĐ ũŝŶǉ͘
 Α ϭϮϳ ŽĚƐƚ͘ Ϯ Ž͘Ɛ͘Ǝ͘
 :ĞͲůŝ ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚ Ž ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ ƉŽƐƵĚŬƵ ŶĞďŽ ũĞͲůŝ ƉŽƐƵĚĞŬ
ŶĞũĂƐŶǉ ŶĞďŽ ŶĞƷƉůŶǉ͕ ũĞ ŶƵƚŶŽ ƉŽǎĄĚĂƚ ǌŶĂůĐĞ Ž ǀǇƐǀĢƚůĞŶş͘
<ĚǇďǇ ƚŽ ŶĞǀĞĚůŽ Ŭ ǀǉƐůĞĚŬƵ͕ ƐŽƵĚ ŶĞĐŚĄ ǌŶĂůĞĐŬǉ ƉŽƐƵĚĞŬ
ƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚ ũŝŶǉŵ ǌŶĂůĐĞŵ
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<ŽŶŬƵƌĞŶĐĞǌŶĂůĞĐŬǉĐŚƉŽƐƵĚŬƽʹ ͣƐŬƌŽŵŶĠ͞ƉŽēĄƚŬǇ
ƉƎĞǌŬƵŵƵ
 ^ďşƌŬĂ ƐŽƵĚŶşĐŚ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş Ă ƐƚĂŶŽǀŝƐĞŬ Z ϰϱͬϭϵϴϰ
 ͙ͣ ĂŬ ŵĂů ƐƷĚ Ɖƌŝ ƌŽǌŚŽĚŽǀĂŶş Ŭ ĚŝƐƉŽǌşĐŝŝ ĚǀĂ ǌŶĂůĞĐŬĠ
ƉŽƐƵĚŬǇ Ɛ ƌŽǌĚŝĞůŶǇŵŝ ǌĄǀĞƌŵŝ Ž ƚĞũ ŝƐƚĞũ ŽƚĄǌŬĞ͕ ŵƵƐş ŝĐŚ
ǌŚŽĚŶŽƚŝƛ ǀ ƚŽŵ ǌŵǇƐůĞ͕ ŬƚŽƌǉ ǌ ŶŝĐŚ Ă ǌ ĂŬǉĐŚ ĚƀǀŽĚŽǀ
ǀĞǌŵĞ ǌĂ ƉŽĚŬůĂĚ ƐǀŽũŚŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚŝĂ Ă ǌ ĂŬǉĐŚ ĚƀǀŽĚŽǀ
ŶĞǀǇĐŚĄĚǌĂ ǌŽ ǌĄǀĞƌƵ ĚƌƵŚĠŚŽ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͘͞
 WKKZ љ

 ZŽǌŚŽĚŶƵƚş E^ ƐƉ͘ǌŶ͘ Ϯϱ ĚŽ ϱϴϯͬϮϬϬϭ
 ͙ ũĞƐƚůŝǎĞ ƐŽƵĚ ŵĄ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ĚǀĂ ǌŶĂůĞĐŬĠ ƉŽƐƵĚŬǇ Ɛ
ƌŽǌĚşůŶǉŵŝ ǌĄǀĢƌǇ Ž ƐƚĞũŶĠ ŽƚĄǌĐĞ Ă ƉƌŽ ƚǇƚŽ ƌŽǌƉŽƌǇ͕
ŬƚĞƌĠ ƐĞ ŶĞƉŽĚĂƎŝůŽ ǀ ƎşǌĞŶş ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ͕ ŶĞŵŽŚŽƵ ďǉƚ ƚǇƚŽ
ǌŶĂůĞĐŬĠ ƉŽƐƵĚŬǇ ƉŽĚŬůĂĚĞŵ ƉƌŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͘
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 ZŽǌŚŽĚŶƵƚş E^^ ƐƉ͘ ǌŶ͘ ϳ ĨƐ ϱϬͬϮϬϭϬ
 DĄͲůŝ Ŭ ƚĠǎĞ ŽƚĄǌĐĞ ƐƉƌĄǀĐĞ ĚĂŶĢ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ĚǀĂ
ƌŽǀŶŽĐĞŶŶĠ͕ ĂůĞ ĐŽ ĚŽ ǌĄǀĢƌƵ ŽĚůŝƓŶĠ ǌŶĂůĞĐŬĠ ƉŽƐƵĚŬǇ͕
ŶĞƉƎşƐůƵƓş ŵƵ͕ ĂďǇ ƐĄŵ ďĞǌ ĚĂůƓşŚŽ ƵǀĄǎŝů͕ ŬƚĞƌǉ ǌ ŶŝĐŚ
ƉŽƵǎŝũĞ ƉƌŽ ƌŽǌŚŽĚŶĄ ƐŬƵƚŬŽǀĄ ǌũŝƓƚĢŶş Ă ŬƚĞƌǉ ŶŝŬŽůŝǀ͘
EĂŽƉĂŬ ũĞ ƉŽǀŝŶĞŶ ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ ũĞũŝĐŚ ǀǌĄũĞŵŶĠ ƌŽǌƉŽƌǇ Ă
ŶĞƐƌŽǀŶĂůŽƐƚŝ͕ Ă ƚŽ ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ǀǉƐůĞĐŚƵ
ǌŶĂůĐĞ͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ǌŶĂůĐƽ ŽďŽƵ͘ EĞǀĞĚůǇͲůŝ ďǇ ƚǇƚŽ
ǀǉƉŽǀĢĚŝ Ŭ ŽǌƎĞũŵĢŶş ǀǌĞƓůǉĐŚ ŶĞũĂƐŶŽƐƚş͕ ďǇůŽ ďǇ ŶĂŵşƐƚĢ
ƉƎŝƐƚŽƵƉŝƚ Ŭ ĚĂůƓşŵƵ ǌŶĂůĞĐŬĠŵƵ ǌŬŽƵŵĄŶş ŶĞďŽ
ƌĞǀŝǌŶşŵƵ ǌŶĂůĞĐŬĠŵƵ ƉŽƐŽƵǌĞŶş͘

:ƐŽƵƐŝǀƓĞĐŚŶǇƉŽƐƵĚŬǇƌŽǀŶĠ͍
 WŽƐƵĚĞŬ ǌŶĂůĐĞ ǀĞƌƐƵƐ ƉŽƐƵĚĞŬ ǌŶĂůĐĞ
 WŽƐƵĚĞŬ ǌŶĂůĐĞ ǀĞƌƐƵƐ ƉŽƐƵĚĞŬ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƷƐƚĂǀƵ
 WŽƐƵĚĞŬ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƷƐƚĂǀƵ ǀĞƌƐƵƐ ƉŽƐƵĚĞŬ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ
ƷƐƚĂǀƵ
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WƌŝǀŝůĞŐŽǀĂŶŽƐƚƚǌǀ͘ƌĞǀŝǌŶşŚŽǌŶĂůĞĐŬĠŚŽƉŽƐƵĚŬƵ
 ZŽǌŚŽĚŶƵƚş E^ ƐƉ͘ ǌŶ͘ ϯϬ ĚŽ ϯϲϯϭͬϮϬϭϭ͗
 ͣĂ ƚĠƚŽ ƐŝƚƵĂĐĞ͕ ŬĚǇ ŵĄ ƐŽƵĚ ĚǀĂ ǌŶĂůĞĐŬĠ ƉŽƐƵĚŬǇ͕ ŬĚǇ
ũĞĚĞŶ ǌ ŶŝĐŚ ũĞ ƚǌǀ͘ ƌĞǀŝǌŶş ǌŶĂůĞĐŬǉ ƉŽƐƵĚĞŬ͕ ŵĢů ďǇ ƐŽƵĚ
ƉƌŝŵĄƌŶĢ ǀǇĐŚĄǌĞƚ ǌ ƌĞǀŝǌŶşŚŽ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͕ ŬƚĞƌǉ
ďǇů ǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶ ǌĂ ƷēĞůĞŵ ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş ƌŽǌƉŽƌƽ Ă
ŶĞũĂƐŶŽƐƚş ǀ ƉƽǀŽĚŶşŵ ǌŶĂůĞĐŬĠŵ ƉŽƐƵĚŬƵ ŽĚďŽƌŶǉŵ
ǌŶĂůĞĐŬǉŵ ƷƐƚĂǀĞŵ͘ ǎ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ͕ ǎĞ ďǇ ƐĞ ŽĚǀŽůĂĐşŵƵ
ƐŽƵĚƵ ǌĚĄů ƌĞǀŝǌŶş ƉŽƐƵĚĞŬ ŶĞƉƎĞƐǀĢĚēŝǀǉ ēŝ ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ
ƉƌŽǀĞĚĞŶǉŵŝ ĚƽŬĂǌǇ͕ ƚĂŬ ďǇ ŵĢů ƐŽƵĚ ƉŽƐƚƵƉŽǀĂƚ ǀ
ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ Z ϰϱͬϭϵϴϰ ͘͞

<ĚǇǌĂĚĂƚƚǌǀ͘ƌĞǀŝǌŶşƉŽƐƵĚĞŬ
 ZŽǌŚŽĚŶƵƚş E^ ƐƉ͘ǌŶ͘ Ϯϱ ĚŽ ϱϴϯͬϮϬϬϭ
 WƎĞǌŬŽƵŵĄŶş ǌĄǀĢƌƽ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ ǀĞ ƐŵǇƐůƵ ƵƐƚ͘ Α
ϭϮϳ ŽĚƐƚ͘ Ϯ Ž͘ Ɛ͘ Ǝ͘ ĚĂůƓşŵ ƉŽƐƵĚŬĞŵ ũŝŶĠŚŽ ǌŶĂůĐĞ͕
ǀĢĚĞĐŬĠŚŽ ƷƐƚĂǀƵ ŶĞďŽ ũŝŶĠ ŝŶƐƚŝƚƵĐĞ ;ƚǌǀ͘ ƌĞǀŝǌŶş
ǌŶĂůĞĐŬĠ ǌŬŽƵŵĄŶşͿ ũĞ ŶĂŵşƐƚĢ ƚĞŚĚǇ͕ ũĞƐƚůŝǎĞ ǌŶĂůĞĐŬǉŵ
ĚŽŬĂǌŽǀĄŶşŵ ŶĞďǇůǇ ŽďũĂƐŶĢŶǇ ǀƓĞĐŚŶǇ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ
ƉŽƚƎĞďŶĠ Ŭ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ǀĞ ǀĢĐŝ͕ Ŭ Ŷŝŵǎ ũĞ ƚƎĞďĂ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ
ǌŶĂůŽƐƚş͕ ƉŽƉƎ͘ ũĞƐƚůŝǎĞ ƐŽƵĚ ŵĄ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ĚǀĂ ǌŶĂůĞĐŬĠ
ƉŽƐƵĚŬǇ Ɛ ƌŽǌĚşůŶǉŵŝ ǌĄǀĢƌǇ Ž ƐƚĞũŶĠ ŽƚĄǌĐĞ Ă ƉƌŽ ƚǇƚŽ
ƌŽǌƉŽƌǇ͕ ŬƚĞƌĠ ƐĞ ŶĞƉŽĚĂƎŝůŽ ǀ ƎşǌĞŶş ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ͕ ŶĞŵŽŚŽƵ
ďǉƚ ƚǇƚŽ ǌŶĂůĞĐŬĠ ƉŽƐƵĚŬǇ ƉŽĚŬůĂĚĞŵ ƉƌŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͘
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<ĚǇũĞǀŚŽĚŶĠǌĂĚĂƚǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶşƌĞǀŝǌŶşŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ










ǌĄǀĢƌǇ ƉŽƐƵĚŬƵ ũƐŽƵ ƌŽǌƉŽƌƵƉůŶĠ
ƐŽƵĚŶş ǌŶĂůĞĐ ŶĞƌŽǌƵŵş ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ
ƉŽƐƵĚĞŬ ŽďƐĂŚƵũĞ ŶĞƉƌĂǀĚŝǀĠ ǌĄǀĢƌǇ
ƉŽƐƵĚĞŬ ŽďƐĂŚƵũĞ ǌĂǀĄĚĢũşĐş ǌĄǀĢƌǇ
ƉŽƐƵĚĞŬ ŽďƐĂŚƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ ŶĞƐƉƌĄǀŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
ũƐŽƵ ƵǀĞĚĞŶǇ ŶĞƐƉƌĄǀŶĠ ĐĞŶǇ ēŝ ŽĚŚĂĚǇ
ƉŽƐƵĚĞŬ ŽďƐĂŚƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ ŶĞƉƎĞƐŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
ƉŽƐƵĚĞŬ ũĞ ƚĞŶĚĞŶēŶş͕ ǌĂƵũĂƚǉ͕ ƉƐĂŶǉ ΗŶĂ ǌĂŬĄǌŬƵΗ

şůƌĞǀŝǌŶşŚŽƉŽƐƵĚŬƵ
 şůĞŵ ũĞ͗
 ƉŽƚǀƌǌĞŶş͕
 ǀǇǀƌĄĐĞŶş͕
 ĚŽƉůŶĢŶş ēŝ ƵƉƎĞƐŶĢŶş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ǌĄǀĢƌƽ ũŝŶĠŚŽ ǌŶĂůĐĞ
;ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵͿ
 ^ŽƵĚ ;ŽƌŐĄŶ ǀĞƎĞũŶĠ ŵŽĐŝͿ ŵĄ ŽďĚƌǎĞƚ ǀƓĞĐŚŶǇ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝ Ă
ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ͕ ŬƚĞƌĠ ƉŽƚƎĞďƵũĞ Ŭ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ǀĞ ǀĢĐŝ͘
 ZĞǀŝǌŶş ƉŽƐƵĚĞŬ ŵĄ ďǉƚ ǀǎĚǇ ŽďũĞŬƚŝǀŶş Ă ŶĞǌĄǀŝƐůǉ͘ WŽǌŽƌ ŶĂ
ͣďŽũ ŬĂƉĂĐŝƚ͞
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W\<hDWK^h<p^KhD;^KhDͿ

dƌĂĚŝēŶşƉŽũĞƚş
 Zϭͬϭϵϴϭ͕ Ɛ͘ Ϯϰ Ͳ Ϯϱ
 ͣ^ŽƵĚ ǀƓĂŬ ŶĞŵƽǎĞ ƉƎĞǌŬŽƵŵĄǀĂƚ ǀĢĐŶŽƵ ƐƉƌĄǀŶŽƐƚ
ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ǌĄǀĢƌƽ ǌŶĂůĐĞ͕ ŶĞďŽƛ Ŭ ƚŽŵƵ ƐŽƵĚĐŝ
ŶĞŵĂũş ŽĚďŽƌŶĠ ǌŶĂůŽƐƚŝ ĂŶĞďŽ ũĞ ŶĞŵĂũş ǀ ƚĂŬŽǀĠ
ŵşƎĞ͕ ĂďǇ ŵŽŚůŝ ƚŽƚŽ ƉƎĞǌŬŽƵŵĄŶş ǌŽĚƉŽǀĢĚŶĢ
ƵēŝŶŝƚ͘͞
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ZŽǌŚŽĚŶƵƚşE^ƐƉ͘ǌŶ͘ϮϱĚŽ ϱϴϯͬϮϬϬϭ
Ɖ Ǝ Ğ Ŭ Ž Ŷ Ą Ŷ Ž

 ,ŽĚŶŽĐĞŶş ĚƽŬĂǌƵ ǌŶĂůĞĐŬǉŵ ƉŽƐƵĚŬĞŵ ƐƉŽēşǀĄ ǀ
ƉŽƐŽƵǌĞŶş͕ ǌĚĂ ǌĄǀĢƌǇ ƉŽƐƵĚŬƵ ũƐŽƵ ŶĄůĞǎŝƚĢ
ŽĚƽǀŽĚŶĢŶǇ͕ ǌĚĂ ũƐŽƵ ƉŽĚůŽǎĞŶǇ ŽďƐĂŚĞŵ ŶĄůĞǌƵ͕
ǌĚĂ ďǇůŽ ƉƎŝŚůĠĚŶƵƚŽ ŬĞ ǀƓĞŵ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚĞŵ͕ Ɛ Ŷŝŵŝǎ
ƐĞ ďǇůŽ ƚƎĞďĂ ǀǇƉŽƎĄĚĂƚ͕ ǌĚĂ ǌĄǀĢƌǇ ƉŽƐƵĚŬƵ ŶĞũƐŽƵ ǀ
ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ ǀǉƐůĞĚŬǇ ŽƐƚĂƚŶşĐŚ ĚƽŬĂǌƽ Ă ǌĚĂ
ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ ŽĚƉŽǀşĚĄ ƉƌĂǀŝĚůƽŵ
ůŽŐŝĐŬĠŚŽ ŵǇƓůĞŶş͘ ƽŬĂǌ ǌŶĂůĞĐŬǉŵ ƉŽƐƵĚŬĞŵ ƚĞĚǇ
ƐŽƵĚ ŚŽĚŶŽƚş ũĂŬŽ ŬĂǎĚǉ ũŝŶǉ ĚƽŬĂǌ͕ ŶĞŵƽǎĞ ǀƓĂŬ
ƉƎĞǌŬŽƵŵĄǀĂƚ ǀĢĐŶŽƵ ƐƉƌĄǀŶŽƐƚ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ǌĄǀĢƌƽ͘

ZŽǌŚŽĚŶƵƚşj^ƐƉ͘ǌŶ͘/͘j^ϰϴϯͬϬϭ
 ƽŬĂǌ ǌŶĂůĞĐŬǉŵ ƉŽƐƵĚŬĞŵ ǀēĞƚŶĢ ƉƎşƉĂĚŶĠŚŽ ƐůǇƓĞŶş
ǌŶĂůĐĞ ũĞ ƐŽƵĚ ŽƉƌĄǀŶĢŶ ŚŽĚŶŽƚŝƚ ƉŽĚůĞ Α ϭϯϮ Ž͘ Ɛ͘ Ǝ͕͘ ēŝůŝ
ƉƎĞĚĞǀƓşŵ ƉŽĚůĞ ǌĄƐĂĚǇ ǀŽůŶĠŚŽ ŚŽĚŶŽĐĞŶş ĚƽŬĂǌƽ͘
,ŽĚŶŽĐĞŶş ƐŽƵĚƵ ǀƓĂŬ ŶĞŵŽŚŽƵ ƉŽĚůĠŚĂƚ ŽĚďŽƌŶĠ
ǌŶĂůĞĐŬĠ ǌĄǀĢƌǇ ǀĞ ƐŵǇƐůƵ ũĞũŝĐŚ ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ͕ ƐŽƵĚ ŵƽǎĞ
ŚŽĚŶŽƚŝƚ ƉƎĞƐǀĢĚēŝǀŽƐƚ ƉŽƐƵĚŬƵ ĐŽ ĚŽ ũĞŚŽ ƷƉůŶŽƐƚŝ ǀĞ
ǀǌƚĂŚƵ Ŭ ǌĂĚĄŶş͕ ůŽŐŝĐŬĠ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ŶĄůĞǌƵ Ă
ũĞŚŽ ƐŽƵůĂĚ Ɛ ŽƐƚĂƚŶşŵŝ ƉƌŽǀĞĚĞŶǉŵŝ ĚƽŬĂǌǇ͘͞
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WŽŬƌĂēŽǀĄŶş
 jƐƚĂǀŶşƐŽƵĚŽƉĂŬŽǀĂŶĢũƵĚŝŬŽǀĂů͕ǎĞŵƵŶĞƉƎşƐůƵƓş
ΗƉƎĞŚŽĚŶŽĐŽǀĂƚΗŚŽĚŶŽĐĞŶşĚƽŬĂǌƽƉƌŽǀĞĚĞŶĠ
ŽďĞĐŶǉŵŝƐŽƵĚǇ͕ƉŽŬƵĚũşŵŶĞĚŽũĚĞŬƉŽƌƵƓĞŶş
ǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌĄǀĂƐǀŽďŽĚǌĂƌƵēĞŶǉĐŚƷƐƚĂǀŶşŵŝ
ǌĄŬŽŶǇŶĞďŽŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŵŝƐŵůŽƵǀĂŵŝƉŽĚůĞēů͘ϭϬ
jƐƚĂǀǇ͘

ŝƐƚĂŶĐŽǀĄŶşŽĚƚƌĂĚŝĐĞ

20

ZŽǌŚŽĚŶƵƚşj^ƐƉ͘ǌŶ͘/͘j^ϰϵͬϬϲ
 WŽŶĞĐŚĄǀĂƚ ďĞǌ ƉŽǀƓŝŵŶƵƚş ǀĢĐŶŽƵ ƐƉƌĄǀŶŽƐƚ
ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͕ ƐůĞƉĢ ĚƽǀĢƎŽǀĂƚ ǌĄǀĢƌƽŵ ǌŶĂůĐĞ͕
ďǇ ǌŶĂŵĞŶĂůŽ ǀĞ ƐǀǉĐŚ ĚƽƐůĞĚĐşĐŚ ƉŽƉƎşƚ ǌĄƐĂĚƵ
ǀŽůŶĠŚŽ ŚŽĚŶŽĐĞŶş ĚƽŬĂǌƽ ƐŽƵĚĞŵ ƉŽĚůĞ ũĞŚŽ
ǀŶŝƚƎŶşŚŽ ƉƎĞƐǀĢĚēĞŶş͕ Ă ŶĂŽƉĂŬ ƉƌŝǀŝůĞŐŽǀĂƚ ǌŶĂůĞĐŬǉ
ĚƽŬĂǌ Ă ƉƎĞŶĄƓĞƚ ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ ǌĂ ƐŬƵƚŬŽǀŽƵ ƐƉƌĄǀŶŽƐƚ
ƐŽƵĚŶşŚŽ ƌŽǌŚŽĚŽǀĄŶş ŶĂ ǌŶĂůĐĞ͖ ƚĂŬŽǀǉ ƉŽƐƚƵƉ ŶĞůǌĞ ǌ
ƷƐƚĂǀŶĢƉƌĄǀŶşĐŚ ŚůĞĚŝƐĞŬ ĂŬĐĞƉƚŽǀĂƚ͘

ZŽǌŚŽĚŶƵƚşj^ƐƉ͘ǌŶ͘/͘j^ϰϵͬϬϲʹ
ƉŽŬƌĂēŽǀĄŶş
 sǇǀƐƚĂŶŽƵͲůŝ ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚŝ Ž ǀĢĐŶĠ ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ
ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͕ ũĞ ŽƌŐĄŶ ēŝŶŶǉ ǀ ƚƌĞƐƚŶşŵ ƎşǌĞŶş
ƉŽǀŝŶĞŶ͕ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ ƐĞ ǌĄƐĂĚŽƵ ŽĨŝĐŝĂůŝƚǇ Ă ǌĄƐĂĚŽƵ
ǀǇŚůĞĚĄǀĂĐş ;Α Ϯ ŽĚƐƚ͘ ϰ Ă ϱ ƚƌ͘ \ĄĚƵ ƉŽŬƵƐŝƚ ƐĞ
ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ ǀǌŶŝŬůĠ ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚŝ ŽďƐƚĂƌĄŶşŵ ĚĂůƓşĐŚ
ĚƽŬĂǌƽͿ͕͘ s ƉƎşƉĂĚĢ ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ ƐŬƵƚŬŽǀǉĐŚ ƌŽǌƉŽƌƽ Ă
ƉŽĐŚǇďŶŽƐƚş Ž ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͕ ŬƚĞƌĠ ƐĞ
ŶĞƉŽĚĂƎş ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ͕ ŵƵƐş ƐŽƵĚ ƉŽƐƚƵƉŽǀĂƚ ƉŽĚůĞ
ƉƌĂǀŝĚůĂ ŝŶ ĚƵďŝŽ ƉƌŽ ƌĞŽ Ă ƌŽǌŚŽĚŶŽƵƚ ǀĞ ƉƌŽƐƉĢĐŚ
ŽďǀŝŶĢŶĠŚŽ͘
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ŽĂũĂŬƐĞŵĄŚŽĚŶŽƚŝƚͬƉƎĞǌŬŽƵŵĄǀĂƚ͍

sǉĐŚŽĚŝƐŬŽƉƎĞǌŬƵŵƵͬŚŽĚŶŽĐĞŶşсǀĂĚǇ
ƉŽƐƵĚŬƵ
 1DSĜ   7ě  9DG\ SRVXGNX
 -HOL SRFK\EQRVW R VSUiYQRVWL SRVXGNX QHER MHOL
SRVXGHN QHMDVQê QHER QH~SOQê MH QXWQR SRåiGDW
]QDOFH R Y\VYČWOHQt .G\E\ WR QHYHGOR N YêVOHGNX
SĜLEHUH VH ]QDOHF MLQê

22

ŶĂůĞĐŬǉƷŬŽů
 ĞĨŝŶŝĐĞ ʹ ƉƎŝ ĚŽĚƌǎŽǀĄŶş ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ ǌĂ
ǀǇƵǎŝƚş ǀƓĞĐŚ ƐǀǉĐŚ ǀĢĚŽŵŽƐƚş ŵƵƐş ǌŶĂůĞĐ
ŶĞƐƚƌĂŶŶĢ Ă ƐƌŽǌƵŵŝƚĞůŶĢ ǌƉƌŽƐƚƎĞĚŬŽǀĂƚ ƐƚĄƚŶşŵƵ
ŽƌŐĄŶƵ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝ ŶĞďŽ ŽďēĂŶŽǀŝ ƐŽƵēĂƐŶǉ ƐƚĂǀ
ƉŽǌŶĄŶş ǀ ĚĂŶĠŵ ŽďŽƌƵ Ă ũĞŚŽ ĂƉůŝŬĂĐŝ ŶĂ
ǌŬŽƵŵĂŶŽƵ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬƵ͘
 ŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬŵƵƐşƉŽĚĄǀĂƚƉƌĂǀĚŝǀǉŽďƌĂǌ
ǌŬŽƵŵĂŶĠƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ͘

şůǌŶĂůĞĐŬĠēŝŶŶŽƐƚŝ
 ƽůĞǎŝƚǉ ũĞ Đşů ǌŶĂůĞĐŬĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ͗
 şůĞŵ ƎĄĚŶĠŚŽ ǀǉŬŽŶƵ ǌŶĂůĞĐŬĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ ũĞ ƉƌĂǀĚŝǀǉ
ƉŽƐƵĚĞŬ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ǌĄƌŽǀĞŸ ƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚĞůŶǉ ǀĞ ƐǀĠ
ƐƚƌƵŬƚƵƎĞ Ă ĂƌŐƵŵĞŶƚĂĐŝ͘
 WŽƐƵĚĞŬ ũĞ ĚƽŬĂǌ ƐůŽƵǎşĐş Ŭ ǌũŝƓƚĢŶş ƐŬƵƚŬŽǀĠŚŽ ēŝ
ǌŬŽƵŵĂŶĠŚŽ ƐƚĂǀƵ͘ :ĞŚŽ ǌĄǀĢƌǇ ũƐŽƵ ƉŽƚƎĞďŶĠ ŶĂƉƎ͘
ƉƌŽ ƉƌŽ ƐƉƌĂǀĞĚůŝǀĠ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ƐŽƵĚƵ ǀ ĚĂŶĠ ǀĢĐŝ ēŝ Ŭ
ƐƚĂŶŽǀĞŶş ũŝŶĠ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ;ǌĄŬŽŶŶĠ ēŝ ƐŵůƵǀŶşͿ͘

23

sůĂƐƚŶŽƐƚŝǌŶĂůĞĐŬĠŚŽƉŽƐƵĚŬƵ






sŶŝƚƎŶşŬŽŶǌŝƐƚĞŶĐĞ;ďĞǌƌŽǌƉŽƌŶŽƐƚͿ
WƌĂǀĚŝǀŽƐƚ
WƎĞƐǀĢĚēŝǀŽƐƚ
WƎĞǌŬŽƵŵĂƚĞůŶŽƐƚ
jƉůŶŽƐƚ

  ϭϯŽĚƐƚ͘ϮsǇŚůĄƓŬǇŬŽE͗sƉŽƐƵĚŬƵƵǀĞĚĞǌŶĂůĞĐ
ƉŽƉŝƐǌŬŽƵŵĂŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ƉŽƉƎşƉĂĚĢũĞǀƽ͕ƐŽƵŚƌŶ
ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş͕ŬŶŝŵǎƉƎŝƷŬŽŶƵƉƎŝŚůşǎĞů;ŶĄůĞǌͿ͕ĂǀǉēĞƚ
ŽƚĄǌĞŬ͕ŶĂŬƚĞƌĠŵĄŽĚƉŽǀĢĚĢƚ͕ƐŽĚƉŽǀĢěŵŝŶĂƚǇƚŽ
ŽƚĄǌŬǇ;ƉŽƐƵĚĞŬͿ͘

ZŽǌŚŽĚŶƵƚşj^͕ƐƉ͘ǌŶ͘///͘j^ϮϵϵͬϮϬϬϲ
 ĞƐƚĢǎĞũŶşĐŚǌĄƐĂĚĚŽŬĂǌŽǀĄŶşǀŶŽǀŽĚŽďĠŵƚƌĞƐƚŶşŵƉƌŽĐĞƐƵ
ǀǇƉůǉǀĄƉŽǎĂĚĂǀĞŬŬƌŝƚŝĐŬĠŚŽŚŽĚŶŽĐĞŶşǀƓĞĐŚĚƽŬĂǌƽǀēĞƚŶĢ
ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽƉŽƐƵĚŬƵ͘
 ŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬũĞŶƵƚŶŽŚŽĚŶŽƚŝƚƐƚĞũŶĢƉĞēůŝǀĢũĂŬŽŬĂǎĚǉ
ũŝŶǉĚƽŬĂǌ͕ĂŶŝŽŶŶĞƉŽǎşǀĄǎĄĚŶĠǀĢƚƓşĚƽŬĂǌŶşƐşůǇ͕ĂŵƵƐşďǉƚ
ƉŽĚƌŽďŽǀĄŶǀƓĞƐƚƌĂŶŶĠƉƌŽǀĢƌĐĞŶĞũĞŶƉƌĄǀŶşŬŽƌĞŬƚŶŽƐƚŝ͕ĂůĞ
ƚĠǎǀĢĐŶĠƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ͘
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ZŽǌŚŽĚŶƵƚşj^͕ƐƉ͘ǌŶ͘///͘j^ϮϵϵͬϮϬϬϲ͖
ZŽǌŚŽĚŶƵƚşE^͕ƐƉ͘ǌŶ͘ϮϮĚŽ ϭϴϭϬͬϮϬϬϵ
 KƌŐĄŶǇŶĞŵŽŚŽƵƐĂŵǇŶĂŚƌĂĚŝƚǀĢĐŶĠŽĚďŽƌŶĠǌĄǀĢƌǇ
ǌŶĂůĐĞƐǀǉŵŝůĂŝĐŬǉŵŝŶĄǌŽƌǇ͕ŶĂĚƌƵŚŽƵƐƚƌĂŶƵďǇǀƓĂŬŵĢůǇ
ǌŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬǌĞǀƌƵďŶĢƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚĂũƐŽƵŽƉƌĄǀŶĢŶǇ
ŚŽĚŶŽƚŝƚǀĢĐŶŽƵƐƉƌĄǀŶŽƐƚƉŽƐƵĚŬƵ͘
 ,ŽĚŶŽĐĞŶşĚƽŬĂǌƵǌŶĂůĞĐŬǉŵƉŽƐƵĚŬĞŵƐƉŽēşǀĄǀ
ƉŽƐŽƵǌĞŶş͕ ǌĚĂǌĄǀĢƌǇƉŽƐƵĚŬƵũƐŽƵŶĄůĞǎŝƚĢŽĚƽǀŽĚŶĢŶǇ͕
ǌĚĂũƐŽƵƉŽĚůŽǎĞŶǇŽďƐĂŚĞŵŶĄůĞǌƵ͕ǌĚĂďǇůŽƉƎŝŚůĠĚŶƵƚŽŬĞ
ǀƓĞŵƐŬƵƚĞēŶŽƐƚĞŵ͕ƐŶŝŵŝǎƐĞďǇůŽƚƎĞďĂǀǇƉŽƎĄĚĂƚ͕ǌĚĂ
ǌĄǀĢƌǇƉŽƐƵĚŬƵŶĞũƐŽƵǀƌŽǌƉŽƌƵƐǀǉƐůĞĚŬǇŽƐƚĂƚŶşĐŚĚƽŬĂǌƽ
ĂǌĚĂŽĚƽǀŽĚŶĢŶşǌŶĂůĞĐŬĠŚŽƉŽƐƵĚŬƵŽĚƉŽǀşĚĄƉƌĂǀŝĚůƽŵ
ůŽŐŝĐŬĠŚŽŵǇƓůĞŶş͘

d^d,KEKE1E><|,WK^h<p
>:h/<dhZz
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WŽƐƚƵƉƉƎŝŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝƉŽƐƵĚŬƽʹ
ŽĚƐƚƌĂŶĢŶşͣǀĂĚ͗͞
 ƉƌĞŵŝƐĂ͗ ĚǀĂ ;ƌŽǀŶŽĐĞŶŶĠͿ ƉŽƐƵĚŬǇ ŽĚůŝƓŶǉĐŚ ǌĄǀĢƌƽ
 ƉŽŬƵƐŝƚ ƐĞ ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ ǀǌĄũĞŵŶĠ ƌŽǌƉŽƌǇ Ă ŶĞƐƌŽǀŶĂůŽƐƚŝ͕
 ǀǉƐůĞĐŚ ǌŶĂůĐĞ͕ ƉŽƉƎ͘ ŽďŽƵ ǌŶĂůĐƽ
 ĚŽƉůŶĢŶş ƉŽƐƵĚŬƽ
 ŽďƐƚĂƌĄŶş ĚĂůƓşĐŚ ĚƽŬĂǌƽ
 ƉŽŬƵĚ ŶĞǀĞĚŽƵ ǀǉƉŽǀĢĚŝ ēŝ ĚŽƉůŶĢŬ Ŭ ŽǌƎĞũŵĢŶş ǀǌĞƓůǉĐŚ
ŶĞũĂƐŶŽƐƚş͕ ũĞ ŶĂŵşƐƚĢ ƉƎŝƐƚŽƵƉŝƚ͗
 Ŭ ĚĂůƓşŵƵ ǌŶĂůĞĐŬĠŵƵ ǌŬŽƵŵĄŶş ŶĞďŽ
 ƌĞǀŝǌŶşŵƵ ǌŶĂůĞĐŬĠŵƵ ƉŽƐŽƵǌĞŶş͘

:ĂŬŚŽĚŶŽƚŝƚǌŶĂůĞĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬ͕ĐŽ
ƉŽƐŽƵĚŝƚ͍
 ǌĚĂ ũƐŽƵ ǌĄǀĢƌǇ ƉŽƐƵĚŬƵ ŶĄůĞǎŝƚĢ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶǇ͕
 ǌĚĂ ũƐŽƵ ǌĄǀĢƌǇ ƉŽƐƵĚŬƵ ƉŽĚůŽǎĞŶǇ ŽďƐĂŚĞŵ ŶĄůĞǌƵ͕
 ǌĚĂ ďǇůŽ ƉƎŝŚůĠĚŶƵƚŽ ŬĞ ǀƓĞŵ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚĞŵ͕ Ɛ Ŷŝŵŝǎ ƐĞ ďǇůŽ
ƚƎĞďĂ ǀǇƉŽƎĄĚĂƚ͕
 ǌĚĂ ǌĄǀĢƌǇ ƉŽƐƵĚŬƵ ŶĞũƐŽƵ ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ ǀǉƐůĞĚŬǇ ŽƐƚĂƚŶşĐŚ
ĚƽŬĂǌƽ͕
 ǌĚĂ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶş ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ ŽĚƉŽǀşĚĄ ƉƌĂǀŝĚůƽŵ
ůŽŐŝĐŬĠŚŽ ŵǇƓůĞŶş͘
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 ǌĚĂ ďǇůŽ ƐƉůŶĢŶŽ ƵůŽǎĞŶĠ ǌĂĚĄŶş͕
 ǌĚĂ ǌŶĂůĞĐ ĚŽƐƉĢů Ŭ ƵƌēŝƚĠŵƵ Ă ƐƌŽǌƵŵŝƚĞůŶĠŵƵ ǌĄǀĢƌƵ͕
 ǌĚĂ ǌĄǀĢƌ ŶĞŶş ƌŽǌƉŽƌŶǉ Ă ŵĄ ŽƉŽƌƵ ǀ ƉŽĚŬůĂĚŽǀǉĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĄůĞĐŚ͘

W\<hDE><|,WK^h<pKZ'ED
^ddE1^WZszE></EEK^d/
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WŽĚŶĢƚŶĂǌŶĂůĐĞ
 Α ϴ ŽE ŶĂůĐŝ ũƐŽƵ ƉŽǀŝŶŶŝ ǀǇŬŽŶĄǀĂƚ ǌŶĂůĞĐŬŽƵ ēŝŶŶŽƐƚ
ƎĄĚŶĢ͕ ǀĞ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ůŚƽƚĢ͕ ŽďŽƌƵ Ă ŽĚǀĢƚǀş͕ ƉƌŽ ŬƚĞƌĠ ďǇůŝ
ũŵĞŶŽǀĄŶŝ͘ ;Α ϮϱĂ ŽĚƐƚ͘ ϭ ŽEͿ
 Α ϰϮ ^\ Ͳ WƎŝũşŵĄŶş ƉŽĚŶĢƚƽ Ŭ ǌĂŚĄũĞŶş ƎşǌĞŶş
 ^ƉƌĄǀŶş ŽƌŐĄŶ ũĞ ƉŽǀŝŶĞŶ ƉƎŝũşŵĂƚ ƉŽĚŶĢƚǇ͕ ĂďǇ ďǇůŽ
ǌĂŚĄũĞŶŽ ƎşǌĞŶş ǌ ŵŽĐŝ ƷƎĞĚŶş͘ WŽŬƵĚ Ž ƚŽ ƚĞŶ͕ ŬĚŽ ƉŽĚĂů
ƉŽĚŶĢƚ͕ ƉŽǎĄĚĄ͕ ũĞ ƐƉƌĄǀŶş ŽƌŐĄŶ ƉŽǀŝŶĞŶ ƐĚĢůŝƚ ŵƵ ǀĞ
ůŚƽƚĢ ϯϬ ĚŶƽ ŽĚĞ ĚŶĞ͕ ŬĚǇ ƉŽĚŶĢƚ ŽďĚƌǎĞů͕ ǎĞ ƎşǌĞŶş
ǌĂŚĄũŝů͕ ŶĞďŽ ǎĞ ŶĞƐŚůĞĚĂů ĚƽǀŽĚǇ Ŭ ǌĂŚĄũĞŶş ƎşǌĞŶş ǌ ŵŽĐŝ
ƷƎĞĚŶş͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ǎĞ ƉŽĚŶĢƚ ƉŽƐƚŽƵƉŝů ƉƎşƐůƵƓŶĠŵƵ
ƐƉƌĄǀŶşŵƵ ŽƌŐĄŶƵ͘

sǇƎŝǌŽǀĄŶşƉŽĚŶĢƚƵŶĂǌŶĂůĐĞǀƌĄŵĐŝ
ƉƌŽďşŚĂũşĐşŚŽƎşǌĞŶş;ƐŽƵĚŶşŚŽēŝƐƉƌĄǀŶşŚŽͿ
 ƎĞũŵĠ ĞǆĐĞƐǇ
 ƉŽƐƵĚĞŬ ŽďƐĂŚƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ ŶĞƐƉƌĄǀŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
 ũƐŽƵ ƵǀĞĚĞŶǇ ŶĞƐƉƌĄǀŶĠ ĐĞŶǇ ēŝ ŽĚŚĂĚǇ
 ƉŽƐƚƵƉŽǀĄŶŽ ĚůĞ ŶĞƷēŝŶŶĠ ƉƌĄǀŶş ƷƉƌĂǀǇ ;ĐĞŶǇͿ
 ƉŽƐƵĚĞŬ ŽďƐĂŚƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǇ ŶĞƉƎĞƐŶĠ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ
 ƉŽƐƵĚĞŬ ũĞ ƚĞŶĚĞŶēŶş͕ ǌĂƵũĂƚǉ͕ ƉƐĂŶǉ ΗŶĂ ǌĂŬĄǌŬƵͣ

28

sǇƎŝǌŽǀĄŶşƉŽĚŶĢƚƵŶĂǌŶĂůĐĞƉŽƵŬŽŶēĞŶş
ƉƌŽďşŚĂũşĐşŚŽƎşǌĞŶş;ƐŽƵĚŶşŚŽēŝƐƉƌĄǀŶşŚŽͿ
 WƌŽďůĠŵ Ɛ ůŚƽƚĂŵŝ ;ƉƌŽŵůēĞŶş ƉƎĞƐƚƵƉŬƵͿ
 WŽƐƚŝŚŽǀĂƚ ĂƵƚŽƌǇ ŽĚďŽƌŶĢ ŶĞŽďŚĂũŝƚĞůŶǉĐŚ ƉŽƐƵĚŬƽ
 WŽƐƵǌŽǀĄŶş ƐƉƌĄǀŶŽƐƚŝ ƉŽƐƵĚŬƵ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ƉŽƵǎŝƚŽƵ
ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝŝ

ŽŵĄƐƉƌĄǀŶşŽƌŐĄŶƉƌŽǀĢƎŝƚ͍





ǌĚĂ ũĞ ǌĄǀĢƌ ƉŽƐƵĚŬƵ ƉƎĞǌŬŽƵŵĂƚĞůŶǉ
ǌĚĂ ũĞ ƉŽƐƚƵƉ ǌŶĂůĐĞ ŽƉĂŬŽǀĂƚĞůŶǉ͕
ǌĚĂ ƉŽƐƵĚĞŬ ŶĞŽĚƉŽƌƵũĞ ǌĄƐĂĚĄŵ ĨŽƌŵĄůŶş ůŽŐŝŬǇ͕
ǌĚĂ ŵĢů ǌŶĂůĞĐ Ŭ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ ǀƓĞĐŚŶǇ ƌĞůĞǀĂŶƚŶş ƉŽĚŬůĂĚǇ Ă ŶĄůĞǎŝƚĢ ũĞ ǀ
ƉŽƐƵĚŬƵ ŽǌŶĂēŝů
 ǌĚĂ Ɛ ƉƎŝŚůĠĚŶƵƚşŵ ŬĞ ǀƐƚƵƉŶşŵ ŝŶĨŽƌŵĂĐşŵ ƉŽƵǎŝů ƵƌēŝƚŽƵ ŵĞƚŽĚƵ͕ ƉŽƐƚƵƉ
ēŝ ƷĚĂũ ĚƽǀŽĚŶĢ͖
 ^ƉƌĄǀŶş ƵǀĄǎĞŶş͗
 ďĞƌĞ ƉƎŝ ƚŽŵ ǀ ƷǀĂŚƵ ŝ ǌƉƽƐŽď͕ ũĂŬǉŵ ǌŶĂůĞĐ ǀǇƐǀĢƚůŝů ƉŽƐƵĚĞŬ ŽƌŐĄŶƵ
ǀĞƎĞũŶĠ ŵŽĐŝ ǀ ƌĄŵĐŝ ǀǉƐůĞĐŚƵ͕
 ƉƎşƉĂĚŶĢ ƚĠǎ ǌĄǀĢƌ ƌĞǀŝǌŶşŚŽ ǌŶĂůĞĐŬĠŚŽ ƉŽƐƵĚŬƵ͘
 ǌĂ ĚĂŶǉŵ ƷēĞůĞŵ Ɛŝ ƐƉƌĄǀŶş ŽƌŐĄŶ ǌƉƌĂǀŝĚůĂ ǀǇǎĄĚĄ ƐŽƵēŝŶŶŽƐƚ ƐďŽƌƵ ƉƌŽ
ǌŶĂůĞĐŬĠ ŽƚĄǌŬǇ͘
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WƌŽĐĞĚƵƌĂ

WŽĚŶĢƚ
K^^

sǉƐůĞĚĞŬ

W^

K^^

E

W^

ĢŬƵũŝsĄŵǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ

 :hƌ͘ DŝƌŽƐůĂǀ &ƌǉĚĞŬ͕ WŚ͘͘ Ğƚ WŚ͘͘
 WƌĄǀŶŝĐŬĄ ĨĂŬƵůƚĂ DĂƐĂƌǇŬŽǀǇ ƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ
 ĞŶƚƌƵŵ ĚĂůƓşŚŽ ǀǌĚĢůĄǀĄŶş
 ^ƚƎĞĚŝƐŬŽ ŬŽŵĞƌēŶşĐŚ ĂŬƚŝǀŝƚ
 &ŝůŽǌŽĨŝĐŬĄ ĨĂŬƵůƚĂ
 jƐƚĂǀ ŬůĂƐŝĐŬǉĐŚ ƐƚƵĚŝş
 ͲŵĂŝů͗ ĨƌǇĚĞŬŵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
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Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR
Mgr. Jiří Rosol, advokát, Praha

KĐŚƌĂŶĂŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽĚůĞ
ŶĂƎşǌĞŶş'WZ
DŐƌ͘:ŝƎşZŽƐŽů͕ĂĚǀŽŬĄƚ
WƌĂŚĂ͕ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϴ

'WZ





EĂƎşǌĞŶşhϮϬϭϲͬϲϳϵ
WƎşŵŽĂƉůŝŬŽǀĂƚĞůŶĠ
sƷēŝŶŶŽƐƚŝŽĚϮϱ͘ϱ͘ϮϬϭϴ
<ĞǌŵĢŶĢŶĄƌŽĚŶşůĞŐŝƐůĂƚŝǀǇĚŽƐƵĚŶĞĚŽƓůŽ͕
ǌĄŬŽŶϭϬϭͬϮϬϬϬ^ď͘ǌĂƚşŵƐƚĄůĞƷēŝŶŶǉǀ
ƉƽǀŽĚŶşŵǌŶĢŶş
 WƎĞĚŶŽƐƚŶĂƎşǌĞŶşƉƎĞĚǌĄŬŽŶĞŵ

31

ŽũĞƚŽŽƐŽďŶşƷĚĂũ
 sĞƓŬĞƌĠŝŶĨŽƌŵĂĐĞŽŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŶĞďŽ
ŝĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂƚĞůŶĠĨǇǌŝĐŬĠŽƐŽďĢ;ƐƵďũĞŬƚƷĚĂũƽͿ
 &ǇǌŝĐŬŽƵŽƐŽďŽƵũƐŽƵĂůĞŝǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝĂ
ēůĞŶŽǀĠŽƌŐĄŶƽƉƌĄǀŶŝĐŬĠŽƐŽďǇ
 KƐŽďŶşƷĚĂũĞũƐŽƵŽďĞĐŶĠĂͣǌǀůĄƓƚŶş͞;ĐŝƚůŝǀĠ͕
ŐĞŶĞƚŝĐŬĠ͕ďŝŽŵĞƚƌŝĐŬĠ͙Ϳ

jĚĂũĞŬƚĞƌĠŶĞũƐŽƵĐŚƌĄŶĢŶǇ





jĚĂũĞƉƌĄǀŶŝĐŬǉĐŚŽƐŽď
ŶŽŶǇŵŝǌŽǀĂŶĠƷĚĂũĞ
jĚĂũĞǌĞŵƎĞůǉĐŚ
jĚĂũĞǌƉƌĂĐŽǀĂŶĠĨǇǌŝĐŬŽƵŽƐŽďŽƵǀƉƌƽďĢŚƵ
ǀǉůƵēŶĢŽƐŽďŶşĐŚēŝĚŽŵĄĐşĐŚēŝŶŶŽƐƚş
 jĚĂũĞǌƉƌĂĐŽǀĂŶĠƉƎşƐůƵƓŶǉŵŝŽƌŐĄŶǇǀŽďůĂƐƚŝ
ƚƌĞƐƚŶǉĐŚēŝŶƽĂƚƌĞƐƚƽ

32

ƉƌĂĐŽǀĄŶş
 KƉĞƌĂĐĞŶĞďŽƐŽƵďŽƌŽƉĞƌĂĐşƐŽƐŽďŶşŵŝƷĚĂũŝ͕
ũĂŬŽũĞƐŚƌŽŵĄǎĚĢŶş͕ǌĂǌŶĂŵĞŶĄŶş͕ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş͕
ƵůŽǎĞŶş͕ƉŽǌŵĢŶĢŶş͕ǀǇŚůĞĚĄŶş͕ŶĂŚůĠĚŶƵƚş͕
ƉŽƵǎŝƚş͕ƓşƎĞŶşĂƚƉ͙
 'WZƐĞǀǌƚĂŚƵũĞũĞŶŶĂǌĐĞůĂŶĞďŽēĄƐƚĞēŶĢ
ĂƵƚŽŵĂƚŝǌŽǀĂŶĠǌƉƌĂĐŽǀĄŶşĂŶĞĂƵƚŽŵĂƚŝǌŽǀĂŶĠ
ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƷĚĂũƽŽďƐĂǎĞŶǉĐŚǀĞǀŝĚĞŶĐŝ
 ǀŝĚĞŶĐĞʹ ƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶǉƐŽƵďŽƌŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ

^ƉƌĄǀĐĞĂǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞů
 ^ƉƌĄǀĐĞ ʹ ŽƐŽďĂŬƚĞƌĄƐĂŵĂŶĞďŽƐƉŽůĞēŶĢƐ
ũŝŶǉŵŝƵƌēƵũĞƷēĞůǇĂƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
ŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ
 ƉƌĂĐŽǀĂƚĞů ʹ ŽƐŽďĂŬƚĞƌĄǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄŽƐŽďŶş
ƷĚĂũĞƉƌŽƐƉƌĄǀĐĞ
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WŽĚŵşŶŬǇƉƌŽǌĄŬŽŶŶŽƐƚǌƉƌĂĐŽǀĄŶş





^ŽƵŚůĂƐƐƵďũĞŬƚƵ
EĞǌďǇƚŶŽƐƚƉƌŽƉůŶĢŶşƐŵůŽƵǀǇƐĞƐƵďũĞŬƚĞŵ
EĞǌďǇƚŶŽƐƚƉƌŽƐƉůŶĢŶşƉƌĄǀŶşƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ
EĞǌďǇƚŶŽƐƚƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵǎŝǀŽƚŶĢĚƽůĞǎŝƚǉĐŚǌĄũŵƽ
&K
 EĞǌďǇƚŶŽƐƚƉƌŽƐƉůŶĢŶşƷŬŽůƵƉƌŽǀĄĚĢŶĠŚŽǀĞ
ǀĞƎĞũŶĠŵǌĄũŵƵŶĞďŽƉƎŝǀǉŬŽŶƵǀĞƎĞũŶĠŵŽĐŝ
 EĞǌďǇƚŶŽƐƚƉƌŽƷēĞůǇŬŽŶŬƌĠƚŶşĐŚŽƉƌĄǀŶĢŶǉĐŚ
ǌĄũŵƽ

ƉƌĂĐŽǀĄŶş
 ĄƐĂĚǇǌƉƌĂĐŽǀĄŶş;ēů͘ϱͿ͗
± ĄŬŽŶŶŽƐƚ͕ŬŽƌĞŬƚŶŽƐƚ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶŽƐƚ
± KŵĞǌĞŶşƷēĞůƵͲ ǌƉƌĂĐŽǀĂƚŵŽŚƵƷĚĂũĞƉŽƵǌĞƉƌŽǀǉƐůŽǀŶĢ
ǀǇũĄĚƎĞŶĠĂůĞŐŝƚŝŵŶşƷēĞůǇ͕ŶĞƉƌŽũŝŶĠƷēĞůǇ
± DŝŶŝŵĂůŝǌĂĐĞƷĚĂũƽʹ ƉƎŝŵĢƎĞŶŽƐƚĂƌĞůĞǀĂŶƚŶŽƐƚ
± WƎĞƐŶŽƐƚ
± KŵĞǌĞŶşƵůŽǎĞŶşʹ ũĞŶŶĞǌďǇƚŶĄĨŽƌŵĂĂĚŽďĂ
± /ŶƚĞŐƌŝƚĂĂĚƽǀĢƌŶŽƐƚʹ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş

 ͣĂůĂŶēŶşƚĞƐƚ͞ƵŽƉƌĄǀŶĢŶǉĐŚǌĄũŵƽƐƉƌĄǀĐĞʹ
ŶĞƉƎĞǀĂǎƵũŝǌĄũŵǇĂƉƌĄǀĂƐƵďũĞŬƚƽŶĂĚǌĄũŵǇƐƉƌĄǀĐĞ͍
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^ŽƵŚůĂƐ
 DƵƐşďǉƚǌƉĢƚŶĢĚŽůŽǎŝƚĞůŶǉ
 DƵƐşƚŽďǉƚƐǀŽďŽĚŶǉ͕ŬŽŶŬƌĠƚŶş͕ŝŶĨŽƌŵŽǀĂŶǉ͕ŬůĂĚŶǉĂ
ũĞĚŶŽǌŶĂēŶǉƉƌŽũĞǀǀƽůĞ
 EĞůǌĞƵĚĢůŝƚŬŽŶŬůƵĚĞŶƚŶĢ
 ĄĚŽƐƚŽƐŽƵŚůĂƐŵƵƐşďǉƚũĂƐŶĢŽĚůŝƓŝƚĞůŶĄŽĚũŝŶǉĐŚ
ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚşĂƐƌŽǌƵŵŝƚĞůŶĄ
 WŽƐŬǇƚŶƵƚşƐůƵǎďǇŶĞůǌĞƉŽĚŵşŶŝƚƉŽƐŬǇƚŶƵƚşŵƐŽƵŚůĂƐƵ
;ƉĂŬŶĞŶşƐǀŽďŽĚŶǉͿ
 ^ŽƵŚůĂƐŵƵƐşďǉƚŵŽǎŶĠŬĚǇŬŽůŝǀƐŶĂĚŶŽŽĚǀŽůĂƚ
 EĞŶşǀŚŽĚŶĠǀǇǎĂĚŽǀĂƚƐŽƵŚůĂƐ͕ƉŽŬƵĚĞǆŝƐƚƵũĞũŝŶǉĚƽǀŽĚ
ƉƌŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşʹ ƉƌŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉŽƐƵĚŬƵƐŽƵŚůĂƐŽďĞĐŶĢ
ŶĞƉŽƚƎĞďƵũŝ͘

ƉƌĂĐŽǀĄŶşǌǀůĄƓƚŶşĐŚŬĂƚĞŐŽƌŝşƷĚĂũƽ
ǀůĄƓƚŶşŬĂƚĞŐŽƌŝĞ͗ZĂƐŽǀǉĂĞƚŶŝĐŬǉƉƽǀŽĚ͕
ƉŽůŝƚŝĐŬĠŶĄǌŽƌǇ͕ŶĄďŽǎĞŶƐŬĠǀǇǌŶĄŶş͕ēůĞŶƐƚǀşǀ
ŽĚďŽƌĞĐŚ͕ŐĞŶĞƚŝĐŬĠĂďŝŽŵĞƚƌŝĐŬĠƷĚĂũĞ͕
ǌĚƌĂǀŽƚŶşƐƚĂǀ͕ƐĞǆƵĄůŶşŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͙͘
 KďĞĐŶǉǌĄŬĂǌǌƉƌĂĐŽǀĄŶş͕ƐƵǀĞĚĞŶǉŵŝ
ǀǉũŝŵŬĂŵŝ;ǌĞũŵĠŶĂǀǉƐůŽǀŶǉƐŽƵŚůĂƐ͕
ŶĞǌďǇƚŶŽƐƚƵƌēĞŶş͕ǀǉŬŽŶƵŶĞďŽŽďŚĂũŽďǇ
ƉƌĄǀŶşĐŚŶĄƌŽŬƽ͕ũĞĚŶĄŶşƐŽƵĚƽǀƌĄŵĐŝ
ƐŽƵĚŶşĐŚƉƌĂǀŽŵŽĐş͙Ϳ
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WŽǀŝŶŶŽƐƚŝƐƉƌĄǀĐĞ
 WŽǀŝŶŶŽƐƚŝŶĨŽƌŵŽǀĂƚƐƵďũĞŬƚƷĚĂũƽ͕ǌĞũŵĠŶĂŽ͗
±
±
±
±
±
±

dŽƚŽǎŶŽƐƚĂŬŽŶƚĂŬƚŶşƷĚĂũĞƐƉƌĄǀĐĞ
jēĞůǇĂƉƌĄǀŶşǌĄŬůĂĚǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
WƎşƉĂĚŶşƉƎşũĞŵĐŝƷĚĂũƽ
ŽďĂƵůŽǎĞŶşƷĚĂũƽ
/ŶĨŽƌŵŽǀĄŶşŽƉƌĄǀĞĐŚƐƵďũĞŬƚƵ
ƚĚ͙

sşĐĞǀŝǌēů͘ϭϯĂϭϰ'WZǀǌĄǀŝƐůŽƐƚŝŶĂƚŽŵǌĚĂďǇůǇƷĚĂũĞǌşƐŬĄŶǇ
ŽĚƐƵďũĞŬƚƵŶĞďŽũŝŶĂŬ͘
/ŶĨŽƌŵŽǀĄŶşŵƵƐşďǉƚƐƚƌƵēŶĠ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶş͕ƐƌŽǌƵŵŝƚĞůŶĠĂ
ƐŶĂĚŶŽƉƎşƐƚƵƉŶĠ͘

WŽǀŝŶŶŽƐƚŝƐƉƌĄǀĐĞ
 sĠƐƚǌĄǌŶĂŵǇŽēŝŶŶŽƐƚĞĐŚǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
 sǇŚŽǀĢƚƐƵďũĞŬƚƽŵƉƎŝƌĞĂůŝǌĂĐŝũĞũŝĐŚƉƌĄǀ
 WŽǀŝŶŶŽƐƚƉƎŝũŵŽƵƚƚĞĐŚŶŝĐŬĄĂŽƌŐĂŶŝǌĂēŶş
ŽƉĂƚƎĞŶşƉƌŽǌĂũŝƓƚĢŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
ĚĂƚĂƉƌŽǌĂũŝƓƚĢŶşƐŽƵůĂĚƵǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƐ
ŶĂƎşǌĞŶşŵ
 KŚůĂƓŽǀĂƚƉƎşƉĂĚǇƉŽƌƵƓĞŶşǌĂďĞǌƉĞēĞŶş
ƷƎĂĚƵĚŽϳϮŚŽĚŝŶ
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ĂďĞǌƉĞēĞŶşƷĚĂũƽ
 WƌŝŶĐŝƉͣďĞƐƚ ƉƌĂĐƚŝĐĞ͞ʹ ŶĞũůĞƉƓşŵŽǎŶĄ
ŽƉĂƚƎĞŶşƐŽŚůĞĚĞŵŶĂƷēĞůǌƉƌĂĐŽǀĄŶşĚĂƚ
 KĐŚƌĂŶĂƉĂƉşƌŽǀǉĐŚĚŽŬƵŵĞŶƚƽʹ ŽŵĞǌĞŶş
ƉƎşƐƚƵƉƵŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶǉĐŚŽƐŽď͕ƐŬĂƌƚĂĐĞ
ŶĞƉŽƚƎĞďŶǉĐŚ
 KĐŚƌĂŶĂĚŝŐŝƚĄůŶşĐŚĚĂƚʹ ŚĞƐůŽ͕ĂŶƚŝǀŝƌƵƐ͕
ĨŝƌĞǁĂůů͕ƓŝĨƌŽǀĄŶş͕ǀůĂƐƚŶşĞŵĂŝůŽǀĄĂĚƌĞƐĂ͕
ĐůŽƵĚ͙͘
 KĐŚƌĂŶĂƉƎŝǌĂƐşůĄŶşͲ ƉƎŝŵĢƎĞŶŽƐƚ

WŽǀŝŶŶŽƐƚŝƐƉƌĄǀĐĞ
 WŽǀĢƎĞŶĞĐƉƌŽŽĐŚƌĂŶƵŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ
± ŶĞǌĄǀŝƐůǉŽĚďŽƌŶşŬĂŐĂƌĂŶƚ

 DƵƐşŵŵşƚƉŽŬƵĚ͗
± ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽǀĄĚşŽƌŐĄŶǀĞƎĞũŶĠŵŽĐŝƐǀǉũŝŵŬŽƵƐŽƵĚƽǀ
ƌĄŵĐŝƐŽƵĚŶşĐŚƉƌĂǀŽŵŽĐş
± ŚůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚŝƐƉƌĄǀĐĞŶĞďŽǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůĞƐƉŽēşǀĂũşǀ
ŽƉĞƌĂĐşĐŚǌƉƌĂĐŽǀĄŶş͕ŬƚĞƌĠŬǀƽůŝƐǀĠƉŽǀĂǌĞ͕ƐǀĠŵƵ
ƌŽǌƐĂŚƵŶĞďŽƐǀǉŵƷēĞůƽŵǀǇǎĂĚƵũşƌŽǌƐĄŚůĠƉƌĂǀŝĚĞůŶĠĂ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŬĠŵŽŶŝƚŽƌŽǀĄŶşƐƵďũĞŬƚƽƷĚĂũƽ
± ŚůĂǀŶşēŝŶŶŽƐƚŝƐƉƌĄǀĐĞŶĞďŽǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůĞƐƉŽēşǀĂũşǀ
ƌŽǌƐĄŚůĠŵǌƉƌĂĐŽǀĄŶşǌǀůĄƓƚŶşĐŚŬĂƚĞŐŽƌŝşƷĚĂũƽĂŽƐŽďŶşĐŚ
ƷĚĂũƽƚǉŬĂũşĐşĐŚƐĞƌŽǌƐƵĚŬƽǀƚƌĞƐƚŶşĐŚǀĢĐĞĐŚĂƚƌĞƐƚŶǉĐŚ
ēŝŶƽ
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WŽǀŝŶŶŽƐƚŝƐƉƌĄǀĐĞ
 ĄǌŶĂŵǇŽēŝŶŶŽƐƚĞĐŚǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
± KďƐĂŚƵũşƷĚĂũĞŽƌŽǌƐĂŚƵǌƉƌĂĐŽǀĄŶş͕ƷēĞůĞĐŚ͕
ŬĂƚĞŐŽƌŝşĐŚƐƵďũĞŬƚƽĂƷĚĂũƽ͕ƉƎşũĞŵĐşĐŚ͕ůŚƽƚĄĐŚ
ƉƌŽǀǉŵĂǌĂƚƉ͘
± ŶĞŵƵƐşŵǀĠƐƚ͕ƉŽŬƵĚǌĂŵĢƐƚŶĄǀĄŵŵĠŶĢŶĞǎϮϱϬ
ůŝĚş͕ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşũĞũĞŶƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚŶĠĂŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ
ƌŝǌŝŬĂƉƌŽƉƌĄǀĂĂƐǀŽďŽĚǇůŝĚş

EĢŬƚĞƌĄƉƌĄǀĂƐƵďũĞŬƚƽ
 WƌĄǀŽŶĂƉƎşƐƚƵƉŬƷĚĂũƽŵ
 WƌĄǀŽŶĂŽƉƌĂǀƵĂĚŽƉůŶĢŶş
ŶĞƉƎĞƐŶǉĐŚͬŶĞƷƉůŶǉĐŚƷĚĂũƽ
 WƌĄǀŽŶĂǀǉŵĂǌ;ͣďǉƚǌĂƉŽŵĞŶƵƚ͞Ϳ
 WƌĄǀŽŶĂƉƎĞŶŽƐŝƚĞůŶŽƐƚƷĚĂũƽ
 WƌĄǀŽŶĂŽŵĞǌĞŶşǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
 WƌĄǀŽǀǌŶĠƐƚŶĄŵŝƚŬƵ
^ƉƌĄǀĐĞŵƵƐşŶĂǎĄĚŽƐƚŽĚƉŽǀĢĚĢƚďĞǌŽĚŬůĂĚƵ͕
ŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽϭŵĢƐşĐĞĂďĞǌƉůĂƚŶĢ
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WŽǀŝŶŶŽƐƚŝǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůĞ
 ^ƉůŸŽǀĂƚƐƚĞũŶĠŶĄƌŽŬǇũĂŬŽƐƉƌĄǀĐĞ
 DşƚƵǌĂǀƎĞŶŽƵƉşƐĞŵŶŽƵƐŵůŽƵǀƵŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
ƐĞƐƉƌĄǀĐĞŵ͕ŬƚĞƌĄŽďƐĂŚƵũĞƉŽǎĂĚĂǀŬǇĚůĞēů͘Ϯϴ
'WZ
 ƉƌĂĐŽǀĄǀĂƚƷĚĂũĞƉŽƵǌĞĚůĞƉŽŬǇŶƽƐƉƌĄǀĐĞ
 ĂũŝƐƚŝƚƚĞĐŚŶŝĐŬĄĂŽƌŐĂŶŝǌĂēŶşŽƉĂƚƎĞŶş
 sĠƐƚǌĄǌŶĂŵǇŽēŝŶŶŽƐƚĞĐŚǌƉƌĂĐŽǀĄŶş
 ĂůƓşŚŽǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůĞƉŽǀĢƎŝƚũĞŶƐĞƐŽƵŚůĂƐĞŵ
ƐƉƌĄǀĐĞ

^ĂŶŬĐĞ
 ǎϮϬŵŝů͘hZŶĞďŽϰйĐĞůŬŽǀĠŚŽ
ĐĞůŽƐǀĢƚŽǀĠŚŽŽďƌĂƚƵ
 dƌĞƐƚŶĢƉƌĄǀŶşŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚʹ ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠ
ŶĂŬůĄĚĄŶşƐŽƐ͘ƷĚĂũŝͲ Α ϭϴϬƚƌ͘ǌĄŬ͘
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KďĐŚŽĚŶşƐĚĢůĞŶş
sƓĞĐŚŶǇ ĨŽƌŵǇ ƐĚĢůĞŶş ƵƌēĞŶĠ Ŭ ƉƎşŵĠ ēŝ ŶĞƉƎşŵĠ
ƉŽĚƉŽƎĞ
ǌďŽǎş
ŶĞďŽ
ƐůƵǎĞď
ŬŽŶŬƌĠƚŶşŚŽ
ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠŚŽ ƐƵďũĞŬƚƵ͘
 WşƐĞŵŶĄ ʹ DŽǎŶŽƓşƎŝƚǀŽůŶĢ͕ƐǀǉũŝŵŬŽƵƚĢĐŚŬƚĞƎşĚĂůŝ
ŶĂũĞǀŽǎĞƐŝƚŽŶĞƉƎĞũş͘

 ůĞŬƚƌŽŶŝĐŬĄ͗
± DƵƐşďǉƚũĂƐŶĢŽǌŶĂēĞŶĂũĂŬŽŽďĐŚŽĚŶşƐĚĢůĞŶş
± DŽǎŶĠǌĂƐşůĂƚŶĂĂĚƌĞƐǇŬŶŝŵǎũĞǀǇƐůŽǀĞŶƐŽƵŚůĂƐĂ
ŶĂĂĚƌĞƐǇǌşƐŬĂŶĠǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐƉƎĞĚĐŚŽǌşŽďĐŚŽĚŶş
ēŝŶŶŽƐƚşƐƉƌĄǀĐĞ͘DƵƐşƐŽƵǀŝƐĞƚƐƉŽƐŬǇƚŶƵƚŽƵƐůƵǎďŽƵ͘
± DƵƐşĞǆŝƐƚŽǀĂƚƐŶĂĚŶĄŵŽǎŶŽƐƚƐĞŽĚŚůĄƐŝƚ

ŽĚĢůĂƚ
 ƉƌĂĐŽǀĂƚƐŝƉƎĞŚůĞĚŽƚŽŵũĂŬĠƷĚĂũĞĂũĂŬ
ǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄŵĂŬĂŵũĞƵŬůĄĚĄŵĂǌŶĢũĚĄůĞ
ǀǇĐŚĄǌĞƚ;ͣĚĂƚŽǀǉĂƵĚŝƚ͞Ϳ
 ZĞĂůŝǌŽǀĂƚƉƎşƐůƵƓŶĄƚĞĐŚŶŝĐŬĄĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş
ŽƉĂƚƎĞŶş
 \ĄĚŶĢŝŶĨŽƌŵŽǀĂƚƐƵďũĞŬƚǇũĞũŝĐŚǎƷĚĂũĞ
ǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄŵ
 WŽŬƵĚƉƌŽŵĢǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄƷĚĂũĞŶĢŬĚŽũŝŶǉ͕ŵşƚ
ƵǌĂǀƎĞŶŽƵƉşƐĞŵŶŽƵƐŵůŽƵǀƵ
 ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂƚƐŵůŽƵǀǇƐĞǆƚĞƌŶşŵŝĚŽĚĂǀĂƚĞůŝ
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<ŽŶĞĐ

ĢŬƵũŝǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ
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Zajištění pracoviště
Ing. Radomír Kočíb
Úvod
V průběhu roku 2015 byla vydána nová ČSN EN 50110-1 ed.3 a v srpnu 2016 taky TNI 34 3100 (technicko normalizační informace).
Ve svém příspěvku bych se chtěl zmínit o používání nám dobře známým příkazů “B”.
Proto se opět částečně dotknu i normy ČSN EN 50110-1 ed. 3, kdy při používání této ČSN je nutné mít zpracované
svoje vlastní předpisy, které tuto normu blíže upřesní a stanoví podmínky i pravidla.
K používání spolu s ČSN EN 50110-1 ed.3 byla vydána i Technická normalizační informace TNI 34 3100, která
svým způsobem podává výklad k některým pasážím evropské normy. Přitom využívá a odkazuje na ustanovení
a pasáže zrušené normy ČSN 34 3100 pro použití v pracovních postupech, příkazu B PPN pro práce pod napětím
na zařízení vn a taky příkaz B ppnn pro práce pod napětím na zařízeních nn.

Zajištění pracoviště
Úplně prvním nebo jedním ze dvou prvních kroků musí být vyhodnocení a rozbor složitosti pracovní činnosti, aby
podle tohoto vyhodnocení byla zvolena vhodná osoba s příslušnou kvalifikací případně osoby.
Druhým krokem nebo souběžným krokem před zahájením práce na elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy musí
být provedeno hodnocení elektrického rizika.
A na základě tohoto zhodnocení bude pak vybrán pracovní postup, stanoven způsob provedení práce nebo obsluhy a jaká opatření k zajištění bezpečnosti mají být provedena.
V ČSN EN 50110-1 ed.3 je uvedeno, že pro složité pracovní činnosti musí být příprava provedena písemně. Jenže
ať budete pátrat sebevíce v předpisech nenajdete pro pojmy složitá pracovní činnost, jednoduchá pracovní činnost žádné upřesnění ani definice.
Ale práce na elektrickém zařízení VN bych skoro vždy považoval za práce složité.
Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, nebo v jeho blízkosti musí být školeny z bezpečnostních
předpisů a místních pracovních předpisů určených pro jejich práci. Vyžaduje se, aby osoby postupovaly ve smyslu
těchto předpisů a pokynů.
Osoby musí nosit oděv vhodný pro místo a podmínky, kde pracují. To zahrnuje používání přiléhavého oděvu a používání doplňků osobních ochranných prostředků.
Zde bych se trochu pozastavil, protože na mnoha místech u právnických i fyzických osob je na dílnách nebo rozvodnách rozmístěno mnoho pomůcek.
A zde upozorňuji na skutečnost, že byste měli mít ve svých předpisech stanoveny počty pomůcek, jejich umístění,
způsob provádění kontrol a zkoušek a v neposlední řadě i kdy a za jakých podmínek se budou pomůcky používat.
Zde se nabízejí tři možnosti:
I. počty pomůcek, jejich umístění, kontroly a zkoušky stanovit v místních bezpečnostních předpisech
II. pro stanovení počtu pomůcek, jejich umístění, kontroly a zkoušky použít v souladu s ustanovením zákoníku
práce a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. dokumenty o vyhodnocení rizik
III. v souladu s ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 3 stanovit počty pomůcek, jejich umístění, kontroly a zkoušky
v pracovních postupech
Samozřejmě lze použít i kombinací všech tří možností.
K možnosti I:
V tomto případě bych doporučoval využití zrušených norem a do místních bezpečnostních předpisů pro elektrické
stanice doplnit části zabývající se ochrannými pomůckami. V této souvislosti do těchto místních bezpečnostních
předpisů přepsat tabulku č. 2 podle jednotlivých skupin ze zrušené ČSN 38 1981.

42

K možnosti II:
V tomto případě je nutno použít tabulku pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných pomůcek pro
jednotlivé činnosti v elektrických stanicích (příloha 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). Na základě takto vyhodnocených rizik pro činnosti na elektrické provozovně bude zpracován seznam ochranných pomůcek se stanovením
užitné doby.
Tento seznam by byl přílohou směrnice pro poskytování ochranných pomůcek obecně. Zde pak by mohlo být
použití pomůcek rozděleno na pomůcky v rozvodnách nn a vn. Taky by v těchto směrnicích bylo uvedeno, kde
budou ochranné pomůcky uloženy.
K možnosti III:
Využití pracovních postupů ke stanovení potřebných pomůcek je rovněž možné a také dalo by se říci i účelné
vzhledem k tomu, že pro činnosti na elektrickém zařízení musí mít zaměstnavatelé od 1.1.2006 tyto pracovní postupy stanovené.
V poznámce 1 v ČSN EN 50110-1 ed.3 je upřesněno, že výraz „udržování ve stavu vhodném“ znamená provádět
pravidelné prohlídky a elektrické zkoušky, aby byly ověřeny elektrické a mechanické vlastnosti osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek.
Zde je nutno upozornit taky na nařízení vlády č. 101/2005 Sb., ve kterém jsou v § 3 a 4 stanoveny povinnosti
zaměstnavatele ve vztahu k pracovišti. Mimo jiné musí stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí
a ustanovit osobu odpovědnou za plnění těchto povinností.
Tato pasáž je velmi významná k zajištění bezpečnosti zaměstnanců při činnostech na elektrických zařízeních. Pro
stanovení lhůt kontrol a zkoušek bych využil tabulku č. 5 ze zrušené ČSN 38 1981, kterou bych zapracoval do svého
předpisu.
Navíc bych k tomu pak přidal i další ustanovení o prováděných kontrolách těchto pomůcek před použitím a v průběhu a mezidobí revizních zkoušek na zkušebně.
Při stanovení lhůt revizních zkoušek, kontrol v průběhu provozu a před použitím bych vycházel z ustanovení zrušené ČSN 38 1981 a návodů výrobců, případně předmětových norem na jednotlivé OOPP.
Navíc bych do svých předpisů stanovil i všechny potřebné úkony, které je nutno provést při kontrole, tak jak byly
popsány např. v čl. 6.2 ČSN 38 1981.
Nebo taky v návodu k obsluze.
Dorozumívání zahrnuje způsoby, kterými je informace mezi osobami předávána nebo vyměňována např. mluveným slovem (osobní styk, telefon, radiostanice), písemně (záznam, fax), a vizuálně (zobrazovací jednotka, signalizační panel, světla, apod.).
Aby nedošlo k omylům při ústním předávání informace, musí příjemce opakovat informaci nazpět vysílajícímu,
který musí potvrdit, že byla správně přijata a bylo jí porozuměno.
Zahájení práce a nebo uvedení elektrického zařízení do činnosti po ukončení práce, nesmí být povoleno signály
nebo dohodnutým dorozumíváním po odsouhlasených časových intervalech.
Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. Způsob přístupu a osvětlení musí být zajištěno na pracovišti
a na všech částech elektrického zařízení, na kterých nebo v jejichž blízkosti je vykonávána pracovní činnost. Pokud
je to nutné, vstup na pracoviště musí být zřetelně označen z vnější strany zařízení.
Musí být přijata vhodná opatření pro zabránění zranění osob z jiných zdrojů nebezpečí jako jsou mechanické nebo
tlakové systémy nebo při pádu.
K dispozici musí být dokumentace dle skutečného provedení a záznamy o elektrickém zařízení.

Místní bezpečnostní předpisy
Mnozí z vás si jistě v této souvislosti vzpomenou na čl. 10 ČSN 34 3104, kde se o místních bezpečnostních předpisech pro provozovny VN psalo.
A zde je na místě připomenout i nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kde je rovněž zmínka o možnostech vytvoření
MPBP (místních provozních a bezpečnostních předpisů).
Jedná se o předpis zaměstnavatele upravující pracovní, technologické postupy, pravidla pohybu zaměstnanců
nebo zařízení na pracovišti apod.
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Podle ČSN EN 50110-1 ed.3 musí být před započetím činnosti stanoven postup prací.
Pracovní postupy se dělí na tři různé skupiny:
- práce na elektrickém zařízení bez napětí ,
- práce na elektrickém zařízení pod napětím ,
- práce na elektrickém zařízení v blízkosti zařízení pod napětím .
Postupy zahrnují provedení ochranných opatření proti zranění elektrickým proudem a/nebo účinkům
zkratu a elektrického oblouku.
Jestliže požadavky pro práce na elektrickém zařízení bez napětí nebo pro práce v blízkosti zařízení pod napětím
nezajišťují úplně bezpečnost, musí být splněny požadavky pro práce na elektrickém zařízení pod napětím.
Izolační hladina při práci musí být zajištěna např. vložením izolačního materiálu nebo stanovením vzdušné izolační
vzdálenosti. V případě izolace vzdušnou vzdáleností musí být tato vzdálenost v souladu s pracovními postupy pro
práce pod napětím a pro práce v blízkosti zařízení pod napětím.
Postupy při práci na elektrickém zařízení pod napětím a v blízkosti zařízení pod napětím jsou vztažené ke dvěma
definovaným zónám okolo nezakrytých živých částí, ochranného prostoru a zóny přiblížení na elektrickém zařízení
v blízkosti zařízení pod napětím.
Pro zajištění elektrických zařízení pro práce bez napětí bylo stanoveno pět základních požadavků, které musí být
dodrženy v následujícím pořadí při zajišťování pracoviště:
- úplné odpojení;
- zabezpečení proti opětovnému zapnutí;
- ověření, že zařízení je bez napětí;
- provedení uzemnění a zkratování;
- ochranná opatření proti zařízením pod napětím, která jsou v blízkosti.
Souhlas k zahájení práce musí dát osoba odpovědná za elektrické zařízení vedoucímu práce nebo vedoucím práce
(je-li jich více). Osoba provádějící pracovní činnost musí být osoba znalá, nebo poučená pod dozorem osoby znalé.
Práce na elektrickém zařízení pod napětím musí být vykonávaná pouze v souladu s národními normami a pracovními postupy. Požadavky pro práce pod napětím nemají být uplatňovány na činnosti jako je ověřování napěťového stavu a používání uzemňovacích a zkratovacích zařízení apod.
Práce pod napětím vyžaduje použití zvláštních pracovních metod.(na vzdálenost, v dotyku, na potenciálu).
Postupy musí uvádět, jak udržovat nářadí, výstroj a přístroje v dobrém stavu a jak je ověřovat před zahájením práce.
Pracovní prostředí je ovlivňováno okolním prostředím např. vlhkostí a tlakem vzduchu. Musí být v postupech specifikována příslušná omezení.
Pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob znalých a poučených musí být sestaven speciální výukový program na vykonávání práce pod napětím. Program musí být přizpůsoben speciálním požadavkům pro práci
pod napětím a musí být založen na teoretických a praktických znalostech.
Školení musí zohledňovat práci, která bude vykonávána po školení nebo jestliže se odchyluje od takové práce,
musí být podložena některými dalšími bezpečnostními opatřeními.
Po úspěšném absolvování školení musí být vydáno osvědčení, které potvrzuje, že osoby jsou schopné vykonávat
práci pod napětím, pro kterou byly vyškoleny.
Schopnost vykonávat práci pod napětím musí být udržována bud’ praxí nebo novým školením.
Aby bylo možné kontrolovat nebezpečí v blízkosti zařízení pod napětím, musí být ochrana zajištěna bud‘ kryty,
přepážkami, zábranami nebo zakrytím izolací.
Jestliže tato opatření nemohou být vykonána, musí být zajištěna ochrana dodržením bezpečné vzdálenosti ne
menší než je DL k nezakrytým živým částem a pokud je nutné, zajištěním odpovídajícího dozoru.
Před zahájením práce musí vedoucí práce upozornit osoby, zejména ty, které nejsou dobře obeznámeny s prací
v blízkosti zařízení pod napětím, na dodržování bezpečných vzdáleností, na bezpečnostní opatření a na nutnost
zajištění bezpečnosti. Hranice pracoviště musí být pečlivě vyznačena a musí být soustředěna pozornost na neobvyklé okolnosti nebo podmínky;
Poučení o stavu pracoviště se musí opakovat ve vhodných intervalech nebo po změně provozních podmínek.
Osoba vykonávající práci se musí přesvědčit, že při všech možných pohybech nedosáhne ochranného prostoru
elektrického zařízení pod napětím ani částí těla ani nářadím nebo věcmi, které drží v ruce. Zvláště musí být opatrná, když manipuluje s dlouhými předměty,například nástroji, konci kabelů, trubkami, žebříky apod.
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Pro práce pod napětím a v blízkosti živých částí musí být zajištěno stabilní postavení při práci, které umožňuje
pracující osobě mít obě ruce volné.
Opravy
Oprava by měla sestávat z následujících etap:
- lokalizace poruchy;
- odstranění poruchy a/nebo výměna součástí;
- opětovné zprovoznění opravené části zařízení.
Na každou etapu práce mohou být aplikovány jiné postupy.
Specifické pracovní podmínky musí být stanovené tehdy, pokud se porucha stala na napájecím zařízení nebo
v průběhu měření napětí podle kapitoly B nebo vychází z kapitoly C.
Odstranění poruch musí být vykonáno v souladu s pracovními postupy (viz kapitola C).
Po opravě musí být vykonána odpovídající měření a seřízení zařízení, aby bylo zajištěno, že opravená část zařízení
je schopna obnovení napájení.
Výměna pojistek
Pokud neexistuje jiný pracovní postup, výměna pojistek musí být provedena za beznapěťového stavu.
Pro zařízení vysokého napětí musí být výměna vykonána osobou znalou nebo poučenou, v souladu s odpovídajícími pracovními postupy.
Zde bych chtěl na závěr upozornit na možnosti užití příkazů „B“.
Příkaz „B“ nenahrazuje v žádném případě pracovní postup. Je to jedno z možných opatření v rámci pracovních postupů.
Zásady pro vydávání příkazů „B“, kdo je může vydat je nutno zapracovat do pracovních postupů.
Příkaz „B“
V dřívější ČSN 34 3100 byl zaveden pro práce na VN příkaz „B“, který byl jedním z technicko-organizačním opatřením k zajištění bezpečnosti práce na VN.
V současně platné ČSN EN 50110-1 ed.3 se o příkazu „B“ nepíše. Pouze je zde v názvosloví zmínka o hlášení. Použití
příkazů „B“ je řešeno v TNI 34 3100 z roku 2016.
Při kontrolách jsou předkládány příkazy „B“, ale chtěl bych upozornit na skutečnost, že ze současných předpisů
nevyplývá, že musí být tento příkaz „B“ veden. Dovedl bych si představit i např. knihu poruch na VN, kde by byly
všechny úkony a příkazy zaznamenány i s podpisy zaměstnanců. A tím by se naplnil požadavek na vedení písemných hlášení.
V ČSN EN 50110-1 ed.3 je uvedeno, že pro složité pracovní činnosti musí být příprava provedena písemně.
Práce na elektrickém zařízení VN bych skoro vždy považoval za práce složité.
K dispozici musí být dokumentace dle skutečného provedení a záznamy o elektrickém zařízení.
Součástí pracovních postupů by mohl být i příkaz “B”, protože je to u nás zavedený systém k zajištění bezpečnosti
při práci.
Zásady pro vydávání příkazů „B“, kdo je může vydat je nutno zapracovat do pracovních postupů.
V TNI 34 3100 je v příloze C uvedeno technicko-organizační opatření a zásady vydávání příkazu „B“. Jsou zde uvedeny k jakým účelům se příkaz „B“ vydává, kdy od vydání může být upuštěno, kdo a s jakou kvalifikací a na koho
může být příkaz „B“ vydán, co má obsahovat, předávání příkazu „B“ až po jeho ukončení a uložení.
V příloze D je toto opatření zpracováno pro příkaz „B-PPN“.
A příloha E obsahuje možné vzory příkazů „B“ a „B-PPN“, jak je známe z ČSN 34 3100.
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Zabezpečení elektroinstalace
při vzniku požáru
kpt. Mgr. Libor Pospíšil, krajský vyšetřovatel požárů HZS Středočeského kraje

ĂďĞǌƉĞēĞŶşĞůĞŬƚƌŽŝŶƐƚĂůĂĐĞƉƎŝ
ǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵ

ŬƉƚ͘DŐƌ͘>ŝďŽƌWŽƐƉşƓŝů͕ŬƌĂũƐŬǉǀǇƓĞƚƎŽǀĂƚĞůƉŽǎĄƌƽ
,^^ƚƎĞĚŽēĞƐŬĠŚŽŬƌĂũĞ
ƚĞů͗͘ϵϱϬϴϳϬϮϬϴ͕ŵŽď͗͘ϲϬϮϮϳϴϳϬϯ

saKE <WZK>Dd/><dZKW\1/E

WŽŚůĞĚĞŵ ǀǇƓĞƚƎŽǀĂƚĞůĞ ƉŽǎĄƌƽ ũƐŽƵ ƉŽǎĄƌǇ ŶĄƐůĞĚŬĞŵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚ ĂŶŽŵĄůŝş ŽďůĂƐƚş͕ ŬƚĞƌĄ
ƉĂƚƎş ŵĞǌŝ ǀǇƓĞƚƎŽǀĂĐş ĚŝƐĐŝƉůşŶǇ ŶĄƌŽēŶĠ ŶĂ ǌŶĂůŽƐƚŝ Ă ǌŬƵƓĞŶŽƐƚŝ ǀǇƓĞƚƎŽǀĂƚĞůĞ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ
ŶƵĐĞŶ ŶĞƵƐƚĄůĞ ƐůĞĚŽǀĂƚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ǀǉǀŽũ͕ ǌŵĢŶǇ Ă ǀ ŵŶŽŚĂ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ũƐŽƵ ǌĄǀĢƌǇ
ǀǇƓĞƚƎŽǀĄŶş ǀĄǌĄŶǇ ŶĂ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ŽĚďŽƌŶǉĐŚ ƉƌĂĐŽǀŝƓƛ͘
sǉƐůĞĚŬǇ ǀǇƓĞƚƎŽǀĄŶş ƉŽǎĄƌƽ ũƐŽƵ ǀĞ ǀƓĞŽďĞĐŶĠ ƷƌŽǀŶŝ ǀ ŽďũĞŬƚŝǀŶş ƐƚƌĄŶĐĞ ũĞĚŶşŵ ǌĞ
ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƉƌĂŵĞŶƽ ƉŽǎĄƌŶş ƉƌĞǀĞŶĐĞ͕ ŬƚĞƌĄ ĨůĞǆŝďŝůŶĢ ƌĞĂŐƵũĞ ŶĂ ǌũŝƓƚĢŶĠ ŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ͘
WƌŽďůĞŵĂƚŝŬĂ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚ ŝŶŝĐŝĄƚŽƌƽ ũĞ ŽǀƓĞŵ ǀĞůŵŝ ƚĢǎŬŽ ĂƉůŝŬŽǀĂƚĞůŶĄ ĚŽ ƉŽǎĄƌŶş
ƉƌĞǀĞŶĐĞ Ă ƉŽǎĄƌŽǀŽƐƚ Ɛ ŝŶŝĐŝĄƚŽƌǇ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ũĞ ŽǀůŝǀŶŝƚĞůŶĄ ƉŽƵǌĞ
ǀ ŽŵĞǌĞŶĠŵ ƌŽǌƐĂŚƵ͘
sůĂƐƚŶş ƉƌĞǀĞŶĐĞ ũĞ ƉƌŽƚŽ ŬůşēŽǀĢ ǌĄǀŝƐůĄ ŶĂ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚĞĐŚ Ă ǌĞũŵĠŶĂ ƌĞǀŝǌŶşĐŚ
ƚĞĐŚŶŝĐşĐŚ͕ ĚĞŬůĂƌƵũşĐşĐŚ ďĞǌǀĂĚŶǉ ƐƚĂǀ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ ǌĂƎşǌĞŶş Ă ũĞŚŽ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚ
ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ ƉƌŽǀŽǌƵ͘
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sEWZK>Dd/<szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Fyzické osoby

>ŝƐƚŝŶĂǌĄŬůĂĚŶşĐŚƉƌĄǀĂƐǀŽďŽĚ;>W^Ϳ
;ǌĄŬŽŶ ē͘ Ϯͬϭϵϵϯ ^ď͕͘ Ž ǀǇŚůĄƓĞŶş >/^d/Ez <>E1, WZs  ^sKK ũĂŬŽ ƐŽƵēĄƐƚŝ ƷƐƚĂǀŶşŚŽ ƉŽƎĄĚŬƵ ĞƐŬĠ ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕ ǀĞ ǌŶĢŶş ǌĄŬŽŶĂ ē͘
ϭϲϮͬϭϵϵϴ ^ď͘

 ēů͘ Ϯ ŽĚƐƚ͘ ;ϯͿ ͣ<ĂǎĚǉ ŵƽǎĞ ēŝŶŝƚ͕ ĐŽ ŶĞŶş ǌĄŬŽŶĞŵ ǌĂŬĄǌĄŶŽ͕ Ă ŶŝŬĚŽ ŶĞƐŵş ďǉƚ ŶƵĐĞŶ ēŝŶŝƚ͕ ĐŽ ǌĄŬŽŶ
ŶĞƵŬůĄĚĄ͘͞
 ēů͘ ϯ ŽĚƐƚ͘ ;ϯͿ ͣEŝŬŽŵƵ ŶĞƐŵş ďǉƚ ǌƉƽƐŽďĞŶĂ ƷũŵĂ ŶĂ ƉƌĄǀĞĐŚ ƉƌŽ ƵƉůĂƚŸŽǀĄŶş ũĞŚŽ ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƉƌĄǀ Ă
ƐǀŽďŽĚ͘͞
 ēů͘ ϳ ŽĚƐƚ͘ ;ϭͿ ͣEĞĚŽƚŬŶƵƚĞůŶŽƐƚ ŽƐŽďǇ Ă ũĞũşŚŽ ƐŽƵŬƌŽŵş ũĞ ǌĂƌƵēĞŶĂ͘ KŵĞǌĞŶĂ ŵƽǎĞ ďǉƚ ũĞŶ ǀ ƉƎşƉĂĚĞĐŚ
ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ǌĄŬŽŶĞŵ͘͞
 ēů͘ ϭϮ ŽĚƐƚ͘ ;ϭͿ ͣKďǇĚůş ũĞ ŶĞĚŽƚŬŶƵƚĞůŶĠ͘ EĞŶş ĚŽǀŽůĞŶŽ ĚŽ ŶĢũ ǀƐƚŽƵƉŝƚ ďĞǌ ƐŽƵŚůĂƐƵ ƚŽŚŽ͕ ŬĚŽ ǀ ŶĢŵ
ďǇĚůş͘͞
 ēů͘ ϭϮ ŽĚƐƚ͘ ;ϯͿ ͣ:ŝŶĠ ǌĄƐĂŚǇ ĚŽ ŶĞĚŽƚŬŶƵƚĞůŶŽƐƚŝ ŽďǇĚůş ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ǌĄŬŽŶĞŵ ĚŽǀŽůĞŶǇ͕ ũĞŶ ũĞͲůŝ ƚŽ ǀ
ĚĞŵŽŬƌĂƚŝĐŬĠ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ ŶĞǌďǇƚŶĠ ƉƌŽ ŽĐŚƌĂŶƵ ǎŝǀŽƚĂ ŶĞďŽ ǌĚƌĂǀş ŽƐŽď͕ ƉƌŽ ŽĐŚƌĂŶƵ ƉƌĄǀ Ă ƐǀŽďŽĚ
ĚƌƵŚǉĐŚ ĂŶĞďŽ ƉƌŽ ŽĚǀƌĄĐĞŶş ǌĄǀĂǎŶĠŚŽ ŽŚƌŽǎĞŶş ǀĞƎĞũŶĠ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ƉŽƎĄĚŬƵ͘ WŽŬƵĚ ũĞ ŽďǇĚůş ƵǎşǀĄŶŽ
ƚĂŬĠ ƉƌŽ ƉŽĚŶŝŬĄŶş ŶĞďŽ ƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶş ũŝŶĠ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠ ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ƚĂŬŽǀĠ ǌĄƐĂŚǇ ǌĄŬŽŶĞŵ ĚŽǀŽůĞŶǇ͕
ƚĠǎ ũĞͲůŝ ƚŽ ŶĞǌďǇƚŶĠ ƉƌŽ ƉůŶĢŶş ƷŬŽůƽ ǀĞƎĞũŶĠ ƐƉƌĄǀǇ͘͞
 ēů͘ ϯϳ ŽĚƐƚ͘ ;ϭͿ ͣ<ĂǎĚǉ ŵĄ ƉƌĄǀŽ ŽĚĞƉƎşƚ ǀǉƉŽǀĢě͕ ũĞƐƚůŝǎĞ ďǇ ũş ǌƉƽƐŽďŝů ŶĞďĞǌƉĞēş ƚƌĞƐƚŶşŚŽ ƐƚşŚĄŶş ƐŽďĢ ŶĞďŽ
ŽƐŽďĢ ďůşǌŬĠ͘͞

sEWZK>Dd/<szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Fyzické osoby

 ēů͘ ϭϮ ŽĚƐƚ͘ ;ϯͿ ͣ:ŝŶĠ ǌĄƐĂŚǇ ĚŽ ŶĞĚŽƚŬŶƵƚĞůŶŽƐƚŝ ŽďǇĚůş ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ǌĄŬŽŶĞŵ ĚŽǀŽůĞŶǇ͕ ũĞŶ ũĞͲůŝ ƚŽ ǀ
ĚĞŵŽŬƌĂƚŝĐŬĠ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ ŶĞǌďǇƚŶĠ ƉƌŽ ŽĐŚƌĂŶƵ ǎŝǀŽƚĂ ŶĞďŽ ǌĚƌĂǀş ŽƐŽď ͙͘

;Α ϭϳ ŽĚƐƚ͘ ϭ ƉşƐŵ͘ ŐͿ ǌĄŬŽŶĂ Ž WKͿ

&ǇǌŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ ũĞ ƉŽǀŝŶŶĂ ƵŵŽǎŶŝƚ ŽƌŐĄŶƵ ƐƚĄƚŶşŚŽ ƉŽǎĄƌŶşŚŽ ĚŽǌŽƌƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş
ƉŽƚƎĞďŶǉĐŚ ƷŬŽŶƽ ƉƎŝ ǌũŝƓƛŽǀĄŶş ƉƎşēŝŶǇ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ Ă ǀ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶǉĐŚ
ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ŵƵ ďĞǌƷƉůĂƚŶĢ ƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚ ǀǉƌŽďŬǇ ŶĞďŽ ǀǌŽƌŬǇ Ŭ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƉŽǎĄƌŶĢ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ĞǆƉĞƌƚŝǌǇ ŬĞ ǌũŝƓƚĢŶş ƉƎşēŝŶǇ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ

ƚũ͘ƉŽƵǌĞǀƉƎşƉĂĚĢƉŽǎĄƌƵ͊
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sEWZK>Dd/<szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Fyzické osoby

 ǌĄŬůĂĚŶşƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ;ǌĄŬŽŶē͘ϭϯϯͬϭϵϴϱ^ď͕͘ŽƉŽǎĄƌŶşŽĐŚƌĂŶĢ͕ǀĞǌŶĢŶşƉŽǌĚĢũƓşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽͿ
Α ϭϳ ŽĚƐƚ͘ ;ϭͿ &ǇǌŝĐŬĄ ŽƐŽďĂ ũĞ ƉŽǀŝŶŶĂ
ĂͿ ƉŽēşŶĂƚ Ɛŝ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽĐŚĄǌĞůŽ ŬĞ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ƉƎŝ ƉŽƵǎşǀĄŶş ƚĞƉĞůŶǉĐŚ͕ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚ͕ ƉůǇŶŽǀǉĐŚ Ă ũŝŶǉĐŚ ƐƉŽƚƎĞďŝēƽ Ă
ŬŽŵşŶƽ͕ ƉƎŝ ƐŬůĂĚŽǀĄŶş Ă ƉŽƵǎşǀĄŶş ŚŽƎůĂǀǉĐŚ ŶĞďŽ ƉŽǎĄƌŶĢ ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ ůĄƚĞŬ͕ ŵĂŶŝƉƵůĂĐŝ Ɛ Ŷŝŵŝ ŶĞďŽ Ɛ ŽƚĞǀƎĞŶǉŵ ŽŚŶĢŵ ēŝ ũŝŶǉŵ
ǌĚƌŽũĞŵ ǌĂƉĄůĞŶş͕
ďͿ ǌĂũŝƐƚŝƚ ƉƎşƐƚƵƉ Ŭ ƌŽǌǀŽĚŶǉŵ ǌĂƎşǌĞŶşŵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ĞŶĞƌŐŝĞ Ă Ŭ ƵǌĄǀĢƌƽŵ ƉůǇŶƵ͕ ǀŽĚǇ Ă ƚŽƉĞŶş͕
ĐͿ ƉůŶŝƚ ƉƎşŬĂǌǇ Ă ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ǌĄŬĂǌǇ ƚǉŬĂũşĐş ƐĞ ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ŶĂ ŽǌŶĂēĞŶǉĐŚ ŵşƐƚĞĐŚ͕
ĚͿ ŽďƐƚĂƌĂƚ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ǌĂƎşǌĞŶş Ă ǀĢĐŶĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ǀ ƌŽǌƐĂŚƵ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠŵ ǌĄŬŽŶĞŵ͕
ĞͿ ǌĂũŝƐƚŝƚ ƉƎşƐƚƵƉ Ŭ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ ǌĂƎşǌĞŶşŵ Ă ǀĢĐŶǉŵ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽŵ ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĂ ƷēĞůĞŵ ũĞũŝĐŚ ǀēĂƐŶĠŚŽ ƉŽƵǎŝƚş Ă ĚĄůĞ
ƵĚƌǎŽǀĂƚ ƚĂƚŽ ǌĂƎşǌĞŶş Ă ǀĢĐŶĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ ǀ ƉƌŽǀŽǌƵƐĐŚŽƉŶĠŵ ƐƚĂǀƵ͖ ƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ƐĞ ǀǌƚĂŚƵũş ŶĂ ŽƐŽďǇ͕ ŬƚĞƌĠ ŵĂũş ƵǀĞĚĞŶĄ
ǌĂƎşǌĞŶş Ă ǀĢĐŶĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬǇ ǀĞ ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş ēŝ ƵǎşǀĄŶş͕
ĨͿ ǀǇƚǀĄƎĞƚ ǀ ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ ǀĞ ƐǀĠŵ ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş ŶĞďŽ ƵǎşǀĄŶş ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ƌǇĐŚůĠ ǌĚŽůĄŶş ƉŽǎĄƌƵ Ă ƉƌŽ ǌĄĐŚƌĂŶŶĠ ƉƌĄĐĞ͕
ŐͿ ƵŵŽǎŶŝƚ ŽƌŐĄŶƵ ƐƚĄƚŶşŚŽ ƉŽǎĄƌŶşŚŽ ĚŽǌŽƌƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƉŽƚƎĞďŶǉĐŚ ƷŬŽŶƽ ƉƎŝ ǌũŝƓƛŽǀĄŶş ƉƎşēŝŶǇ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ Ă ǀ ŽĚƽǀŽĚŶĢŶǉĐŚ
ƉƎşƉĂĚĞĐŚ ŵƵ ďĞǌƷƉůĂƚŶĢ ƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚ ǀǉƌŽďŬǇ ŶĞďŽ ǀǌŽƌŬǇ Ŭ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƉŽǎĄƌŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ĞǆƉĞƌƚŝǌǇ ŬĞ ǌũŝƓƚĢŶş ƉƎşēŝŶǇ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ͕
ŚͿ ŽǌŶĂŵŽǀĂƚ ďĞǌ ŽĚŬůĂĚƵ ƷǌĞŵŶĢ ƉƎşƐůƵƓŶĠŵƵ ŚĂƐŝēƐŬĠŵƵ ǌĄĐŚƌĂŶŶĠŵƵ ƐďŽƌƵ ŬĂǎĚǉ ƉŽǎĄƌ ǀǌŶŝŬůǉ ƉƎŝ ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ͕ ŬƚĞƌĠ ǀǇŬŽŶĄǀĄ͕
ŶĞďŽ ǀ ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ͕ ŬƚĞƌĠ ǀůĂƐƚŶş ŶĞďŽ ƵǎşǀĄ͕
ŝͿ ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ŶĞďŽ ŶĄǀŽĚǇ ǀǌƚĂŚƵũşĐş ƐĞ Ŭ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ǀǉƌŽďŬƽ ŶĞďŽ ēŝŶŶŽƐƚş͘

sEWZK>Dd/<szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Fyzické osoby

KdK,KW>zE͍






ŶĞŵŽǎŶŽƐƚ ǀǇŬŽŶĂƚ ƐƚĄƚŶş ŬŽŶƚƌŽůƵ Ƶ &K
ĂďƐĞŶĐĞ ƉƌĄǀŶş ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƉĞƌŝŽĚŝĐŬǉĐŚ ƌĞǀŝǌş ĞůĞŬƚƌŽ
ŶĞŵŽǎŶŽƐƚ ǀǉŬŽŶƵ ǀůĂƐƚŶş ƉŽǎĄƌŶş ƉƌĞǀĞŶĐĞ
ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ ŽƐǀĢƚĂ ;ŵŝŵŽ ƌĞĄůŶǉĐŚ ƉƎşƉĂĚƽͿ
ŶĞǌŶĂůŽƐƚ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝŬǇ ƉŽƵǎşǀĄŶş ĞůĞŬƚƌŽǌĂƎşǌĞŶş

WŽƚŽŵƐĞĚĢũĞƚŽ͕ĐŽƐĞĚĢũĞ͙

48

49

sEWZK>Dd/<szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Fyzické osoby
DKE|WK^dhW^WZsE1,KZ'EpsW\1W K^K&z/<|,
ǌĄŬĂǌƉŽƵǎşǀĄŶşĞůĞŬƚƌŽǌĂƎşǌĞŶş͕ƵŬƚĞƌĠŚŽŚƌŽǌşďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶşŶĞďĞǌƉĞēşǀǌŶŝŬƵƉŽǎĄƌƵ
 ;s Α ϴϴ ŽĚƐƚ͘ ϭ ƉşƐŵ͘ ďͿ ǌĄŬŽŶĂ Ž WK ŝƚ͗͘ ͞sĞůŝƚĞůĠ ũĞĚŶŽƚĞŬ ŚĂƐŝēƐŬǉĐŚ ǌĄĐŚƌĂŶŶǉĐŚ
ƐďŽƌƽ ƉŽĚŶŝŬƽ͕ ǀĞůŝƚĞůĠ ũĞĚŶŽƚĞŬ ƐďŽƌƽ ĚŽďƌŽǀŽůŶǉĐŚ ŚĂƐŝēƽ ŽďĐş Ă ũĞĚŶŽƚĞŬ ƐďŽƌƽ
ĚŽďƌŽǀŽůŶǉĐŚ ŚĂƐŝēƽ ƉŽĚŶŝŬƽ Ă ǀĞůŝƚĞůĠ ǌĄƐĂŚƽ ũƐŽƵ ƉƎŝ ƉůŶĢŶş ƐǀǉĐŚ ƷŬŽůƽ ŶĂ ƷƐĞŬƵ
ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ŽƉƌĄǀŶĢŶŝ ŶĂƎşĚŝƚ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ŶƵƚŶǉĐŚ ŽƉĂƚƎĞŶş ƐŵĢƎƵũşĐşĐŚ Ŭ ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş
ŶĞďĞǌƉĞēş ŽƉĢƚŽǀŶĠŚŽ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ͘ K ŶĂƎşǌĞŶǉĐŚ ŽƉĂƚƎĞŶşĐŚ ŶĞŽĚŬůĂĚŶĢ ŝŶĨŽƌŵƵũş
ŽƌŐĄŶ ǀǇŬŽŶĄǀĂũşĐş ƐƚĄƚŶş ƉŽǎĄƌŶş ĚŽǌŽƌ͘Ϳ
 ;^W Α ϯϲ ŽĚƐƚ͘ ϭ ͣ:ĞƐƚůŝǎĞ ǀĢĐ ŶĞďŽ ēŝŶŶŽƐƚ ƉƎŝ ƉƌŽǀŽǌƵ ĂŶĞďŽ ƉƌŽǀŽǌ ǀǇǀŽůĄǀĂũş
ďĞǌƉƌŽƐƚƎĞĚŶş ŶĞďĞǌƉĞēş ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƵ Ă Ŭ ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş ƚŽŚŽƚŽ ŶĞďĞǌƉĞēş ŶĞƐƚĂēş ũŝŶĄ
ŽƉĂƚƎĞŶş͕ ŽƌŐĄŶ ǀǇŬŽŶĄǀĂũşĐş ƐƚĄƚŶş ƉŽǎĄƌŶş ĚŽǌŽƌ ƌŽǌŚŽĚŶĞ Ž ĂͿ ǀǇůŽƵēĞŶş ǀĢĐŝ ǌ
ƵǎşǀĄŶş͕ ďͿ ǌĄŬĂǌƵ ēŝŶŶŽƐƚŝ͕ ĐͿ ǌĂƐƚĂǀĞŶş ƉƌŽǀŽǌƵ͘Ϳ
WKhsW\1W WKZhs^Khs/^>K^d/^s|<KED^ddE1,KWKZE1,KKKZh͊

szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Právnické osoby
povinnosti PO a pFO

 WƌĄǀŶŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ Ă ƉŽĚŶŝŬĂũşĐş ĨǇǌŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ ũƐŽƵ ƉŽǀŝŶŶǇ ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ
ƉŽĚŵşŶŬǇ Ă ŶĄǀŽĚǇ ǀǌƚĂŚƵũşĐş ƐĞ Ŭ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ǀǉƌŽďŬƽ ŶĞďŽ ēŝŶŶŽƐƚş ;Α ϱ ŽĚƐƚ͘
ϭ ƉşƐŵ͘ ĐͿ ǌĄŬŽŶĂ Ž WKͿ
 WƌĄǀŶŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ Ă ƉŽĚŶŝŬĂũşĐş ĨǇǌŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ ƉƌŽǀŽǌƵũşĐş ēŝŶŶŽƐƚŝ ƐĞ ǌǀǉƓĞŶǉŵ ƉŽǎĄƌŶşŵ
ŶĞďĞǌƉĞēşŵ Ă Ɛ ǀǇƐŽŬǉŵ ƉŽǎĄƌŶşŵ ŶĞďĞǌƉĞēşŵ ũƐŽƵ ĚĄůĞ ƉŽǀŝŶŶǇ ƉƌŽŬĂǌĂƚĞůŶǉŵ
ǌƉƽƐŽďĞŵ ƐƚĂŶŽǀŝƚ Ă ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶǉĐŚ ēŝŶŶŽƐƚş͕
ƉƎşƉĂĚŶĢ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ƉŽƐƚƵƉƽ Ă ǌĂƎşǌĞŶş͕ ŶĞũƐŽƵͲůŝ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶş ēŝŶŶŽƐƚş
Ă ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĄŶş ƷĚƌǎďǇ Ă ŽƉƌĂǀ ǌĂƎşǌĞŶş ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ ǌǀůĄƓƚŶşŵ ƉƌĄǀŶşŵ ƉƎĞĚƉŝƐĞŵ ;Α ϲ
ŽĚƐƚ͘ ϭ ƉşƐŵ͘ ďͿ ǌĄŬŽŶĂ Ž WKͿ
 WƌĄǀŶŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ Ă ƉŽĚŶŝŬĂũşĐş ĨǇǌŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ ƉƌŽǀŽǌƵũşĐş ēŝŶŶŽƐƚŝ ƐĞ ǌǀǉƓĞŶǉŵ ƉŽǎĄƌŶşŵ
ŶĞďĞǌƉĞēşŵ Ă Ɛ ǀǇƐŽŬǉŵ ƉŽǎĄƌŶşŵ ŶĞďĞǌƉĞēşŵ ũƐŽƵ ĚĄůĞ ƉŽǀŝŶŶǇ ǌĂũŝƓƛŽǀĂƚ ƷĚƌǎďƵ͕
ŬŽŶƚƌŽůǇ Ă ŽƉƌĂǀǇ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ǌƉƽƐŽďĞŵ Ă ǀĞ ůŚƽƚĄĐŚ
ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ŶĞďŽ ǀǉƌŽďĐĞŵ ǌĂƎşǌĞŶş ;Α ϲ ŽĚƐƚ͘ ϭ
ƉşƐŵ͘ ĐͿ ǌĄŬŽŶĂ Ž WKͿ

50

szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Právnické osoby
WK^dhW^WZsE1,KKZ'EhsW\1W K^KWZsE/<|,

§

 ǀ ƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ͕ ǀĞ ŬƚĞƌǉĐŚ ŽƐŽďǇ ƉƌĄǀŶŝĐŬĠ Ă ƉŽĚŶŝŬĂũşĐş ĨǇǌŝĐŬĠ ǀǇŬŽŶĄǀĂũş ēŝŶŶŽƐƚ͕
ǀǇŬŽŶĄǀĄ ŚĂƐŝēƐŬǉ ǌĄĐŚƌĂŶŶǉ ƐďŽƌ ŬƌĂũĞ͕ ĐŽďǇ ŽƌŐĄŶ ƐƚĄƚŶş ƐƉƌĄǀǇ͕ ƐƚĄƚŶş ƉŽǎĄƌŶş ĚŽǌŽƌ Ă ƚŽ
ǌĞũŵĠŶĂ ŬŽŶƚƌŽůŽƵ ĚŽĚƌǎŽǀĄŶş ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐǇ Ž ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶĢ͕
ŽǀĢƎŽǀĄŶşŵ͕ ǌĚĂ ďǇůǇ ĚŽĚƌǎĞŶǇ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƐƚĂǀĞď ǀǇƉůǉǀĂũşĐş
ǌ ƉŽƐŽƵǌĞŶǉĐŚ ƉŽĚŬůĂĚƽ Ă ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͕ ǀēĞƚŶĢ ƉŽĚŵşŶĞŬ ǀǇƉůǉǀĂũşĐşĐŚ ǌ ǀǇĚĂŶǉĐŚ
ƐƚĂŶŽǀŝƐĞŬ Ă ƐƚĞũŶĢ ũĂŬŽ Ƶ ŽƐŽď ĨǇǌŝĐŬǉĐŚ ǌũŝƓƛŽǀĄŶşŵ ƉƎşēŝŶ ǀǌŶŝŬƵ ƉŽǎĄƌƽ ;Α Ϯϲ ŽĚƐƚ͘ Ϯ
ǌĄŬŽŶĂ Ž WKͿ͘
 ŬŽŶƚƌŽůĂŵŝ ŽƌŐĄŶ ^W ǀ ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ ŶĂ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş Α ϱ Ă Α ϲ ǌĄŬŽŶĂ Ž WK ŵƽǎĞ ŽǀĢƎŝƚ͕ ǌĚĂůŝ
ũƐŽƵ ƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶĄ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş ƉƌĂǀŝĚĞůŶĢ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĄŶĂ ƉŽƵǌĞ ǌĂ ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚƵ͕ ǎĞ
ƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚĂ ŬŽŶƚƌŽů ũĞ ŶĢŬĚĞ ƵǀĞĚĞŶĂ ;ƎĄĚ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŶş ƷĚƌǎďǇͿ͘ sƓĞŽďĞĐŶĠ ƉƌĄǀŶş
ƉƎĞĚƉŝƐǇ ƉĞǀŶŽƵ ůŚƽƚƵ ŶĞƐƚĂŶŽǀƵũş͘
 ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ŶĞƐƉůŶĢŶş ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƉĞƌŝŽĚŝĐŬǉĐŚ ŬŽŶƚƌŽů ;ƉŽƵǌĞ ǀŝǌ ǀşƓĞͿ͕ ƉƎŝƐƚŽƵƉş
ŽƌŐĄŶ ^W Ŭ ƐĂŶŬēŶşŵƵ ǀǇŵĄŚĄŶş ƉŽǀŝŶŶŽƐƚŝ͘
 WKKZ͊ KƌŐĄŶ ^W ǀ ƉƌƽďĢŚƵ ŬŽŶƚƌŽůǇ ǀǇǎĂĚƵũĞ ŽĚ ŬŽŶƚƌŽůŽǀĂŶĠŚŽ ƐƵďũĞŬƚƵ ƌĞǀŝǌŝ
ĞůĞŬƚƌŽ Ă ŬŽŶƚƌŽůƵũĞ ƉŽƵǌĞ ũĞũş ǌĄǀĢƌ ;ƐĐŚŽƉŶŽͬŶĞƐĐŚŽƉŶŽͿ͕ ŶĞ ŽďƐĂŚ͊
 ŬĞ ŬŽŶƚƌŽůĞ ŽďƐĂŚƵ ƉƎŝƐƚƵƉƵũĞ ^W Ăǎ ǀ ĚŽďĢ ǀǇƓĞƚƎŽǀĄŶş ƉŽǎĄƌƽ Ă ƉƎşēŝŶŶǉĐŚ ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚş͘
ĚĞ ũĞ ƉŽĚƌŽďŶĢ ǌũŝƓƛŽǀĄŶŽ͕ ǌĚĂůŝ ŶĞŶş ŶĢŬƚĞƌĄ ēĄƐƚ ēŝ ŶĢŬƚĞƌĠ ǌĂƎşǌĞŶş ǀǇũŵƵƚŽ ǌ ƌĞǀŝǌĞ ǌ
ũĂŬǉĐŚŬŽůŝ ĚƽǀŽĚƽ͘ WŽŬƵĚ ŶĞŶş͕ ƉŽǀĂǎƵũĞ ƐĞ ǀĞƓŬĞƌĠ ĞůĞŬƚƌŽ ǀ ŽďũĞŬƚƵ ǌĂ ƐĐŚŽƉŶĠ
ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ ƉƌŽǀŽǌƵ͕ Ă ƚŽ Ăƛ ũĞ ƌĞǀŝǌĞ ũĂŬŬŽůŝ ƐƚĂƌĄ /

szad\KsE1WKZpsZ^h^>'/^>d/sE1KWKZ

Závěrem k legislativnímu bloku

§

,^1d1s><|WZK>Ds>'/^>d/sE1KWK\͕d|<:11^^dEKsE1WZ/K//dz
WZKs E1Zs/1><dZK͕dK:<hWZsE/<|,K^K͕d<hK^K&z/<|,
WŽǎĄƌǇǌƉƽƐŽďĞŶĠĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵŝŶŝĐŝĄƚŽƌĞŵďǇůǇ͕ũƐŽƵĂďƵĚŽƵ͕
ŽǀƓĞŵ͘͘

͘͘ĚŽŬƵĚŶĞďƵĚĞŵşƚƐƚĄƚŶşŽƌŐĄŶůĞŐŝƐůĂƚŝǀŶşŽƉŽƌƵ͕ŶĞŶşƐĐŚŽƉĞŶēŝŶŝƚ
ƌĞůĞǀĂŶƚŶşƷŬŽŶǇƐŵĢƎƵũşĐşŬĞǌůĞƉƓĞŶşƐƚĂǀƵ͘
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EdZ>ydKd>^dKW

EdZ>ydKd>^dKW
ǀĞƓŬĞƌĠŶşǎĞƵǀĞĚĞŶĠƉƌĄǀŶşƉƎĞĚƉŝƐǇũƐŽƵŵǇƓůĞŶǇǀĞǌŶĢŶşƉŽǌĚĢũƓşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ

;Α ϭϭ ŽĚƐƚ͘ Ϯ ƉşƐŵ͘ ĨͿ ǀǇŚůĄƓŬǇ ē͘ ϮϰϲͬϮϬϬϭ ^ď͕͘ Ž ƉŽǎĄƌŶş ƉƌĞǀĞŶĐŝͿ

< ƉƌŽǀĞĚĞŶş ƌǇĐŚůĠŚŽ Ă ƷēŝŶŶĠŚŽ ǌĄƐĂŚƵ ǌĂũŝƓƛƵũş ƉƌĄǀŶŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ Ă
ƉŽĚŶŝŬĂũşĐş ĨǇǌŝĐŬĠ ŽƐŽďǇ͕ ĂďǇ ďǇůĂ ŽǌŶĂēĞŶĂ ƌŽǌǀŽĚŶĄ ǌĂƎşǌĞŶş ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ
ĞŶĞƌŐŝĞ ͙
;Α ϰϭ ŽĚƐƚ͘ ϯ ƉşƐŵ͘ ĨͿ ǀǇŚůĄƓŬǇ ē͘ ϮϰϲͬϮϬϬϭ ^ď͕͘ Ž ƉŽǎĄƌŶş ƉƌĞǀĞŶĐŝͿ

sǉŬƌĞƐǇ ƉŽǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƐƚĂǀďǇ ŽďƐĂŚƵũş ƵŵşƐƚĢŶş ŚůĂǀŶşĐŚ ǀǇƉşŶĂēƽ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ĞŶĞƌŐŝĞ ͙
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EdZ>ydKd>^dKW
;Α ϵ ŽĚƐƚ͘ ϭͿ ǀǇŚůĄƓŬǇ ē͘ ϮϯͬϮϬϬϴ ^ď͕͘ Ž ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽĚŵşŶŬĄĐŚ ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ƐƚĂǀĞďͿ

ůĞŬƚƌŝĐŬĠ ǌĂƎşǌĞŶş͕ ũĞŚŽǎ ĐŚŽĚ ũĞ ƉƎŝ ƉŽǎĄƌƵ ŶĞǌďǇƚŶǉ Ŭ ŽĐŚƌĂŶĢ ŽƐŽď͕ ǌǀşƎĂƚ ŶĞďŽ
ŵĂũĞƚŬƵ͕ ŵƵƐş ďǉƚ ŶĂǀƌǎĞŶŽ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ďǇůĂ ƉƎŝ ƉŽǎĄƌƵ ǌĂũŝƓƚĢŶĂ ĚŽĚĄǀŬĂ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ĞŶĞƌŐŝĞ ǌĂ
ƉŽĚŵşŶĞŬ ƐƚĂŶŽǀĞŶǉĐŚ ēĞƐŬǉŵŝ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵŝ ŶŽƌŵĂŵŝ ƵǀĞĚĞŶǉŵŝ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ē͘ ϭ ēĄƐƚŝ ϭ
ďŽĚĞĐŚ ϭ͕ Ϯ Ă ϭϮ Ă ēĄƐƚŝ ϰ ďŽĚƵ ϭ͘ ƌƵŚǇ Ă ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ ǀŽůŶĢ ǀĞĚĞŶǉĐŚ ǀŽĚŝēƽ Ă ŬĂďĞůƽ
ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚ ƌŽǌǀŽĚƽ ũƐŽƵ ƵǀĞĚĞŶǇ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ē͘ Ϯ͘
;Α ϵ ŽĚƐƚ͘ ϲͿ ǀǇŚůĄƓŬǇ ē͘ ϮϯͬϮϬϬϴ ^ď͕͘ Ž ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽĚŵşŶŬĄĐŚ ƉŽǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ƐƚĂǀĞďͿ

WƌŽƐƚƵƉ ƌŽǌǀŽĚƵ Ă ŝŶƐƚĂůĂĐĞ ƉŽǎĄƌŶĢ ĚĢůŝĐş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş ŵƵƐş ďǉƚ ƵƚĢƐŶĢŶ ƉŽĚůĞ ēĞƐŬǉĐŚ
ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ŶŽƌĞŵ ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ē͘ ϭ ēĄƐƚŝ ϭ ďŽĚĞĐŚ ϭ Ă Ϯ Ă ēĄƐƚŝ ϰ͘ s ƉƎşƉĂĚĢ
ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚ ƉƌŽƐƚƵƉƵ ƉŽĚůĞ ēĞƐŬĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŶŽƌŵǇ ƵǀĞĚĞŶĠ ǀ ƉƎşůŽǌĞ ē͘
ϭ ēĄƐƚŝ ϰ ŵƵƐş ďǉƚ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽƐƚƵƉ ǌƎĞƚĞůŶĢ ŽǌŶĂēĞŶ ƓƚşƚŬĞŵ ŽďƐĂŚƵũşĐşŵ ŝŶĨŽƌŵĂĐĞ Ž
ĂͿ ƉŽǎĄƌŶş ŽĚŽůŶŽƐƚŝ͕
ďͿ ĚƌƵŚƵ ŶĞďŽ ƚǇƉƵ ƵĐƉĄǀŬǇ͕
ĐͿ ĚĂƚƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶş͕
ĚͿ ĨŝƌŵĢ͕ ĂĚƌĞƐĞ Ă ũŵĠŶĢ ǌŚŽƚŽǀŝƚĞůĞ͕
ĞͿ ŽǌŶĂēĞŶş ǀǉƌŽďĐĞ ƐǇƐƚĠŵƵ͘

EdZ>ydKd>^dKW
;ēů͘ ϰ͘ϱ ^E ϳϯ ϬϴϰϴͿ

.DEHORYp WUDV\ PXVt EêW QDYUåHQ\ WDN DE\ E\OR ]DMLãWČQR EH]SHþQp Y\SQXWt
RGSRMHQt HOHNWULFNp HQHUJLH Y REMHNWX D WtP ]DMLãWČQ ~þLQQê D EH]SHþQê ]iVDK
MHGQRWHN SRåiUQt RFKUDQ\
;ēů͘ ϰ͘ϱ͘ϭ ^E ϳϯ ϬϴϰϴͿ

sƉƎşƉĂĚĢƉŽǎĄƌƵŵƵƐşďǉƚƵŵŽǎŶĢŶŽĐĞŶƚƌĄůŶşǀǇƉŶƵƚşƚĢĐŚĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚǌĂƎşǌĞŶşǀŽďũĞŬƚƵ
ŶĞďŽǀũĞŚŽēĄƐƚŝ͕ũĞũŝĐŚǎĨƵŶŬēŶŽƐƚŶĞŶşŶƵƚŶĄƉƎŝƉŽǎĄƌƵʹ EdZ>^dKW͕ĂůĞǌĄƌŽǀĞŸ
ŵƵƐşďǉƚǌĂĐŚŽǀĄŶĂĚŽĚĄǀŬĂĞůĞŬƚƌŝĐŬĠĞŶĞƌŐŝĞƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶşĂǌĂƎşǌĞŶş͕
ŬƚĞƌĄŵƵƐşďǉƚĨƵŶŬēŶşǀƉƎşƉĂĚĢƉŽǎĄƌƵ͕ĂƚŽǌĞĚǀŽƵŶĂƐŽďĢŶĞǌĄǀŝƐůǉĐŚǌĚƌŽũƽ
;ēů͘ϰ͘ϱ͘Ϯ^EϳϯϬϴϰϴͿ

sƉƎşƉĂĚĢƉŽƚƎĞďǇŵƵƐşďǉƚƵŵŽǎŶĢŶŽǀǇƉŶƵƚşǀƓĞĐŚǌĂƎşǌĞŶşǀŽďũĞŬƚƵŶĞďŽǀũĞŚŽēĄƐƚŝ͕
ǀēĞƚŶĢƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶşʹ dKd>^dKW͕ƚŽƚŽǀǇƉŶƵƚşŵƵƐşďǉƚĐŚƌĄŶĢŶŽ
ƉƌŽƚŝŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠŵƵ ēŝŶĞĐŚƚĢŶĠŵƵ ƉŽƵǎŝƚş͘
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EdZ>ydKd>^dKW
ǀǇƉşŶĄŶşĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚŽŬƌƵŚƽǌƉŽŚůĞĚƵŚĂƐŝēƽ
:ĞŶƵƚŶŽďƌĄƚǀƷǀĂŚƵĚƽǀŽĚ͕ƉƌŽēũĞŶƵƚŶĠƌŽǌůŝƓŽǀĂƚĚǀĂŶĞǌĄǀŝƐůĠŽĚƉŽũŽǀĂēĞ

EdZ> ^dKW ƉůŶş ǌ ƉŽŚůĞĚƵ ŚĂƐŝēƽ ĨƵŶŬĐŝ ƚǌǀ͘ ͣŚůĂǀŶşŚŽ ǀǇƉşŶĂēĞ͕͞ ƚũ͘ ƉŽ ũĞŚŽ ŽĚƉŽũĞŶş
ƉƌŽǀĄĚş ŚĂƐĞďŶş ǌĄƐĂŚ ǀ ŽďũĞŬƚƵ ďĞǌ ŶĞďĞǌƉĞēş ƷƌĂǌƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵ ƉƌŽƵĚĞŵ Ɛ ǀǉũŝŵŬŽƵ
ŽǌŶĂēĞŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚŽƌ ;ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ǌĂƎşǌĞŶş͕ ŽƐƚƌŽǀŶş ƐǇƐƚĠŵǇ͕ ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŬĠ
ƐǇƐƚĠŵǇ ĂƉŽĚ͘Ϳ
¾ ƚůĂēşƚŬŽ ŽĚƉŽũŽǀĂēĞ ;ǀǇƉşŶĂēĞͿ ŵƵƐş ďǉƚ ǀŽůŶĢ ƉƎşƐƚƵƉŶĠ Ă ŽǌŶĂēĞŶĠ͘ dŽƚŽ ŵƽǎĞ ƉŽƵǎşƚ
ǀĞƎĞũŶŽƐƚ͕ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ͕ ƉƌŽƓŬŽůĞŶş ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ ĂƉŽĚ͘ dũ͘ ƚůĂēşƚŬŽ ;ƚůĂēşƚŬĂͿ ŽēĞŬĄǀĄŵĞ
ŶĂ ǀŽůŶĢ ƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚ ŵşƐƚĞĐŚ͕ ƉƎŝ ǀƐƚƵƉĞĐŚ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ ͕ ǀ ŵşƐƚĢ ƚƌǀĂůĠ ƐůƵǎďǇ ĂƉŽĚ͘
¾ EdZ> ^dKW ŶĞƐŵş ŽĚƉŽũŝƚ ĚǀĂ ŶĞǌĄǀŝƐůĠ ǌĚƌŽũĞ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş͊

EdZ>ydKd>^dKW
ǀǇƉşŶĄŶşĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚŽŬƌƵŚƽǌƉŽŚůĞĚƵŚĂƐŝēƽ
ƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşǌĂƎşǌĞŶşͲ ƐǇƐƚĠŵǇ͕ƚĞĐŚŶŝĐŬĄǌĂƎşǌĞŶşĂǀǉƌŽďŬǇƉƌŽƐƚĂǀďǇ
ƉŽĚŵŝŸƵũşĐşƉŽǎĄƌŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚƐƚĂǀďǇŶĞďŽũŝŶĠŚŽǌĂƎşǌĞŶş͕ƌĞƐƉ͘ƐŶşǎĞŶşƚĞŽƌĞƚŝĐŬĠ
ŝŶƚĞŶǌŝƚǇƉƎşƉĂĚŶĠŚŽƉŽǎĄƌƵ
ǌĂƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşǌĂƎşǌĞŶşƐĞƉŽǀĂǎƵũşǌĞũŵĠŶĂ
¾ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĄƉŽǎĄƌŶşƐŝŐŶĂůŝǌĂĐĞ
¾ ǌĂƎşǌĞŶşĚĄůŬŽǀĠŚŽƉƎĞŶŽƐƵ
¾ ǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽĚĞƚĞŬĐŝŚŽƎůĂǀǉĐŚƉůǇŶƽĂƉĂƌ
¾ ƐƚĂďŝůŶşĂƉŽůŽƐƚĂďŝůŶş ŚĂƐŝĐşǌĂƎşǌĞŶş
¾ ĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬĠƉƌŽƚŝǀǉďƵĐŚŽǀĠ ǌĂƎşǌĞŶş
¾ ǌĂƎşǌĞŶşƉƌŽŽĚǀŽĚŬŽƵƎĞĂƚĞƉůĂ
¾ ƉŽǎĄƌŶşŬůĂƉŬǇ
¾ ƉŽǎĄƌŶşĂĞǀĂŬƵĂēŶşǀǉƚĂŚǇ

KĚƉŽũĞŶşŵŶĂƉĄũĞŶşƉŽǎĄƌŶĢͲďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ
ǌĂƎşǌĞŶşǀĚŽďĢƉƌŽďşŚĂũşĐşŚŽƉŽǎĄƌƵēŝĞǀĂŬƵĂĐĞ
ůŝĚşũĞŽŚƌŽǎĞŶǎŝǀŽƚĂǌĚƌĂǀşŽƐŽď͕ǌǀşƎĂƚ͕ŽŚƌŽǎĞŶ
ŵĂũĞƚĞŬĂǌĂƐĂŚƵũşĐşũĞĚŶŽƚŬǇ
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EdZ>ydKd>^dKW
ǀǇƉşŶĄŶşĞůĞŬƚƌŝĐŬǉĐŚŽŬƌƵŚƽǌƉŽŚůĞĚƵŚĂƐŝēƽ

dKd> ^dKW ƚŽƚĄůŶş ǀǇƉŶƵƚş ǀƓĞĐŚ ŶĂƉĄũĞŶş ǀēĞƚŶĢ ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş
¾ ƚůĂēşƚŬŽ ŽĚƉŽũŽǀĂēĞ ;ǀǇƉşŶĂēĞͿ E^D1 ďǉƚ ǀŽůŶĢ ƉƎşƐƚƵƉŶĠ͘ dŽƚŽ ŶĞŵƽǎĞ ǀŽůŶĢ ƉŽƵǎşƚ
ǀĞƎĞũŶŽƐƚ͕ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ͘ EƵƚŶŽ ŵǇƐůĞƚ ŶĂ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚ͕ ǎĞ ǀĞƎĞũŶŽƐƚ Ă ŶĞƉƌŽƓŬŽůĞŶş
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ ŶĞƌŽǌůŝƓƵũş ƚůĂēşƚŬĂ EdZ> ʹ dKd> Ă ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽǎĄƌƵ ũĞ ǀǇƐŽŬǉ
ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚ͕ ǎĞ ƉƌŽǀĞĚŽƵ ǀǇƉŶƵƚş ŽďŽƵ ƚůĂēşƚĞŬ͕ ēşŵǎ ĚŽũĚĞ Ŭ ŽĚƐƚĂǀĞŶş ƉŽǎĄƌŶĢ
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ʹ ǀŝǌ ƉƎĞĚĐŚŽǌş͘
¾ < ŽĚƉŽũĞŶş ƉŽǎĄƌŶĢ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ƉŽŚůĞĚĞŵ ŚĂƐŝēƽ ͣŶĞŶş ƐƉĢĐŚ͘͞ < ƚŽŵƵƚŽ
ŵƽǎĞ ;ŵŶŽŚĚǇ ŝ ŵƵƐşͿ ĚŽũşƚ Ăǎ ƉŽ ĞǀĂŬƵĂĐŝ ŽƐŽď Ă ǌǀşƎĂƚ ǌ ŽďũĞŬƚƵ͕ ƉƌŽǀĞĚĞŶş ůŽŬĂůŝǌĂĐĞ
ēŝ ůŝŬǀŝĚĂĐĞ ƉŽǎĄƌƵ͕ ēŝ ǌ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ǀĞůŝƚĞůĞ ǌĄƐĂŚƵ
¾ KĚƉŽũĞŶş ŽŬƌƵŚƵ dKd> ^dKW ďǇ ŵĢů ƉƌŽǀĠƐƚ ǀǎĚǇ ǀĞůŝƚĞů ǌĄƐĂŚƵ͕ ƚũ͘ ,^/͕ ĂŶĞďŽ
ƉŽƵēĞŶĄ Ă ƉƌŽƓŬŽůĞŶĄ ŽƐŽďĂ ŶĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉŽŬǇŶƵ ŽĚ ǀĞůŝƚĞůĞ ǌĄƐĂŚƵ
¾ dǌŶ͘ ƚůĂēşƚŬŽ ŽēĞŬĄǀĄŵĞ ŶĂ ŶĞǀĞƎĞũŶĢ ƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚ ŵşƐƚĞĐŚ͕ ĂŶĞďŽ ǌĂũŝƓƚĢŶŽ ƚĂŬ͕ ĂďǇ
ŶĞďǇůŽ ŵŽǎŶĠ ũĞũ ŝ ƉŽ ƉƎĞŬŽŶĄŶş ĚƌŽďŶĠ ƉƎĞŬĄǎŬǇ ;ƌŽǌďŝƚş ŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽ ƐŬůşēŬĂ ĂƉŽĚ͘Ϳ
ƉŽƵǎşƚ͘

EdZ>ydKd>^dKW
^,ZEhd1

EdZ>^dKW

dKd>^dKW

ǀǇƉŶƵƚşǀƓĞĐŚŶĂƉĄũĞŶş
ŵŝŵŽ ƉŽǎĄƌŶĢ
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶş

ǀǇƉŶƵƚşǀƓĞĐŚŶĂƉĄũĞŶş
ǀēĞƚŶĢ ƉŽǎĄƌŶĢ
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶş

¾ ƚůĂēşƚŬŽǀŽůŶĢƉƎşƐƚƵƉŶĠ
¾ ŵŽǎŶŽƐƚ ƉŽƵǎŝƚş
ǀĞƎĞũŶŽƐƚş͕ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ
ĂƉŽĚ͘
¾ ƚůĂēşƚŬŽƵŵşƐƚĢŶĠƵ
ǀƐƚƵƉƽĚŽŽďũĞŬƚƵ͕ŶĂ
ĐŚŽĚďĄĐŚ͕ǀŵşƐƚĢƚƌǀĂůĠ
ŽďƐůƵŚǇĂƉŽĚ͘
¾ ƚůĂēşƚŬŽŶĞƐŵşŽĚƉŽũŝƚ
W͊

¾ ƚůĂēşƚŬŽE^D1 ďǉƚǀŽůŶĢ
ƉƎşƐƚƵƉŶĠ͘
¾ ŶĞŵŽǎŶŽƐƚ ƉŽƵǎŝƚş
ǀĞƎĞũŶŽƐƚş͕ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ
ĂƉŽĚ͘
¾ ƚůĂēşƚŬŽƵŵşƐƚĢŶĠŶĂ
ŶĞǀĞƎĞũŶĢƉƎşƐƚƵƉŶǉĐŚ
ŵşƐƚĞĐŚ͕ĂŶĞďŽǌĂũŝƓƚĢŶŽ
ƚĂŬ͕ĂďǇŶĞďǇůŽŵŽǎŶĠũĞũ
ŝƉŽƉƎĞŬŽŶĄŶşĚƌŽďŶĠ
ƉƎĞŬĄǎŬǇ;ƌŽǌďŝƚş
ŽĐŚƌĂŶŶĠŚŽƐŬůşēŬĂ
ĂƉŽĚ͘ͿƉŽƵǎşƚ͘
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EdZ>ydKd>^dKW
WŽǌŽƌŶĂŶĞƐƉƌĄǀŶǉǀǉŬůĂĚēů ϰ͘ϱ͘ϯ^EϳϯϬϴϰϴ

sǇƉşŶĂĐş ƉƌǀŬǇ ƉƌŽ EdZ> ^dKW ēŝ dKd> ^dKW ŵƵƐş ďǉƚ ƵŵşƐƚĢŶǇ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ďǇůǇ
ƐŶĂĚŶŽ ƉƎşƐƚƵƉŶĠ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽǎĄƌƵ ŶĂƉƎ͘ Ƶ ǀƐƚƵƉƵ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ͕ ǀ ŵşƐƚĢ ƚƌǀĂůĠ
ƐůƵǎďǇ ĂƉŽĚ͘

EdZ>ydKd>^dKW
WŽǌŽƌŶĂŶĞƐƉƌĄǀŶǉǀǉŬůĂĚēů ϰ͘ϱ͘ϯ^EϳϯϬϴϰϴ

sǇƉşŶĂĐş ƉƌǀŬǇ ƉƌŽ EdZ> ^dKW ēŝ dKd> ^dKW ŵƵƐş ďǉƚ ƵŵşƐƚĢŶǇ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ďǇůǇ
ƐŶĂĚŶŽ ƉƎşƐƚƵƉŶĠ ǀ ƉƎşƉĂĚĢ ƉŽǎĄƌƵ ŶĂƉƎ͘ Ƶ ǀƐƚƵƉƵ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ͕ ǀ ŵşƐƚĢ ƚƌǀĂůĠ
ƐůƵǎďǇ ĂƉŽĚ͘
͘͘ǌŶĂŵĞŶĄ͕ǎĞũĞͲůŝŽďũĞŬƚǀǇďĂǀĞŶŽďĢŵĂŽĚƉŽũŽǀĂēŝĂũĞͲůŝ
ǀŝĚŝƚĞůŶĢƵŵşƐƚĢŶŽEdZ>^dKW͕ũŝǎŶĞǀǌŶŝŬĄƐƚĞũŶĄƉŽǀŝŶŶŽƐƚƉƌŽ
dKd>^dKW
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ĢŬƵũŝǌĂƉŽǌŽƌŶŽƐƚ

ŬƉƚ͘DŐƌ͘>ŝďŽƌWŽƐƉşƓŝů͕ƚĞů͗͘ϲϬϮϮϳϴϳϬϯ͖ůŝďŽƌ͘ƉŽƐƉŝƐŝůΛƐĐŬ͘ŝǌƐĐƌ͘Đǌ
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Zo zápisníka súdneho znalca.
Vybrané prípady.
Ing. Ján MERAVÝ znalec z odboru elektrotechnika a bezpečnosť práce, revízny technik
vyhradených technických zariadení elektrických, člen Únie súdnych znalcov Českej
republiky, člen technickej komisie TK 84 elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom
elektrickým prúdom SÚTN. © LIGHTNING – služby elektro Trenčín
Demokracia v súčasnosti má síce podobu slobody, umožňuje nám prakticky voľne cestovať po svete, ale náš súčasný prístup k pracovným povinnostiam a spoločenským návykom tomu nezodpovedá. Všade prekvitá korupcia,
chýba nám pracovná disciplína, sebadisciplína a zodpovednosť za vykonanú prácu. Fenomén hospodárskej krízy
dopadol na každého z nás, nevynímajúc ani elektrikárov a revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických (VTZE). Všade sa šetrí, čo je až nezdravé a dostáva sa to do štádia, kedy to za prehnane zníženú
cenu už nemožno vykonať. Niekedy majú na tom svoj podiel aj zákazníci, ktorí sa snažia stoj čo stoj znížiť cenu za
dielo čo najviac. V celom svete sa uplatňujú pri výbere referencie na vyberané firmy, len u nás to akosi nefunguje.
A tak u nás bežia nezmyselné súťaže, elektronické aukcie a výberové konania, kde sú dopredu už známi víťazi
a pod. Potom nedokonalá a povrchne vykonaná práca má často dohru až na súde, čo ale býva zdĺhavé a neprináša
to okrem stresov nič dobré. V ďalšom sa pokúšim objasniť niekoľko prípadov zo svojej praxe. Rozbor týchto prípadov Vám napovie, kde sa asi stala chyba a čo jej mohlo predchádzať.

Prípad prvý:
EURÓPSKE FONDY VERSUS DILETANTI
Možnosť čerpať európske fondy sa objavila aj v jednej z našich
obcí. Vyskytla sa možnosť financovať cez európske fondy verejné osvetlenie v obci. Bola vypracovaná technická dokumentácia
rekonštrukcie verejného osvetlenia s použitím moderných LED
svietidiel. Hľadal sa dodávateľ, ktorý mal byť vybraný výberovým
konaním. Do výberového konania sa prihlásilo hneď niekoľko
spoločností, ktoré sa predbiehali navzájom a postupne znižovali ceny za dielo. Ako inak, bola vybratá spoločnosť, ktorá to bola
schopná vykonať za najnižšiu cenu. Keďže išlo o zavedenú spoločnosť na trhu, výber dopadol celkom hladko. Zastupcovia vybranej spoločnosti pri podrobnom prezretí predloženej projektovej dokumentácie zistili, že projekt neobsahuje ochranu pred
atmosférickým zásahom verejného osvetlenia a prepätím. Keďže
išlo o dielo nachádzajúce sa v exteriéri obce, išlo o značný nedostatok vo vypracovanom projekte. Došlo to až tak ďaleko, že
vybratá firma dostala nôž na krk, že keď bude trvať na svojom
stanovisku, dostane to iná spoločnosť, ktorá nebude mať takéto
námietky k vypracovanému projektu. A tak vybratá spoločnosť začala vykonávať požadované dielo, ktoré dokončila cca za necelé tri mesiace. Dielo bolo odovzdané bez nedostatkov so všetkými požadovanými dokladmi. Dodávateľská spoločnosť pri odovzdávaní diela upozornila ústne starostu obce, že by bolo vhodné vyhotovené dielo si dať
aj poistiť, čo sa však nestalo. Zhruba viac ako po pol roka v letnom období došlo v obci v podvečerných hodinách,
v čase, keď ešte osvetlenie nebolo zapnuté k silnej búrke spojenej s intenzívnou bleskovou činnosťou, v dôsledku
ktorej zostalo verejné osvetlenie po jeho aktivovaní nefunkčné.
Rozbor:
Vypracovaná projektová dokumentácia neobsahovala ochranu verejného osvetlenia pred zásahom blesku
a prepätím, hoci dielo sa nachádzalo v exteriéri obce. Dosť často sa stáva, že projekt je treba vypracovať na poslednú chvíľu, takže projektant naň nemá dostatok času. Potom sa niečo opomenie, ako to bolo v našom prípade.
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Zarážajúce je, že projekt neobsahoval určenie miery rizika, ktorá sa vyžaduje podľa normy STN EN 62305-2. Projekt
preberali isto pracovníci, ktorý nemajú poňatia, čo taký projekt má obsahovať. A tak sa rýchlo riešilo výberové konanie a dôsledky sa dostavili. Príroda si svoje zákony ctí a kto ich nedodržiava, toho aj kruto trestá. Škoda na diele
po búrle bola značná, predstavovala čiastku viac ako 150 000 €.
Slabou útechou je, že v projekte boli použité LED svietidlá umiestnené na oceľových pozinkovaných výložníkoch na konci s osadenými svetelnými zdrojmi, ktoré
tvoria svietidlá typu ELUM 2 triedy ochrany II v krytí
IP66 každé o príkone 78 W. Svietidlo v sebe obsahovalo
panel so svetelnými LED zdrojmi PHILIPS 48 a predradník PHILIPS XITANIUM, v ktorom bola ako jeho súčasť
zabudovaná od výrobcu prepäťová ochrana 4 kV pre
triedu ochrany II. Keďže v konkrétnom prípade išlo
o svietidlo – spotrebič triedy ochrany II s dvojitou izoláciou, ochranný vodič ani pospájanie na ňom nebolo
potrebné. Keďže atmosférické prepätie v čase búrky bolo tak vysoké, že ani zabudovaná prepäťová ochrana na
4 kV nestačila ochrániť elektronické prvky v svietidle, preto došlo k ich poškodeniu.
Vo vypracovanej projektovej dokumentácii nebola žiadna zmienka o ochrane zariadenia pred zásahom blesku
a prepätím, čo nikto nenapadol. Pani príroda si to však vyriešila po svojom.

Prípad druhý:
VÝBER DIELA BEZ REFERENCIÍ
V jednej obci na Slovensku vznikla potreba vykonať rekonštrukciu elektrickej inštalácie na objekte rodinného
domu s výmenou siete TN-C spôvodnými hlinníkovými vodičmi za sieť TN-S s medennými vodičmi. Oslovená projektanská firma vypracovala projekt, v ktorom použila ako hlavný ochranný prístroj, prúdový chránič s menovitým
vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA. Takéto riešenie nie je obvyklé a nerobí sa z dôvodu, že pri prípadnom
vybavení prúdového chrániča dôjde k výpadku elektriny v rodinnom dome, čím okrem iného, môže dôjsť k znehodnoteniu potravín uložených v chladničke alebo v mrazničke.
Firma, ktorá vykonávala rekonštrukciu elektrickej inštalácie, použila ako hlavný ochranný prístroj prúdový
chránič, no nevedela ho zapojiť, teda tam bol len osadený bez zapojenia. (V elektrickej inštaláciu bol niekde
spojený neutrálny vodič s ochranným vodičom, preto
prúdový chránič nemohol fungovať). Elektrická inštalácia v predmetnom rodinnom dome nebola vykonaná
v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou
a nebola ani vydaná technická dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie! Zarážajúce je
na tom, že elektromontážna firma nevydala Východiskovú správu o odbornej prehliadke a odbornej
skúške elektrickej inštalácie, protokol o kusovej skúške
rozvádzačov, EU vyhlásenie o zhode a podobne. Nepreukázala teda bezpečný stav svojho vykonaného
diela. Argument, že táto firma nemá vo svojich radoch
revízneho technika, nijako neobstojí povinnosť preukázať bezpečný stav elektrickej inštalácie po jej vyhotovení je jej povinnosťou!
Cca za 6 rokov sa mali manželia bývajúci vtedy v zahraničí presťahovať na Slovensko do rekonštruovaného
bytu. Pre stavebné konanie bolo treba doložiť vypracovanú východiskovú správu o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrickej inštalácie. V zlatých stránkach si našli revízneho technika, ktorého požiadali
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o vykonanie prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie. Revízny technik sa do predmetného rodinného domu skutočne aj dostavil, vykonal odbornú prehliadku a odbornú skúšku a následný deň priniesol
vypracovanú písomnú Správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie, v ktorej bol
zaznamenaný hlavný prúdový chránič a to aj s nameranými hodnotami, hoci tento nebol zapojený! Keďže
dostal od majiteľky domu za rýchle vypracovanie navyše aj „sprepitné“, oznámil pani rodinného domu, že nemajú
zapojený prúdový chránič v rozvádzači RMS a podujal sa spolu s prítomným kolegom, že to aj hneď spolu spravia.
Práce vykonávali pod napätím, pričom tri krát pri skrate „vyhodili“ hlavný istič 25A v elektromerovom rozvádzači
RE v oplotení objektu. V tom čase bola u manželov v rodinnom dome návšteva, ktorá s nimi sedela v kuchyni. Keď
im „vypadla“ elektrina, manželia oznámili návšteve, že majú v dome „majstrov“ ktorí pracujú na oprave elektrickej
inštalácie. Ich rozhovor prebiehal v kuchyni ďalej, keď bolo počuť hlasné prsknutie, následkom čoho sa začal zo
šporáka Whirpool a z varnej dosky šíriť zápach po spálenine. Zavolali ihneď „majstrov“ aby im ukázali, čo spôsobili.
Títo prezreli prívod do šporáka a skonštatovali,
že detekovaná chyba F04 na displeji šporáka vyžaduje zásah autorizovaného servisného technika z fy Whirlpool. Že by to boli oni spôsobili, to
dôrazne odmietli. Po chvíli opustili rodinný dom,
bez zapojenia prúdového chrániča. Po odchode
„majstrov“ manželia zistili, že okrem nefunkčného elektrického šporáka Whirlpool typ FSSM6
a varnej dosky došlo pri zásahu k znefunkčneniu
aj ďalších spotrebičov a to 2 ks senzorové svietidlo, 2 ks nočná lampa so senzorom a rádioprijímač. Celková škola na poškodených spotrebičoch predstavovala cca 400,-€.
Na upozornenie, že čo spôsobili, nereagovali ani
vtedy, keď im bolo oznámené že to bude postúpené na súd.
Rozbor:
Na tomto prípade je hneď viacero pochybení . Nešťastné riešenie vo vypracovanom projekte bolo použiť ako hlavný ochranný prvok – prúdový chránič s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA. Ako hlavný ochranný
prístroj - prúdový chránič sa musí použiť v drevodomoch, v stolárskych dielňach a v priestoroch s horľavými materiálmi a to s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 300 mA.
Ďalšie hrubé pochybenie bolo zo strany elektroinštalačnej
firmy, ktorá nepredložila potrebné doklady ako sú protokoly o kusovej skúške rozvádzačov, EÚ vyhlásenie o zhode, výrobné štítky na rozvádzače a pod. Elektroinštalačná firma je
povinná po ukončených prácach na elektrickej inštalácii deklarovať bezpečný stav elektrickej inštalácie vydaním Správy
o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške.
Privolaný revízny technik nepožadoval doklady ako sú výkresy
skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie od rodinného
domu, protokoly o kusových skúškach, EÚ vyhlásenie o zhode,
výrobné štítky na rozvádzače a pod. A ani to neuviedol v predloženej správe.
Svojím konštatovaním, že elektrické zariadenie je schopné
bezpečnej prevádzky uviedol zákazníka do omylu, že je všetko
v poriadku, hoci prúdový chránič nebol zapojený (a nie je ani
dodnes zapojený), napriek tomu revízny technik v predloženej správe má namerané jeho hodnoty. Poškodené elektrické
spotrebiče v predmetnom dome boli následkom prerušenia
vodiča N s PE (na pracovných vodičoch s a objavilo namiesto
napätia 230V, napätie 400V), čo je preukázateľné manipuláciou v rozvádzači pod napätím. Revízny technik sa bránil, že svojim konaním nespôsobil nič, čo by mohlo viesť k poškodeniu elektrických spotrebičov. Na súde bol však
usvedčený a vzniknutú škodu musel uhradiť. Keď sa k tomu prirátali súdne trovy, náklady právnikov a pod. vzniknutá škoda sa predražila viac ako päťnásobne.
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Prípad tretí:
OBRANA PRE REVÍZNEHO TECHNIKA
Medzi vianočnými sviatkami prišiel do zahraničnej spoločnosti vykonávať revíziu rozvodne VN revízny technik
vyhradených technických zariadení elektrických. Ako to býva v takomto období niektorí údržbári mali dovolenku a preto nebolo nikoho, kto by sprevádzal revízneho technika pri práci zo strany prevádzkovateľa. Odbilo sa
to tým, že v minulosti revízny technik už takúto revíziu u nich vykonával, takže zariadenie rozvodne vysokého
napätia dobre pozná. Naviac bolo dohodnuté, že toho dňa
sa nebudú vykonávať vypínania VN častí. Predmetom revízie
toho dňa bola len odborná prehliadka zariadení VN a meranie prechodových odporov uzemnenia. Tak, ako to bolo dohodnuté, revízny technik vykonával poväčšine v káblovom
priestore okrem prehliadky aj merania. V priestore rozvodne sa nachádzal voľne stojaci suchý transformátor VN/NN
400 kVA, umiestnený v oceľoplechovej skrini. Táto skriňa bola
uzavretá a zabezpečená pred otvorením elektronickou ochranou, ktorá aktivuje príslušný vypínač VN umiestnený v skriňovom rozvádzači, ktorý vypne prívod VN do transformátora. Na
skrini rozvádzača sa však nikde nenachádzal nápis, že tento
je zabezpečený elektronickou ochranou. Revízny technik už
takmer končil s prácou, keď si všimol, že uzáver dverí skrine
transformátora nazapadá do otvoru v hornom ráme transformátora. Zaprel sa rukami a uzáver vtlačil do príslušného otvoru.
Pritom však došlo k aktivácii ochrany a nastalo vypnutie príslušného VN vypínača. Revízny technik sa ešte snažil zaalarmovať
pracovníkov údržby ale týchto už zabezpečil dispečink vo vlastnej spoločnosti. Nastali určité zmätky a obnovená
dodávka elektriny bola až cca za 1,5 hodiny. . . . Prevádzka v spoločnosti bola nepretržitá a tak spoločnosť vyčíslila
vzninutú škodu z titulu výpadku elektrickej energie na cca 1, 000 000 korún. Túto čiastku mal podľa spoločnosti zaplatiť vinník, teda revízny technik, ktorý vykonával revíziu VN časti rozvodne a spôsobil svojim konaním vypnutie
príslušného vypínača VN. Keďže nedošlo medzi oboma stranami k dohode, spoločnosť uplatnila svoju požiadavku
na súde.
Rozbor:
Z tohto prípadu je zrejmé, že aké je nebezpečné pracovať sam bez sprevádzania v cudzom prostredí a to aj vtedy,
keď je nám toto známe. Vznikne tu tvrdenie proti tvrdeniu, ktoré sa a hlavne na súde, ťažko obhajuje a dokazuje.
Pod váhou argumentov bolo dokázané, že revízny technik nepotreboval otvárať dvere do skrine transformátora,
lebo z revíznej správy bolo zrejmé, že meranie zemného prechodového odporu vykonal u daného transformátora
v jeho káblovom priestore. Zavážil aj fakt, že na skrini transformátora nebol nikde nápis, že tento je chránený elektronickou ochranou.

Prípad štvrtý:
SABOTÁŽ NA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCII V OBYTNOM DOME
V jednom z väčších miest na Slovensku došlo v jednom z bytových domov, ktorý bol čerstvo zateplený a po rekonštrukcii elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch, k sabotáži v dvoch rozvodných elektromerových skriniach
RE1 a RE2, umiestnených na chodbe. Nezistený páchateľ nevedno ako sa dostal do spoločných priestorov v bytovom dome, kde v dvoch elektromerových rozvádzačoch a v jednej elektroinštalačnej krabici na chodbe odstránil
(„vycvakal“) všetky nulovacie vodiče PEN, resp. ochranné vodiče PE. Poškodené a odcudzené vodiče žltozelenej
farby plnili dôležitú funkciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany života a zdravia. Nezistený páchateľ vykonal nebezpečnú činnosť tým, že odstránil prakticky všetky ochranné zelenožlté vodiče a týmto činom vystavil obyvateľov obytného domu veľkému nebezpečenstvu z hľadiska možného zásahu elektrickým prúdom ako aj ohrozenie
z hľadiska možného požiaru obytného objektu.
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Rozbor:
Čo k tomuto prípadu dodať?
Ľudská zloba niekedy nemá konca. Viacerí obyvatelia si kládli otázky „Prečo?“ , čo tým páchateľ sledoval? , uvedomil si vôbec čo mohol svojou zvrátenosťou spôsobiť?
Bolo len veľkým šťastím, že včasným zásahom spoločnosti, ktorá vykonala rekonštrukciu nedošlo k zásahu elektrického prúdu obyvateľov bytového domu.
Byty, v kterých ešte nebola vykonaná rekonštrukcia elektrickej inštalácie, mali sústavu TN-C, čo znamená, že spoločný žltozelený vodič slúži súčasne jako pracovný aj ochranný vodič a pri jeho prerušení, na pripojenom elektrickom spotrebiči v zásuvke 230V sa objaví na jeho neživej kovovej časti napäťový potenciál, který môže dosahovať
až plnú výšku fázového napätia (230V). Stav prerušenia žltozeleného vodiča PEN v sústave TN-C vždy znamená
priame nebezpečenstvo a ohrozenie života a zdravia človeka, který sa dotýka takéhoto spotrebiča alebo ho drží
v ruke. Súčasne vzniklo aj nebezpečenstvo z hľadiska požiarnej bezpečnosti v predmetnom objekte.
V bytoch, ktoré už sú už po rekonštrukci a majú sústavu TN-S, znamená, že je samostatný pracovný neutrálny vodič
(N) bledomodrej farby a samostatný ochranný vodič (PE) zelenožltej farby. Pri prerušení ochranného vodiča PE za
vývodmi z rozvádzača by nastalo nepriame ohrozenie života a zdravia človeka a nebezpečnosť situácie by bola
len vtedy, keby elektrický spotrebič mal poruchu a na jeho kovovej časti by sa objavil napätový potenciál (až plné
fázové napätie 230V), ktorý by vzápätí ohrozil človeka, keby sa ho dotýkal. Keby nastalo prerušenie vodiča PE (PEN)
pred vývodmi z rozbočovacieho mostíka - PE v rozvádzači, tak situácia, ktorá by tým nastala by bola rovnako nebezpečná ako pri prerušení vodiča PEN v sústave TN-C. V prípade, ak by v byte bola trojfázová prípojka (čo v tomto
prípade našťastie nebolo), mohlo dôjsť pri zapojení spotrebičov v rôznych fázach napätie na svorkách pripojených
spotrebičov až 400V!

Prípad piaty:
NAČO SÚ SÚDNI ZNALCI, KEĎ PLATIA TRHOVÉ ZÁKONY?
Ponuka prišla so Slovenskej televízie z relácie „Občan za dverami“. Posúdiť súčasný stav bleskozvodného zariadenia
na obytnom dome v jednom z našich veľkých miest. Predmetný objekt tvorí murovaný päťnadpodlažný obytný
dom, so štyrmi vchodmi, ktorý je po zateplení fasády vrátane strechy a rekonštrukcie bleskozvodu za nemalú
čiastku viac ako 600 000 €.
Tieto práce zabezpečil a riadil Správca predmetného objektu – spoločnosť X-Y. Práce boli započaté firmou A-B
v auguste 2010. V decembri 2010 aj keď ešte neboli práce dokončené, firma A-B dostala za ne plne vyplatenú
čiastku viac ako 600 000,- €. Koncom decembra bola firma A-B vyškrtnutá zo živnostenského registra. V zápise
z decembra 2010 o prevzatí predmetného obytného domu po zateplení neboli uvedené žiadne nedostatky a stavba bola prevzatá bez
závad. Na predmetnom objekte sa pôvodne nachádzala bleskozvodná ochrana tvorená mrežovou sústavou s pomocnými zachytávačmi
a ôsmimi zvodmi. Po rekonštrukcii bol na anténny stožiar na výťahovej šachte druhého vchodu umiestnený aktívny zachytávač s dvomi
skrytými zvodmi, idúce na jednu stranu budovy. Na anténnom stožiari sa nachádzalo niekoľko terestrických antén, ktoré boli síce už
nefunkčné, ale do každého bytu viedol do účasníckej zásuvky ich
prívod! Na rekonštrukciu bleskozvodnej sústavy nebola vypracovaná
žiadna projektová dokumentácia, dňa 4.11.2010 bol predložený protokol o funkčnom odskúšaní aktívneho zachytávača vydaný jeho dovozcom, čo v žiadnom prípade nenahrádza Správu o prvej odbornej
prehliadke a odbornej skúške bleskozvodného zariadenia na predmetnom objekte. Keďže nedostatky na bleskozvode boli zjavné, dňa
5.1.2012 požiadalo 24 podpísaných vlastníkov z predmetného obytného domu o Odborné stanovisko k zrekonštruovanej bleskozvodnej sústave príslušný Inšpektorát práce, ktorý vydal 3.2.2012 Záznam
o výsledku inšpekcie práce so záverom „V kontrolovanom subjekte
neboli zistené žiadne nedostatky“. Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu bola vydaná 20.1.2012 revíznym
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technikom Y-X, ktorá neobsahovala
žiadne nedostatky! Zrejme k tomuto dátumu bola vypracovaná dodatočne aj technická dokumentácia
bleskozvodného zariadenia.
Dňa 15.2.2012 obyvatelia obytného domu podávajú na príslušnú
Inšpekciu práce žiadosť na opätovné posúdenie stavu bleskozvodnej
sústavy, ku ktorej priložili aj fotodokumentáciu súčasného stavu. V odpovedi Inšpektorátu práce zo dňa
19.3.2012 bolo konštatovanie, že
v zápise o prevzatí „Odstránenie systémových závad a zateplenie obytnej budovy medzi správcom X-Y
a zhotoviteľom A-B zo dňa 8.12.2010
neboli uvedené žiadne nedostatky
a stavba bola prevzatá bez závad“.
Na základe požiadania redaktorky
STV Bratislava sa dostavil znalec,
ktorý spolu s revíznym technikom
VTZE dňa 11.5.2012 na miesto
predmetného objektu obytného
domu, aby vykonali meranie zamného prechodového odporu a posúdili stav bleskozvodnej ochrany.
Na základe výsledku vykonanej
prehliadky a merania konštatovali, že stav bleskozvodnej ochrany
predmetného objektu nie je v súlade s platnými technickými predpismi a normami STN. Uvedené bolo
odvysielané v STV v máji 2012 v relácii „Občan za dverami“.

V mesiaci októbri 2012 jeden zo zástupcov bytov v predmetnom objekte
osobne zdemontoval antény a poodstrihával na stožiari prívodné káble k nim.
Dňa 29.5.2013 si jeden z nájomníkov v zastúpení obyvateľov predmetného
domu objednal vypracovanie znaleckého posudku na súčasný stav bleskozvodného zariadenia. Dňa 6.6.2013 sa dostavili do predmerného objektu
dvaja znalci, kde vykonali obhliadku spojenú s meraním. Záver posudku zo
dňa 9.12.2013 znie : Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že inštalované bleskozvodné zariadenie na objekte obytnej budovy
nespĺňa podmienky bezpečnej ochrany objektu pred zásahom blesku.
Bleskozvodné zariadenie má závažné nedostatky vyžadujúce neodkladné riešenie na odvrátenie súčasného stavu. V takomto stave by mohlo
ohroziť zdravie, životy a majetok užívateľov!
STV odvysielala v júni 2014 reláciu „Občan za dverami“, v ktorej právny zástupca správcu predmetného objektu spoločnosti X-Y sa vyjadril, že znalecký
posudok bol vypracovaný podľa inej normy, čím vedome klamal, lebo znalecký posudok bol posudzovaný podľa vtedy platnej normy STN 34 1391. Ďalej
konštatoval, že revízny technik a spracovateľ projektu sa vyjadril jednoznačne
k znaleckému posudku, že aktívny bleskozvod je absolútne v poriadku.
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Poznámka znalca: To sme to dopadli, keď k znaleckému posudku sa vyjadruje človek, ktorý nemá základné znalosti
a vedomosti o danej problematike ochrany objektov pred zásahom blesku. Takýto projektant, ktorý dodatočne vypracoval projekt, si ho nechal schváliť človekom, ktorý je predajcom aktívnych zachytávačov a nemá ani základné
elektrotechnické vzdelanie!
Rozbor:
Čo k tomuto prípadu dodať?
V znaleckom posudku sú uvedené závažné pochybenia na predmetnom objekte. Tie závažné ďalej uvádzam:
a) Podľa miery rizika mal byť predmetný objekt zaradený do LPS triedy II a nie do LPS triedy III,
b) Ochranný priestor aktívneho zachytávača určený podľa národnej normy STN 34 1391 nezodpovedá medzinárodnému štandardu STN EN 62305-3,
c) Počet zvodov dva síce vyhovuje norme STN 34 1390, ale zvody musia byť zvedené do dvoch strán, nie do jednej ako je to v súčasnosti,
d) Zdemontovanie terestrických antén nijako neznížilo riziko zavlečenia bleskového prúdu do jednotlivých bytov,
pretože v nosnej tyči sa stále nachádzajú vodiče idúce do jednotlivých bytov,
e) Zvody sa v niekoľkých miestach priamo dotýkajú horľavej časti krytiny strechy,
f ) Zvody k uzemňovaču sú po skúšobnú svorku skryté vodičom AlMgSI v PVC trieštivej rúrke,
g) PVC krabica, v ktorej sa nachádza skúšobná svorka nie na tento účel vhodná!
h) Zvody od skúšobnej svorky k uzemňovaču sú vodičom AlMgSI o priemere 8 mm!, nevhodným do zeme,
i) Namerané odpory odporov uzemnenia č.1 a č.2 sú vysoké (nad 10 Ω),
j) Namerané hodnoty odporov uzemnenia vo východiskovej revíznej správe zo dňa 21.1.2012 sú podozrivo nízke
(pod 10 Ω). Celkový odpor (do 5 Ω) uzemnenia je nezmysel,
k) Na objekte sa nachádzajú ešte dva pôvodné zvody č.1 a č.5 pochybne upevnené o oplechovanú atiku.

ZÁVER
V predložených piatich prípadoch som sa pokúsil ukázať, kde naša spoločnosť sa v súčasnosti nachádza. Bol by
som rád, keby ste si z nich zobrali ponaučenie pre svoju prax.
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