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Abstrakt  

Diplomová práce se zaobírá stanovením výše pojistného plnění po požáru 

rekreační chaty v Lulči.  Teoretická část se zaměřuje na definice základních pojmů 

z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. Praktická část se zabývá oceněním 

posuzované stavby nákladovou metodou, zjištěním potřebných nákladů na opravu, a 

také stanovením výše nové pojistné hodnoty této rekreační chaty.   

 

 

Abstract  

Master’s thesis deals with the determination of the amount of insurance benefit 

after the fire of holiday cottage in Luleč. The theoretical part focuses on the basic 

definitions of concepts from the area of real estates and insurance. The practical part is 

concerned with the valuation of judged building by cost method, determining costs of 

the required repairs and also finding out the new insurance value of the holiday cottage.  
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1 ÚVOD 

Nemovité věci, pro účely této diplomové práce konkrétně myšleny stavby, jsou 

nedílnou součástí každodenního života člověka. Slouží jako místa k bydlení, 

odpočinku, rekreaci, provozování sportovních aktivit, výkonu pracovních činností 

či rozvoji vědy a techniky pro budoucí vývoj a mnoha dalším neméně důležitým 

a perspektivním záležitostem. Co se týče výše peněžní hodnoty nemovitých věcí, 

respektive staveb, tak se jedná o jednu z nejdražších a nejnákladnějších forem 

hmotného majetku na světě. Obecně je mezi lidmi zásadou, že čím hodnotnější věc, 

tím více o ni pečují, udržují ji a snaží se co možná nejdéle zachovat tuto věc 

provozuschopnou, mající stejnou hodnotu nebo vytvářející kladný výsledek 

hospodaření v následujících letech či vyvíjí snahu o dosažení maximálního užitku 

z dané nemovité věci.  

Avšak ne vždy jde vše podle plánů,  predikcí, popřípadě propočtů do budoucna, 

a to většinou kvůli všudypřítomnému okolí, které ovlivňuje a neustále působí na tyto  

nemovité věci. Z tohoto pohledu je tedy nezbytné zahrnout do svých plánů, predikcí 

a výpočtů také možné nepředvídatelné situace, nežádoucí vlivy či neočekávané 

události, zapříčiněné okolním působením, popřípadě chodem obvyklého života. Tyto 

slovní obraty lze, v negativním slova smyslu, nazvat různě, v této diplomové práci jsou 

zmíněny jako ,,incident“. K neplánovanému incidentu může dojít kdykoliv, jakkoliv 

a kdekoliv. Není možné se proti němu s jistotou a naprostým bezpečím připravit, ale je 

možné s ním do budoucna počítat, a tím snížit dopad následků plynoucích z těchto 

nežádoucích jevů. V dnešní době jsou incidenty spojené s nemovitými věcmi natolik 

nákladné, že by pro většinu osob byly po finanční stránce, bez přičinění určité peněžní 

podpory, téměř neřešitelné. Na základě těchto skutečností je zapotřebí se proti, 

v mnohých případech drtivým finančním následkům způsobeným incidenty, připravit. 

Jednou z nejčastějších forem ochrany, zajištění a připravenosti je konkrétně pojištění, 

které má za hlavní úkol finančně pokrýt situaci následující právě po tomto incidentu.  

Pojištění je v dnešní době velice rozšířenou a oblíbenou formou ochrany 

jakéhokoliv majetku. Jedná se o smluvní vztah mezi pojistníkem a pojistitelem, 

respektive pojištěným a pojišťovnou. Pojistník přispívající pravidelně dohodnutými 

částkami uvedenými v pojistné smlouvě, očekává, že mu při incidentu, který bude 
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nahlášen jako pojistná událost vznikne u pojišťovny nárok na pojistné plnění, 

respektive peněžní odškodnění. Pojišťovna jako zprostředkovatel služeb na jedné 

straně sjednává a přijímá od pojistníka pojistné, respektive opakující se pravidelné 

a ve  smlouvě dohodnuté částky, na straně druhé plní svůj závazek ve formě pojistného 

plnění, tedy finanční náhrady vzniklé škody způsobené incidentem.   

Teoretická část diplomové práce, přehledně rozdělena na kapitoly, se v jedné 

z kapitol zaobírá základními pojmy z oblasti nemovitých věcí jako jsou např. stavby, 

životnost, opotřebení, metody oceňování, katastr nemovitostí a jiné. Další kapitolou 

teoretické části je pojišťovnictví, které je z části pro úplnost interpretováno na základě 

nového občanského zákoníku v aktuálním znění a definuje důležité, pro tento obor 

nezbytné, pojmy jako jsou např. pojistná smlouva, pojistka, pojištěný, pojistná událost, 

podpojištění a další, v pojišťovnictví neustále se vyskytující pojmy. 

Praktická část se zaměřuje na stanovení výše pojistného plnění za škodu 

způsobenou požáru na rekreační chatě v obci Luleč. Pro přehlednost je v této části 

diplomové práce popsána lokalita, ve které se posuzovaná stavba nachází. Dále také 

popis oceňované nemovité věci, využitá metodika pro zpracování a v neposlední řadě 

zhodnocení dosažených výsledků. 



12 

 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této diplomové práci se zabývám stanovením výší pojistného plnění. 

Při stanovování pojistného plnění pracuji se základními pojmy, které je nutné znát 

při oceňování nemovitých věcí. Dále zde také popisuji definice týkající se 

pojišťovnictví. 

 

2.1 NEMOVITÉ VĚCI 

Nový občanský zákoník, konkrétně § 498 zákona č. 89/2012 Sb., definuje 

nemovité věci jako:  

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 

Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 

z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ [1] 

Trh s nemovitým věcmi rozeznává, podle účelu využití, tyto typy nemovitých 

věcí: 

• obytné – rodinné domy, nájemní obytné domy, byty, rekreační objekty 

(chaty, chalupy, aj.) 

• komerční – obchodní, průmyslové, sklady, objekty pro dopravu 

a energetiku 

• zemědělské – pro živočišnou a rostlinnou produkci 

• a jiné – lomy, doly, vodní nádrže [1]. 

Trh s nemovitými věcmi je součástí realitního průmyslu, jenž formuje a rozvíjí 

prostor, ve kterém žijeme [22]. 

 

2.1.1 Pozemek 

V § 2 Katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. je pojem pozemek interpretován 

jako:  
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„Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky 

nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním 

plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva podle 

§ 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů 

pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“ [14] 

Pozemky se pro účely oceňování dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku člení na: 

• stavební  

• zemědělské, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (orná půda, 

vinice, chmelnice, aj.) 

• lesní, evidované v katastru nemovitostí společně s nelesními pozemky 

(zalesněnými) 

• vodní plochy, které jsou evidované katastru nemovitostí 

• jiné [15]. 

Stavební pozemky se mohou dále členit na: 

Nezastavěné: 

• v KN jsou evidovány jako druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

• „evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, 

které byly vydaným územním rozhodnutím, společným povolením, 

kterým se stavba umisťuje a povoluje, regulačním plánem, 

veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo územním 

souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena 

nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze 

část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění.“  

• s právem stavby [15]. 

Zastavěné: 

• v KN jsou evidovány jako druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

• jako druh pozemku ostatní plocha, již zastavěné [15]. 
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2.1.2 Stavby 

Stavba je dle § 2 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. definována jako: 

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ [14] 

Stavby pro účely ocenění se dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku 

člení na: 

Pozemní, které zahrnují:  

• „budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek 

převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, 

s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostor,“  

• jednotky, 

• venkovní úpravy [14]. 

Stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby: 

• dopravní,  

• vodní,  

• pro rozvod energie a vody, 

• kanalizace, 

• komíny, aj. 

Vodní nádrže, rybníky a jiné stavby [14]. 

2.1.3 Rekreační chata 

Rekreační chatou je myšlena stavba, která spadá do objektů pro rodinnou 

rekreaci [18]. 

Jedná se o stavební dílo, které svým obestavěným prostorem nepřevyšuje 

360 m3 a nesmí mít zastavěnou plochu vyšší než 80 m2 (i s verandami apod.). 

Může mít sklepní prostory, maximálně 1 NP a podkroví [18]. 
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2.2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

V diplomové práci pracuji s pojmem zastavěná plocha pozemku a zastavěná 

plochu stavby. 

Zastavěnou plochou pozemku je myšlen součet zastavěných ploch veškerých 

staveb umístěných na daném pozemku [15]. 

„Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými 

průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží 

do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.“ [15] 

 

2.3 OBESTAVĚNÝ PROSTOR 

Obestavěný prostor se vypočte jako součet jednotlivých obestavěných prostorů 

individuálních částí stavebního díla, kterými jsou:  

• základy [Oz], 

• spodní část [Os], 

• vrchní část [Ov], 

• střešní část [Ot] [16]. 

Vzorec pro výpočet obestavěného prostoru podsklepeného objektu: 

 

OP = Oz + Os + Ov + Ot    (1.1) 

 

Pro nepodsklepená stavební díla, tedy objekty bez podzemních části platí: 

 

OP = Oz + Ov + Ot   [16].            1.2) 

 

2.4 PODLAHOVÁ PLOCHA 

„Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů 

stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce 
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podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním 

lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). 

U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí 

stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu 

vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.“ [18] 

 

2.5 SOUČÁST VĚCI 

Součástí věci je vše, co k dané věci náleží a nemůže být odebráno, aniž by tím 

došlo k jejímu znehodnocení.  

Součástí nemovité věci, konkrétně pozemku, je například vzrostlá flóra, prostor 

pod i nad pozemkem nebo stavby (výjimkou jsou dočasné stavby), které se na tomto 

pozemku nachází [1]. 

 

2.6 PŘÍSLUŠENSTVÍ VĚCI 

Vedle hlavního objektu je potřeba uvažovat i vedlejší objekty, které tvoří 

tzv. příslušenství věci (v tomto případě hlavního objektu). Jedná se tedy o doplňující 

věci „ulehčující“ užívání hlavního objektu [1]. 

 

2.7 ŽIVOTNOST 

Životnost je doba, po kterou si stavební dílo uchovává svoje funkční, užitné 

a jiné vlastnosti evokující jeho kvalitu. Tato doba paradoxně zaniká vznikem tzv. 

mezního stavu, kdy funkčnost, užitečnost či jiná vlastnost ztrácí svoji plnící funkci.  [2] 

 

Předpokládaná životnost se vypočítá pomocí vztahu:  

 

    Z = S + T    (1.3) 
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Kde:     Z – předpokládaná životnost, 

          S – stáří,  

T – zbytková životnost [4].   

V následujících odstavcích této diplomové práce popíši jednotlivá dělení 

životnosti dle jejich mezních užitků. 

 

Technická životnost  

Zde je vznik mezního stavu a zároveň ukončení životnosti technického 

charakteru. Jedná se tedy o stav, kdy na stavebním díle vznikne neopravitelná situace 

(porucha), tudíž není schopno nadále plnit svůj účel, popřípadě některé své funkční 

vlastnosti (2, s. 45).  

 

Technicko – ekonomická životnost 

V tomto případě dojde k poruše technického charakteru, avšak z ekonomického 

hlediska je oprava daného objektu nerentabilní čili dochází ke vzniku mezního užitku 

z toho důvodu, že se „nevyplatí“ opravu provést, respektive náklady na opravu jsou 

vyšší než obvyklá cena objektu [2]. 

Technický a ekonomický mezní stav se od sebe liší především v tom, 

že ekonomický mezní stav vzniká zapříčiněním externích vlivů, přičemž příčiny 

technického mezního stavu jsou interního charakteru [2].  

 

Morální životnost 

Jedná se především o vznik mezního užitku z důvodu technologického pokroku, 

kdy náš daný objekt již není z morálního hlediska akceptovatelný, nebo také náklady 

na jeho provoz jsou příliš vysoké z důvodu velkého počtu poruch způsobených 

zastaráním objektu [2]. 
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2.6 OPOTŘEBENÍ 

Opotřebení je vliv užívání na hodnotu majetku. Projevem je tedy určité 

znehodnocení daného objektu [4]. 

Výpočet opotřebení, například stavby, které se poté bere v úvahu při stanovení 

výše hodnoty daného majetku, je závislý na těchto parametrech:  

• stáří, 

• předpokládaná životnost, 

• stavebně technický stav objektu [4]. 

Proces opotřebení se nejčastěji zjistí pomocí dvou metod (klasická, analytická), 

které nám následně vypočítají míru znehodnocení majetku [4]. 

Opotřebení stavby se dle způsobu stanoví na: 

• stavbu jako celek, 

• jednotlivé části objektu, 

• investice (náklady) nutné k eliminaci vad či poruch [3]. 

2.6.1 Klasická metoda výpočtu opotřebení 

Tato metoda pracuje se stavbou jako celkem, kdy je tedy opotřebení stanoveno 

na komplexní majetek. Klasická metoda výpočtu se dělí na 3 následující způsoby 

stanovení výše opotřebení: 

• lineární, 

• kvadratická, 

• semikvadratická [4]. 

 

Nyní pro představu stručně popíši každý druh výpočtu (lineární, kvadratický, 

semikvadratický) klasické metody zvlášť. 

Lineární metoda výpočtu 

Opotřebení je v přímé úměře se stářím sledovaného objektu. 

 

   AL = S · Pr     (1.4) 
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Pr = 100 % / Z      (1.5) 

 

Kde:   AL – celkové opotřebení, 

           S – stáří (v letech), 

           Pr – procento opotřebení (ročního), 

           Z – předpokládaná životnost [4]. 

Pro procentní vyjádření celkového opotřebení, dle lineární metody, se využije 

následující způsob výpočtu. 

AL = S / Z · 100 [%]    (1.6) 

 

Pro číselné (neprocentní) vyjádření vztah. 

 

 AL = S / Z       (1.7) 

 

Opotřebení stanovené lineární metodou nesmí převyšovat 85 % [17].  

Pro lepší přehlednost uvedu ve své diplomové práci i grafické zobrazení 

průběhu opotřebení pomocí lineární metody. 
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                       Graf č. 1 – Lineární metoda [vlastní] 

 

 

Kvadratická metoda výpočtu 

Tento způsob stanovení opotřebení se používá u objektů, které jsou ve velmi 

dobrém stavu navzdory jejich pokročilému staří.  

V číselném (neprocentním) vyjádření se využije vztahu:  

 

AK = S2 / Z2    (1.8) 

 

Případně v procentuálním výpočtu [4]. 

 

AK = S2 / Z2 · 100 [%]    (1.9) 

 

Průběh výpočtu opotřebení pomocí kvadratické metody je vidět na grafickém 

vyobrazení níže.    
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                     Graf č. 2 – Kvadratická metoda opotřebení [vlastní] 

 

 

Semikvadratická metoda výpočtu 

Tento způsob výpočtu, který vede ke stanovení výše opotřebení je založen 

na zprůměrování hodnoty lineární a kvadratické. 

 

AS = AL + AK / 2 [4].    (1.10) 

 

 

                 Graf č. 3 – Semikvadratická metoda opotřebení [vlastní] 
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Na Obr. č. 1 jsou přehledně vyobrazeny křivky všech tří klasických metod 

výpočtu opotřebení, tedy lineární, kvadratické a semikvadratické. 

 

 

                  Obr. č. 1 – Klasické metody výpočtu opotřebení [4] 

   

2.6.2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 

Tato metoda výpočtu opotřebení již nepracuje s objektem jako celkem, nýbrž 

s jednotlivými konstrukčními prvky [17]. 

 

Použije se v těchto případech: 

a) pokud je objekt ve fázi před nebo po opravách, 

b) kdy objekt je ve špatném, popřípadě ve velmi dobrém technickém stavu 

c) jestliže metoda výpočtu opotřebení klasickou metodou, respektive 

lineární metodou je vyšší než 85 %.    

d) zda je předmětem ocenění kulturní památka 

e) je-li objekt poničen přírodním živlem [17]. 
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Analytický způsob výpočtu opotřebení pracuje s cenovými podíly konstrukcí 

a vybavením [17].  

Tyto parametry jsou zobrazeny níže v Tab. č. 2 a Tab. č. 3. 

 

Tab. č. 1 – Cenové podíly konstrukcí a vybavení rekreačních chat typu A-E [17 
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        Tab. č. 2 – Cenové podíly konstrukcí a vybavení rekreačních chat typu F-I [17] 

 

 

Pro přehlednost znaky I a II vyjadřují: 

I – sklepní prostory do poloviny zastavěné plochy či bez sklepu, 

II – objekty se sklepními prostory [17]. 

 

K procentnímu stanovení výše opotřebení objektu analytickou metodou se 

využívá vztahu:  

 

∑ [(𝐵𝑖/ n
i=1 𝐶𝑖) · 100 𝐴𝑖] [%]               (1.11) 
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Přičemž: 

  n – počet konstrukcí a vybavení nacházející se v objektu, 

    Ai – objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení dle zjištěného 

stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4, 

     Bi – stáří jednotlivých prvků, 

     Ci – životnost jednotlivých konstrukcí a vybavení objektu, viz níže v Tab. 

č. 3.     

Platí, že Ci ≥ Bi [17]. 

Tab. č. 3 – Předpokládaná životnost konstrukcí a prvků [17] 
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Pokud se jedná o konstrukční prvky, popřípadě vybavení, které se nenachází 

mezi výčtem položek s objemovými podíly pro rekreační chaty na Tab. č. 1 a Tab. č. 2, 

tak se objemové podíly těchto nenalezených prvků vypočítají pomocí vztahu: 

 

CK / (OP ·  ZCK ·  K5  ·  Ki)      (1.12) 

 

Přičemž:    

     CK – náklady spojené s nákupem konstrukce a vybavení (v Kč), 

          OP – obestavěný prostor analyzovaného objektu (v m3), 

          ZCK – „základní cena“ (v Kč/m3), 

         Ki – koeficient změny ceny pro daný objekt,  

          K5 – polohový koeficient [17]. 

 

2.7 METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

V této části diplomové práce popíši dvě metody, respektive dva způsoby 

ocenění (nákladový a porovnávací), dle kterých lze stanovit cenu nemovitých věcí. 

Konkrétně se zaměřím na výpočet ceny u stavebních objektů (rekreační chata a rodinný 

dům). 

 

2.7.1 Nákladový způsob  

U rekreačních (zahrádkářských) chat je důležité si nejprve uvědomit o jaký typ 

chaty se jedná. Dále také je-li objekt podsklepený, z poloviny podsklepený 

či nepodsklepený a na základě nabytých informací vyhledat správnou základní cenu 

za m3 obestavěného prostoru. O údajích, které se týkají základních cen v Kč 

za m3 obestavěného prostoru u rekreačních (zahrádkářských) chat, pojednává níže 

vyobrazení Tab. č. 4 [17]. 
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      Tab. č. 4 – Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru [17] 

 
 

Pokud objekt disponuje podkrovím, pak se základní cena vynásobí 

koeficientem, který vyjadřuje náklady na jeho účelné využití. Například u rekreačních 

(zahrádkářských) chat jsou hodnoty tohoto koeficientu následující [17]. 

 

          Tab. č. 5 – Koeficient vyjadřující náklady na účelové využití podkroví [vlastní] 

 

Správně nalezená cena se poté vynásobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp 

dle následujícího vztahu: 

 

ZCU = ZC · K4 · K5 · Ki · Kp,    (1.13) 

 

Přičemž:    

                 ZCU – základní cena upravená, 

        ZC – základní cena, viz Tab. č. 4, 

        K4 – koeficient vybavení, 

        n – součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, viz Tab. č. 1 a 2. 

        K5 – polohový koeficient (Tab. č. 6), 
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        Ki – koeficient změny cen objektů, viz Tab. č. 8, 

        Kp – koeficient prodejnosti, k nahlédnutí na Tab. č. 8 [17]. 

 

Koeficient vybavení K4 se určí pomocí vzorce: 

 

K4 = 1 + (0,54 · n)    (1.14) 

 

Ve vzorci pro výpočet K4 představují čísla 1 a 0,54 konstanty [17].  

 

Informace ohledně polohového koeficientu K5 jsou znázorněny v tabulce níže. 

 

Tab. č. 6 – Polohový koeficient K5 [17] 

 

 

V Tab. č. 7 a Tab. č. 8 jsou údaje uvedeny pouze částečně, nejedná se o úplný 

výčet hodnot pro dané koeficienty.  

Co se týče koeficientu Ki, respektive ukazatele změny cen staveb, tak údaje 

nutné pro výpočet ZCU jsou k nahlédnutí v Tab. č. 7. 



29 

 

Tab. č. 7  – Koeficient změny cen staveb Ki pro budovy bytové[17]     

 
        

Pro představu jsou hodnoty koeficientu prodejnosti přehledně vyobrazeny níže 

v Tab. č. 8.   

Tab. č. 8 – Koeficient prodejnosti Kp [17] 

 

 

Výpočet ceny nákladovým způsobem 

Písemný popis stanovení ceny určitého objektu je velmi důležitý, nicméně 

pro lepší uvědomění si postupu výpočtu ceny je zapotřebí také jiná forma prezentace, 

a to tabulková. V tabulce níže (Tab. č. 9) je vyobrazen postup stanovení ceny rodinného 

domu nákladovou metodou. 
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Tab. č. 9 – Ukázka výpočtu ceny RD [11] 

 
                                

 K tabulce Tab. č. 9 je nutno doplnit také zjištění koeficientu vybavenosti K4, 

který je pro výpočet ceny nákladovým způsobem velmi důležitý, viz níže v Tab. č. 10 

[17]. 

Tab. č. 10 – Koeficient vybavení K4 RD [17] 
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Konkrétně u rodinného domu je při využití nákladové metody pro stanovení 

ceny objektu potřeba počítat s opotřebením [17]. 

Po zjištění znehodnocení (opotřebení) klasickou či analytickou metodou je 

zapotřebí spojit veškeré dosud získané informace, respektive výpočty a stanovit cenu 

ke dni odhadu nákladovým způsobem, viz Tab. č. 11 [17].   

Tab. č. 11 – Výpočet ceny ke dni odhadu nákladovou metodou [17] 

 

                  

2.7.2 Porovnávací způsob 

Neboli komparativní metoda ocenění vychází z porovnávání cen srovnatelných 

(obdobných) objektů, které jsou na trhu aktuálně nabízeny [1]. 

Jelikož se však při oceňování porovnávací metodou jedná o oceňování 

konkrétního nemovité věci na základě cen porovnatelných, podobných objektů a nikoli 

stejných, je zapotřebí ceny těchto objektů regulovat pomocí tzv. kritérií odlišnosti, 

která si dle svého nejlepšího úsudku volí znalec pověřený stanovením ceny [1]. 

Tyto ukazatele odlišnosti mohou buď snižovat, zvyšovat či nenavyšovat 

hodnotu oceňované nemovité věci. Jedná se o vyjádření stavu srovnávané nemovité 

věci vůči oceňovanému objektu tak, aby ocenění porovnávací metodou objektivně 

stanovilo cenu tohoto oceňovaného objektu [1].  

Dle množství kritérií můžeme rozlišovat: 

 a) monokriteriální – u porovnávání využíváme pouze jedno kritérium 

odlišnosti, 
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 b)   multikriteriální – vícero kritérií [1]. 

 

Dle postupu dělíme porovnávací způsob na: 

 a)   přímé, 

 b)   nepřímé [1] 

Přímý postup porovnání 

Oceňovanou nemovitou věc porovnáváme přímo s databází tvořenou objekty, 

které se inzerují na konkrétním trhu [1]. 

Pro přehlednost je na Obr. č. 2 možnost vidět postup této metody. 

 

                              Obr. č. 2 – Přímá metoda porovnání [1] 

 

  Kritéria odlišnosti mohou být u přímého porovnání:  

• lokalita (poloha), 

• velikost, 

• vybavení, 

• příslušenství, 

• dostupnost, 

• parkování, 

• energetická náročnost budovy (ENB), 

• úvaha znalce [1]. 
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Nepřímý postup porovnání 

V případě nepřímého porovnání se využívá tzv. etalon. Oceňované objekty 

porovnáváme s nemovitými věcmi z databáze skrz vypracovaný etalon, přičemž 

výhodou tohoto postupu je opakovatelná využitelnost etalonu a nevýhodou je pracnost 

[1]. 

 

Obr. č. 3 – Nepřímá metoda porovnání [1] 

                                

2.8 KATASTR NEMOVITOSTÍ  

Nyní stručně popíši náležitosti týkající se velmi důležitého vyhledávacího 

zdroje (informační sítě), kterým je katastr nemovitostí. 

„Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů 

o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich 

geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. “ [13] 

V katastru nemovitostí se evidují: 

• parcely, 

• stavby s číslem popisným (evidenčním), nejsou-li součásti pozemku 

či práva stavby, 
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• stavby bez čísla popisného (evidenčního), nejsou-li součástí pozemku 

ani práva stavby a nejedná se o drobné stavby, nýbrž objekty hlavní, 

• občanským zákoníkem definované objekty 

• „jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 

některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 

k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon 

o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, 

• práva stavby,“ 

• jiným předpisem stanovené nemovité věci [13]. 

Neevidují se drobné stavby [13]. 

Katastr nemovitostí obsahuje: 

• „geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních 

území, 

• druhy pozemků, čísla a výměry parcel, údaje o budovách, kterým se 

přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje 

o budovách, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud 

jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o drobné stavby, vybrané 

údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí a čísla jednotek, 

• cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení 

s jinými informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru,“  

• aj., viz § 4 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. [13]. 

 

2.9 POJIŠŤOVNICTVÍ 

V této části diplomové práce se zaměřím na teoretická východiska týkající se 

pojišťovnictví a s ním souvisejících pojmů. 

Pojišťovnictví, respektive pojištění se stává součástí života stále většího 

množství lidí. To se děje z toho důvodu, že se lidstvo s nepozitivními důsledky 

nahodilostí setkává od nepaměti a snaží se čelit jejich dopadům pomocí pojištění své 
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osoby. A to proto, aby se tak zmírnila účinnost negativních aspektů plynoucích z těchto 

nahodilých jevů [7]. 

Pojištění je možno sledovat v těchto oblastech: 

• „stabilizace ekonomické úrovně ekonomických subjektů (jednotlivců 

i podnikatelských subjektů, zprostředkovaně potom i státu), 

• ovlivňování fungování tržní ekonomiky zásluhou krytí ztrát v případě 

realizace nahodilých událostí z pojistných plnění, 

• uplatnění odpovědnosti ekonomických subjektů za svoji finanční 

stabilitu i sociální situaci, 

• makroekonomický význam komerčního pojištění v souvislosti s tvorbou 

a investováním technických rezerv pojišťoven.“ [7]. 

K nečekanému incidentu může dojít kdykoliv, jakkoliv a kdekoliv. Není možné se 

proti němu připravit, ale je možné snížit dopad následků plynoucích z těchto 

nežádoucích událostí, a to konkrétně pomocí pojištění, které má za hlavní úkol 

finančně pokrýt situaci následující právě po tomto incidentu [21]. 

Než se dostanu k důležitým pojmům týkající se pojišťovnictví a pojištění je 

třeba upřesnit rozdíly mezi neméně podstatnými pojmy, se kterými se setkáváme 

ve všech odvětvích života, a to rizikem a nejistotou. 

Nejistota – Je neschopnost konkrétně určit výsledek činnosti, kterou provádíme. 

S nejistotou jsou spojeny obavy z budoucnosti a nepředvídatelnosti situace. 

Riziko – Jedná se o předpokládanou míru neúspěchu (popřípadě úspěchu), 

povětšinou s rostoucím rizikem roste opatrnost a naopak. Je součástí nejistoty jako 

takové. 

„Obsahuje pochybnost o budoucnosti, vědomí, že vývoj nás může dostat 

do horší situace, než jakou momentálně očekáváme“ [5]. 

 

2.9.1   Důležité pojmy 

Pro účely této diplomové práce využiji k přesnému definování pojmů 

souvisejících s pojištěním a pojišťovnictvím citace z nového občanského zákoníku, 
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respektive ze zákona č. 89/2012 Sb. a tyto pojmy rozšířím, popřípadě doplním 

definicemi z literárních zdrojů, které se pojištěním a pojišťovnictvím zaobírají. 

 

   Pojistná smlouva 

Dle nového občanského zákoníku, konkrétně § 2758 odst. 1 a odst. 2, je pojistná 

smlouva definována jako: 

 „Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu 

nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná 

událost), a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.“ 

 „Není-li pojištění ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok, vyžaduje 

smlouva písemnou formu. Přijal-li pojistník nabídku včasným zaplacením pojistného, 

považuje se písemná forma smlouvy za zachovanou“ [12]. 

Pojistná smlouva představuje styk mezi klientem a pojišťovnou, kde dochází 

k završení právního úkonu, při kterém vzniká smluvní pojištění fyzických osob 

a právnických osob. Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, pokud se uzavírá 

na dobu delší než jeden rok. Dalšími obvyklými náležitostmi smlouvy je druh pojištění, 

předmět pojištění, výše pojistného plnění, výše inkasovaného pojistného, způsob 

placení pojistného a v neposlední řadě jeho splatnost [19]. 

Pojistník, který tuto smlouvu uzavírá, nemusí být vždy pojištěným, na kterého 

se pojistné plnění vztahuje, avšak je tím, kdo platí pojišťovně pojistné plynoucí 

z pojistné smlouvy [19]. 

 

   Pojistný zájem 

Pod pojmem pojistný zájem se, podle nového občanského zákoníku, respektive 

§ 2761 a § 2762, rozumí: 

 „Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné 

události.“ 
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 „Pojistník má pojistný zájem na vlastním životě a zdraví. Má se za to, 

že pojistník má pojistný zájem i na životě a zdraví jiné osoby, osvědčí-li zájem 

podmíněný vztahem k této osobě, ať již vyplývá z příbuzenství nebo je podmíněn 

prospěchem či výhodou z pokračování jejího života“ [12]. 

  Pojištěný 

Pojištěný je v § 2766 nového občanského zákoníku definován následovně: 

 „Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu 

pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným“ [12]. 

 

  Pojištění cizího pojistného nebezpečí 

Dle nového občanského zákoníku, konkrétně § 2767, se pod pojmem pojištění 

cizího nebezpečí rozumí: 

„Uzavře-li pojistník ve vlastní prospěch smlouvu vztahující se na pojistné 

nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby, může uplatnit 

právo na pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil 

a že ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník 

pojistné plnění přijal. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně 

svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem 

pojištěného a nejedná se o pojištění majetku“ [12]. 

 

  Oprávněná osoba 

Nový občanský zákoník, konkrétně § 2770, definuje oprávněnou osobu jako:  

„Oprávněnou osobou je ta osoba, které v důsledku pojistné události vznikne 

právo na pojistné plnění“ [12]. 

 

  Vznik pojištění 

Vznik pojištění je dle § 2772 odst. 1 a odst. 2 nového občanského zákoníku 

interpretován následovně: 
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„Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem 

následujícím po dni uzavření smlouvy.“ 

„Bylo-li ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem uzavření 

smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době 

nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá 

právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl nebo měl a mohl vědět, že pojistná 

událost nastat nemůže“ [12]. 

  

  Forma jednání stran 

Pod pojmem forma jednání stran se dle nového občanského zákoníku, 

respektive § 2773 odst. 1 a odst. 2, rozumí: 

„Právní jednání týkající se pojištění vyžaduje písemnou formu, ledaže strany 

ujednají, že této formy není zapotřebí.“ 

„Pro oznámení se vyžaduje písemná forma, jen bylo-li to ujednáno. Požádá-li 

však pojistník v písemné formě pojistitele o sdělení údajů významných pro plnění podle 

smlouvy, sdělí mu je pojistitel bez zbytečného odkladu v písemné formě“ [12]. 

 

  Pojistné podmínky 

Pojistné podmínky jsou dle § 2774 odst. 1 a odst. 2 nového občanského 

zákoníku definovány jako:   

„Pojistné podmínky vymezí zpravidla podrobnosti o vzniku, trvání a zániku 

pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného 

plnění a jeho splatnost.“ 

„Odkazuje-li smlouva na pojistné podmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka 

ještě před uzavřením smlouvy; to neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu 

na dálku“ [12]. 

Pojistné podmínky představují úpravu pojistného produktu. Člení se 

na všeobecné a zvláštní. 
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Všeobecné pojistné podmínky 

Určují charakteristiku pojmu pojistná událost, tedy výčet rizik, která jsou kryta 

v rámci pojistného produktu zároveň s vymezením výluk v něm obsažených [20]. 

 

  Zvláštní pojistné podmínky  

Doplňují, respektive upřesňují všeobecné pojistné podmínky k danému 

pojištění a jsou ve styku mezi klientem a pojišťovnou dohodnuty v pojistné smlouvě 

[20]. 

  Pojistka 

Pojistka je v novém občanském zákoníku, dle § 2775 odst. 1 a odst. 2, 

interpretována následovně: 

„Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy.“ 

„Při ztrátě, poškození nebo zničení pojistky vydá pojistitel na žádost a náklady 

pojistníka druhopis pojistky; to platí obdobně o vydání kopie smlouvy“ [12]. 

 

  Údaje pojistné smlouvy 

Podstatnými údaji, které by měla obsahovat pojistná smlouva, dle nového 

občanského zákoníku, resp. § 2777 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, se rozumí:  

 „Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce 

alespoň: 

• číslo smlouvy, 

• určení pojistitele a pojistníka, 

• určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

• pojistnou událost a pojistné nebezpečí, 

• výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné 

či jednorázové, 

• pojistnou dobu, 
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• případná odchylná ujednání od pojistných podmínek a bylo-li 

při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet 

na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu“ [12]. 

„Je-li smlouva uzavřená v písemné formě, musí obsahovat údaje uvedené 

v odstavci 1 a pojistitel uvede v pojistce alespoň: 

• číslo smlouvy, 

• určení pojistitele a pojistníka, 

• určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

• pojistnou událost a pojistné nebezpečí 

• pojistnou dobu“ [12]. 

„Při určení osob podle odstavce 1 nebo 2 se uvede jejich jméno nebo jména, 

adresa bydliště nebo sídla a identifikující údaj. To platí i tehdy, má-li být určen 

pojištěný“ [12]. 

 

  Odchylka ujednání 

Je definována, dle nového občanského zákoníku, konkrétně podle § 2778, jako: 

„K ujednání, kterým se strany odchýlí od § 2775 nebo 2777, se nepřihlíží. To 

platí i v případě, vzdá-li se pojistník práva na vydání pojistky“ [12]. 

 

  Pojistné 

Pojistné je § 2782 odst. 1 a odst. 2, nového občanského zákoníku, 

interpretováno následovně: 

„Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění.“ 

„Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné 

do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; v takovém případě náleží 

pojistiteli jednorázové pojištění celé“ [12]. 

Pojistné je tedy předem splacená úplata, kterou se přenáší negativní důsledky 

finančního druhu na pojišťovny.  
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Pojem pojistné je úzce spjat s pojistným plněním, které představuje finanční 

náhradu škody na poničeném majetku, popřípadě úrazu či jiných možných pojistných 

záležitostech. 

Pojišťovny poskytují pojistné plnění pojištěnému jako spravedlivou náhradu 

za škodu, která vznikla na jeho pojištěném majetku, popřípadě majetku třetí osoby 

či na jeho osobě [19].  

  Jednorázové pojistné 

Pod pojmem jednorázové pojistné se, dle nového občanského zákoníku, resp. 

§ 2783 odst. 1, odst. 2 a odst. 3, rozumí: 

 „Není-li doba vzniku práva pojistitele na pojistné ujednána, vzniká takové 

právo pojistiteli dnem uzavření smlouvy.“ 

„Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění. Je-li ujednáno běžné 

pojistné, je splatné prvního dne pojistného období; není-li ujednáno pojistné období 

jako časové období, za které se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné 

období roční.“ 

„Požádá-li o to pojistník, sdělí mu pojistitel zásady pro stanovení výše 

pojistného“ [12]. 

 

  Úprava pojistného 

Úprava pojistného je, dle § 2786 odst. 1 a odst. 2 nového občanského zákoníku, 

definována jako: 

„Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi nejpozději dva měsíce 

přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného 

změnit.“ 

„Nesouhlasí-li pojistník se změnou, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce 

ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného 

období, na které bylo pojistné zaplaceno. Neupozornil-li však pojistitel na tento 

následek pojistníka ve sdělení podle odstavce 1, trvá pojištění nadále a výše pojistného 

se při nesouhlasu pojistníka nezmění“ [12]. 
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  Povinnost k pravdivým sdělením 

Nutná povinnost k pravdivým sdělení je v novém občanském zákoníku, 

konkrétně v § 2788 odst. 1 a odst. 2, interpretována následovně: 

„Dotáže-li se pojistitel v písemné formě zájemce o pojištění při jednání 

o uzavření smlouvy nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které 

mají význam pro pojistitelovo rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí 

a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník tyto dotazy pravdivě a úplně. 

Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic 

podstatného.“ 

„Co je v odstavci 1 stanoveno o povinnosti pojistníka, platí obdobně 

i pro pojištěného“ [12]. 

 

  Změna pojistného rizika  

Pod pojmem změna pojistného rizika se dle nového občanského zákoníku, resp. 

§ 2790 odst. 1, rozumí: 

„Změní-li se okolnosti, které byly uvedeny ve smlouvě nebo na které se pojistitel 

tázal (§ 2788), tak podstatně, že zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistné události 

z výslovně ujednaného pojistného nebezpečí, zvýší se pojistné riziko“ [12]. 

 

  Šetření pojistné události 

Šetření pojistné události je dle § 2796 odst. 1, § 2797 odst. 1 a odst. 2 

ustanovených v novém občanském zákoníku, definováno jako: 

„Nastane-li událost, se kterou ten, kdo se pokládá za oprávněnou osobu, spojuje 

požadavek na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu 

pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob 

a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předloží pojistiteli potřebné doklady 

a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li současně pojistníkem nebo 

pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný“ [12]. 
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„Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení podle § 2796 šetření 

nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením 

jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí 

pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho 

zamítnutí.“ 

„Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné 

údaje týkající se rozsahu oznámené události, anebo zamlčí-li se v něm vědomě údaje 

týkající se této události, má pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených 

na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, 

že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně“ [12]. 

 

  Přerušení pojištění 

Přerušení pojištění je, dle nového občanského zákoníku, resp. § 2801 odst. 1, 

interpretováno následovně:  

„Pojištění se přeruší, nebylo-li pojistné zaplaceno; doba přerušení počne 

uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho zaplacení“ [12]. 

 

  Zánik pojištění  

Pod pojmem zánik pojištění se, dle § 2802, § 2803 odst. 1 a odst. 2, § 2804, 

§ 2805 a § 2810 ustanovených v novém občanském zákoníku, rozumí: 

„K platnosti dohody o zániku pojištění se vyžaduje, aby v ní strany ujednaly, 

jak se vyrovnají. Není-li ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo 

dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti“ [12]. 

„Pojištění zaniká uplynutím pojistné doby.“ 

„Bylo-li pojištění ujednáno na dobu určitou, lze ujednat, že uplynutím této doby 

pojištění nezanikne, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím 

pojistné doby druhé straně nesdělí, že nemá zájem na dalším trvání pojištění. 

Nezanikne-li pojištění a nejsou-li ujednány podmínky a doba prodloužení, prodlužuje 

se pojištění za týchž podmínek o tutéž dobu, na kterou bylo ujednáno“ [12]. 
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„Upomene-li pojistitel pojistníka o zaplacení pojistného a poučí-li ho 

v upomínce, že pojištění zanikne, nebude-li pojistné zaplaceno ani v dodatečné lhůtě, 

která musí být stanovena nejméně v trvání jednoho měsíce ode dne doručení upomínky, 

zanikne pojištění marným uplynutím této lhůty“ [12]. 

„Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět: 

• osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, 

nebo 

• měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku 

pojistné události; vypoví-li však pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se 

k tomu“ [12]. 

„Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, 

dnem smrti pojištěné osoby, dnem zániku pojištěné právnické osoby bez právního 

nástupce nebo dnem odmítnutí pojistného plnění“ [12]. 

 

  Rozsah škodového plnění 

O rozsahu škodového pojištění pojednává § 2811 nového občanského zákoníku, 

který je definován jako:  

„Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném 

rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události“ [12]. 

 

  Hranice pojistného plnění  

Hranice pojistného plnění je, dle § 2813, § 2814 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 

ustanovených v novém občanském zákoníku, interpretována následovně: 

„Byla-li ujednána hranice pojistného plnění, má se za to, že se vztahuje 

na jednu škodnou událost“ [12]. 

„Ujedná-li se, že se pojistné plnění omezí horní hranicí, určí se tato hranice 

pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.“ 
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„Lze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uzavření smlouvy, 

určí se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění pojistnou částkou ve výši 

odpovídající pojistné hodnotě pojištěného majetku v době uzavření smlouvy. Pojistitel 

má právo přezkoumat při uzavření smlouvy hodnotu pojištěného majetku.“ 

„Nelze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uzavření 

smlouvy, určí se na návrh pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného 

plnění. Tento limit se ujedná i v případě, že se pojištění vztahuje jen na část hodnoty 

pojištěného majetku podle odstavce 2 (zlomkové pojištění). Odpovídá-li tomu pojistný 

zájem, lze takto určit horní hranici pojistného plnění i při pojištění podle odstavce 2“ 

[12]. 

 

  Soupojištění  

Pod pojmem soupojištění se dle nového občanského zákoníku, konkrétně 

§ 2817 odst. 1, rozumí: 

„Je-li ujednáno soupojištění, vedoucí pojistitel určený ve smlouvě stanoví 

pojistné podmínky a výši pojistného, spravuje soupojištění, přejímá oznámení 

o pojistné události a vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitelů 

poskytnout pojistné plnění; v tomto rozsahu jedná jménem ostatních pojistitelů. Není-

li ujednán způsob příjmů pojistného, přijímá vedoucí pojistitel i pojistné“ [12]. 

 

     Zachraňovací náklady 

Náklady označované jako zachraňovací jsou, dle § 2819 odst. 1 a odst. 2 

ustanoveného v novém občanském zákoníku, definovány jako: 

„Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící 

pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil 

povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, 

ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, 

jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl“ [12]. 
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„Nepřihlíží se k ujednání, kterým si pojistitel ve vztahu k náhradám 

podle odstavce 1 vyhradil právo: 

• snížit o ně pojistnou částku nebo limit pojistného plnění, 

• omezit je na méně než 30 % pojistné částky nebo limitu pojistného 

plnění, jde-li o záchranu života nebo zdraví osob, nebo 

• omezit je, vynaložil-li pojistník zachraňovací náklady se souhlasem 

pojistitele, ač k nim nebyl jinak povinen“ [12]. 

 

  Skupinové pojištění  

Skupinové soupojištění je, dle § 2827 odst. 1 nového občanského zákoníku, 

interpretováno následovně: 

„Vztahuje-li se pojištění na členy určité skupiny, popřípadě i na jejich rodiny 

a osoby na nich závislé, nemusí smlouva obsahovat jména pojištěných, lze-li pojištěné 

bez pochybností určit alespoň v době pojistné události“ [12]. 

V další části diplomové práce se zaobírám definováním pojmů z oblasti 

pojištění majetku, které cituji dle nového občanského zákoníku, respektive zákona 

č. 89/2012 Sb. 

 

2.10 POJIŠTĚNÍ MAJETKU  

Pod pojmem pojištěním majetku se dle § 2849, který je ustanoven v novém 

občanském zákoníku se rozumí: 

„Není-li při pojištění majetku ujednána pojistná hodnota, představuje pojistnou 

hodnotu obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota“ 

[12]. 

 

  Pojištění hromadné věci 

Pojištění hromadné věci je, dle nového občanského zákoníku, respektive § 2850 

odst. 1, definováno jako: 
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„Je-li pojištěna hromadná věc, vztahuje se pojištění na všechny věci, které 

k hromadné věci náleží při vzniku pojistné události. Ustanovení o pojistné částce nebo 

limitu pojistného plnění, o pojistné hodnotě, o podpojištění a přepojištění se vztahují 

na celou hromadnou věc. Vztahuje-li se pojištění na několik hromadných věcí, určí se 

pojistná částka nebo limit pojistného plnění na každý soubor samostatně“ [12]. 

 

  Přepojištění 

Přepojištění je, dle § 2853 odst. 1 v novém občanském zákoníku, interpretováno 

následovně: 

„Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu pojištěného majetku, mají 

pojistitel i pojistník právo navrhnout druhé straně, aby byla pojistná částka snížena 

při současném poměrném snížení pojistného pro další pojistné období, následující 

po této změně. Nepřijme-li strana návrh do jednoho měsíce ode dne, kdy jej obdržela, 

pojištění zaniká“ [12]. 

 

  Podpojištění  

Pod pojmem podpojištění se, dle nového občanského zákoníku, konkrétně 

§ 2854, rozumí: 

„Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota 

pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše 

pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, 

ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude“ [12]. 
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3 FORMULACE PROBLÉMU A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Tato kapitola diplomové práce je zaměřena na formulaci problému a stanovení 

cílů řešení. U stanovení výše pojistného plnění za škodu, která vznikla působením 

požáru, na rekreační chatě v Lulči, by pro pojistníka mohla být největším problémem 

právě nevhodně smluvená výše pojistného plnění, respektive problém, kdy by hodnota 

posuzované nemovité věci byla vyšší než částka vyplacená při pojistném plnění. Tento 

problém je v oblasti pojišťovnictví nazýván termínem podpojištění. 

Dle mé předběžné hypotézy došlo, při uzavírání pojistné smlouvy a následné 

vyplacené výše pojistného plnění plynoucího z pojistných podmínek pojistné smlouvy, 

k podpojištění rekreačního objektu. Toto tvrzení se budu snažit v diplomové práci, 

konkrétně v kapitole s názvem Vlastní řešení, pomocí konkrétních metod výpočtu, 

uvedených v kapitole Použité metody a jejich zdůvodnění, potvrdit či vyvrátit.  

Nezbytnou součástí kapitoly diplomové práce, je stanovení cílů řešení, kterými 

jsou:   

• stanovení pojistné hodnoty rekreační chaty poničené požárem v době 

bezprostředně před pojistnou událostí,  

• stanovení nové ceny rekreační chaty poničené požárem v době 

bezprostředně po pojistné události,  

• zhodnocení podmínek pojistné smlouvy, respektive výše dosaženého 

pojistného plnění vzhledem ke zjištěným skutečnostem. 

Metody, které jsou využity k výpočtům potřebným k dosažení výsledků 

a následného vyhodnocení situace, se nachází v následující kapitole Použité metody 

a jejich zdůvodnění. 
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

V této části diplomové práce jsou uvedeny použité metody, které jsou stěžejní 

pro dosažení stanovených cílů uvedených v kapitole Formulace problému a stanovení 

cílů řešení. Pro úplnost je zde výčet cílů společně s metodami, které sloužily k jejich 

vyhotovení. Těmito cíli a metodami jsou: 

• stanovení pojistné hodnoty rekreační chaty poničené požárem v době 

bezprostředně před pojistnou událostí, a to nákladovou metodou, ze které 

je zjištěna nová i časová cena. Přičemž se bere v úvahu opotřebení 

a pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě. 

• stanovení nové ceny rekreační chaty poničené požárem v době 

bezprostředně po pojistné události, a to pomocí položkového rozpočtu, 

ze kterého jsou zjištěny náklady potřebné na znovuvybudování objektu.  

• Zhodnocení podmínek pojistné smlouvy, respektive výše dosaženého 

pojistného plnění vzhledem ke zjištěným skutečnostem. 

Pro přehlednost přiblížím oblast, ve které se analyzovaný objekt nachází. Dále 

také popíši rekreační chatu a vyhodnotím její stav jak před škodnou událostí, tak 

následně po ní. 

4.1 POLOHA ANALYZOVANÉ NEMOVITÉ VĚCI 

Nemovitá věc, kterou jsem si pro rozbor v této diplomové práci vybral, se 

nachází v obci Luleč v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji [9]. 

 

4.1.1  Jihomoravský kraj 

Jihovýchodní část ČR, která sousedí jak se Slovenskem, tak Rakouskem se 

nazývá Jihomoravský kraj. Srdcem kraje, nejen proto, že je druhým největším městem 

České republiky, ale také z toho důvodu, že je významným střediskem ekonomiky, 

justičním a správním centrem, zázemím mnoha univerzit a městem s dlouholetou 

historií pořádáním veletrhů známých nejen ve střední Evropě, je Brno [10]. 

Jihomoravský kraj má ideální dostupnost, co se týče dopravy a vynikající 

strategickou polohu na důležitých mezievropských silničních a železničních tepnách 
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mezi západní, východní, severní i jižní Evropou. I letecká doprava je zde kvalitně 

zastoupena, a to díky letišti v Brně – Tuřanech, které je druhé nejvytíženější v České 

republice [10]. 

Samozřejmou všeobecně známou skutečností Jihomoravského kraje je jeho 

zemědělství. Zemědělská půda tvoří cca 60 % veškeré půdy (z toho 83 % orné) v tomto 

kraji, přičemž ve státě převažuje bezkonkurenčně ve vinohradnictví (90 % vinic v rámci 

ČR). Kraj neprosperuje jen zemědělstvím, ale také vzdělaností (vývoj softwaru, 

telekomunikace, aj.), která je zapříčiněna důrazem na kvalitním vysokoškolský 

systémem [10]. 

• Počet obyvatel: 1 183 207 obyvatel 

• Hustota osídlení: 165 obyvatel/ km2 [8]. 

• Rozloha: 7 187,8 km2 

• Počet obcí: 673 

• Počet měst: 49 

• Okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 

Vyškov, Znojmo 

• Statutární město: Brno      

           

Nejvyšším bodem Jihomoravského kraje je Durda v okrese Hodonín 

s nadmořskou výškou 836 m. n. m. a nejníže položenou oblastí se svými 150 m. n. m. 

je soutok Moravy a Dyje u Lanžhotu [10]. 

Níže, na obrázku Obr. č. 4 je zobrazena mapa Jihomoravského kraje 

s vyznačenými okresními městy tohoto kraje. 
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Obr. č. 4 – Mapa Jihomoravského kraje [10] 

4.1.2  Okres Vyškov 

Vyškovsko se nachází v jihovýchodní části kraje Jihomoravského. Okres je 

na rozhraní dvou pohoří, jimiž jsou Karpaty a Český masív, kde Vyškovský úval tvoří 

geologickou hranici mezi těmito pohořími a geografickou Vyškovská brána. 

Vyškovsko sousedí s šesti okresy. Na východě s okresem Kroměříž, na severovýchodě 

s okresem Prostějov, na západě s okresem Brno – venkov, na severozápadě s okresem 

Blansko a jižně se nachází okres Hodonín a okres Břeclav [8]. 

 K datu 1. 1. 2016, kdy proběhla úprava hranic, činila rozloha okresu Vyškov 869 km2 

což tento okres řadí spíše mezi menší okresy v Jihomoravském kraji, konkrétně tedy 

na třetí nejmenší okres hned po okrese Brno – venkov (230 km2) a okres Blansko 

(863 km2). Zhruba 50 % této rozlohy tvoří zemědělský půda. Průměrná roční teplota 

okolo 8 °C řadí Vyškovsko do mírně teplé klimatické oblasti. 
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Obr. č. 5 – Mapa okresu Vyškov [11] 

• Rozloha: 869 km2 

• Počet obyvatel: 91 325 obyvatel 

• Hustota osídlení: 105 obyvatel/ km2 

• Počet obcí: 80 [8]. 

Nejvyšším bodem okresu Vyškov je se svou nadmořskou výškou 600 m. n. m. 

vrch Kojál a nejníže položeným bodem Vyškovska je oblast u obce Šaratice, která se 

rozprostírá ve 197 metrech nad mořem [8]. 

V následující kapitole 4.1.3 je popsána obec, ve které se posuzovaný objekt, 

respektive rekreační chata nachází.  

 

4.1.3  Obce Luleč 

Luleč, tento název nynější obce vznikl začátkem roku 1925 z mužského jména 

Lulek, paradoxně však je obce Luleč, na základě vládního zákona, ženského rodu [9]. 
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Mezi dominanty Lulče se řadí: dřevěná zvonička, kostel sv. Martina, kostel 

sv. Isidora, kostel sv. Floriánek a Křížová cesta ke kostelu sv. Martina. Mezi neméně 

známá navštěvovaná místa, především v létě, patří také přírodní koupaliště, respektive 

zatopený lom, „U Libuše“ [9]. 

Zajímavost (kamenolom x koupaliště) 

Před rokem 1935, než vzniklo dnes již velmi oblíbené koupaliště „U Libuše“, 

se zde nacházel kamenolom. Po zmíněném roce však z 25 m vytryskla zničehonic 

na povrch voda tak silně, že během pouhých 3 dnů byl celý kamenolom pod vodou. Je 

tradováno, že bývalí pracovníci kamenolomu (skaláci) nestačili ani veškeré náčiní, 

či jiné vybavení zavčas zachránit. Díky své působivé historii, a za velké pomoci občanů 

a obecního úřadu, se od roku 1939, kdy bylo koupaliště „U Libuše“ otevřeno, stalo 

vyhledávaným cílem mnoha nadšených návštěvníků [9]. 

• Počet obyvatel: 935 obyvatel 

• Rozloha: téměř 12 km2 

• Hustota osídlení: 78 obyvatel/ km2 

• Poloha: 7 km jihozápadně od Vyškova 

 

Obr. č. 6 – Mapa Lulče [11] 
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4.2 OCEŇOVANÝ OBJEKT 

Jako předmět ocenění jsem si, pro účely této diplomové práce, zvolil rekreační 

chatu nacházející se v obci Luleč. Na tomto objektu vnikl v noci z 9. na 10. dubna 2018 

požár, při kterém došlo ke škodní události na rekreační chatě. 

4.2.1 Popis rekreační chaty poškozené požárem   

Jedná se o rekreační chatu s půdorysem ve tvaru „L“. Analyzovaný objekt má 

jedno nadzemní podlaží, sedlovou střechu a je částečně podsklepený. V 1. nadzemním 

podlaží se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelna s WC. Již zmíněná 

sedlová střecha umožňuje obývat podkroví, ve kterém jsou dvě místnosti sloužící jako 

ložnice. Základy jsou betonové s izolací. Konstrukce nosných zdí rekreační chaty je 

tvořena tvárnicemi Porotherm 300 mm oboustranně omítnutými. Strop mezi 

1. nadzemním podlažím a obytným podkrovím je dřevěný, bez izolace a  ze spodu 

podbitý palubními deskami. V 2. NP, respektive obytném podkroví je zřízena tepelná 

izolace a hydroizolace. Krov objektu je tvořen pozednicemi, krokvemi a kleštinami. 

Sedlová střecha rekreační chaty má střešní latě kryty střešní krytinou - vlna Onduline. 

Klempířské konstrukce objektu, tedy okapové prvky a parapety jsou z titanzinkového 

plechu. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Vnější, respektive fasádní omítky jsou 

vápenné hladké s vrstvou ochranného nátěru. Vnější obklady jsou dřevěné. Vnitřní 

obklady se v rekreační chatě nenacházejí. Schodiště objektu je dřevěné se zábradlím. 

Okna rekreační chaty jsou jednoduchá, dřevěná. Dveře jsou dřevěné, hladké a osazené 

do ocelových zárubní. Podlahy obytných i ostatních místností v objektu jsou prkenné. 

Vytápění je řešeno pomocí kamen, která jsou, z hlediska funkčního a prostorového, 

pro tento typ nemovitostí vhodná. Elektroinstalace v rekreační chatě je řešena pomocí 

fotovoltaických článků 12V. Co se týče vybavení místností, tak je poměrně strohé, 

nicméně pro tento objekt dostačující. V kuchyni se nachází lednice a elektrický sporák. 

Ostatní místnosti jsou vybaveny stoly, židlemi, pohovkami, postelemi či skříněmi. 

Bleskosvod, rozvody vody, zdroj teplé vody, instalace plynu ani kanalizace se 

v objektu nenachází. Z důvodu nepřítomnosti těchto prvků je v rekreační chatě zřízeno 

suché WC.  

Všechny informace a prvky týkající se popisu rekreační chaty jsou přehledně 

zobrazeny v Tab. č. 12, pod půdorysem 1. nadzemního podlaží objektu. 
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Obr. č. 7 – Půdorys 1. NP rekreační chaty 

 

Tab. č. 12 – Technický popis rekreační chaty 

Popis rekreační chaty 

Objekt Rekreační chata 

Půdorys 
Obdélníkový 6200 x 5200 mm, výška objektu 

5,5 m 

Počet nadzemních podlaží 1 

Podkroví Ano 

Dispozice 

1NP = 2 místnosti (obývací pokoj s 

kuchyňským koutem a koupelna s WC) 

Podkroví = 2 místnosti (ložnice) 

Podlahová plocha (m2) 53,58 
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Zastavěná plocha (m2) 32,24 

Obestavěný prostor (m3) 238,18 

Číslo 

položky 
Konstrukce a vybavení Popis 

1. Základy Betonové s izolací 

2. Zdivo Porotherm 300 mm, oboustranně omítnuté   

3. Strop mezi NP Dřevěný, podbitý 

4. Střecha Sedlová 

5. Krytina Vlna Onduline 

6. Klempířské konstrukce 
Titanzinkový plech - okapy vč. vnějších 

parapetů 

7. Vnitřní omítky Vápenné hladké 

8. Fasádní omítky Vápenné štukové 

9. Vnější obklady Dřevo 

10. Vnitřní obklady Nejsou 

11. Schody Dřevěné se zábradlím 

12. Dveře 
Dřevěné - hladké plné, osazené do ocelových 

zárubní 

13. Okna Dřevěná - jednoduchá 

14. 
Podlahy obytných 

místností 
prkenná 

15. 
Podlahy ostatních 

místností 
prkenná 

16. Vytápění Kamna 

17. Elektroinstalace Fotovoltaické články (12 V) 

18. Bleskosvod Není 

19. Rozvod vody Není 

20. Zdroj teplé vody Není 

21. Instalace plynu Není 

22. Kanalizace Není 

23. Vybavení kuchyně Lednice, elektrický sporák 

24. Vnitřní vybavení Stůl, židle, skříně, pohovka, postele 

25. Záchod Suchý 

26. Ostatní Nejsou 
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4.2.2 Rozsah poškození 

Dle fotodokumentace a obdržených informací je patrné, že veškeré stavební 

konstrukce a prvky rekreačního objektu, v důsledku nežádoucího hoření, vykazují 

značný rozsah poškození a zničení. Z důvodu masivní destrukce konstrukcí a prvků 

rekreační chaty, způsobené požárem, je doporučeno řešení  formou tzv. totální škody. 

 

 

        Obr. č. 8 – Rekreační chata poškozená požárem 
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5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

V této části diplomové práce provedu ocenění rekreační chaty jak nákladovou 

metodo, tak podrobným položkovým rozpočtem. Ocenění nákladovou metodou 

provedu pomocí vyhlášky č. 441/2013 Sb., a podrobný položkový rozpočet pomocí 

programu BuildPower S. Stanovení pojistné hodnoty rekreační chaty 

5.1 STANOVENÍ POJISTNÉ HODNOTY REKREAČNÍ CHATY  

Ocenění je provedeno na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona 

č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., 

č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 228/2014 Sb. 

a č. 225/2017 Sb. a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., 

vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb. a vyhlášky č. 457/2017 Sb. 

 

Nejprve je nutné, pro potřeby ocenění, zařadit budovu do správné skupiny 

objektů. Poté se provede výpočet ploch jednotlivých podlaží, přičemž s využitím 

dalšího parametru, výšky, se zjistí obestavěný prostor objektu. Oceňuje-li se stavba 

nákladovým způsobem, vychází se ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo 

z nákladů na pořízení stavby. Obestavěný prostor slouží k navazujícímu výpočtu, 

konkrétně základní ceny za m3 obestavěného prostoru. Základní cena objektu se 

provede, pro účely ocenění, dle příslušné přílohy k vyhlášce č. 441/2013 Sb. 

Při stanovení základní ceny se však musí přihlédnout i k neméně důležitým faktorům 

majícím vliv na cenu nemovitosti, kterými jsou velikost stavby, koeficient polohy, 

koeficient vybavenosti, koeficient změny cen staveb, popřípadě koeficient prodejnosti. 

V neposlední řadě je třeba přihlédnout ke stáří, popřípadě stavu nemovitosti, respektive 

dle příslušné metody uplatnit technické  opotřebení stavby. 

5.1.1 Zatřídění budovy pro potřeby ocenění  

Rekreační chata §14 (k vyhlášce č. 441/2013 Sb.): stavba s obestavěným 

prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2. 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 
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Svislé nosné konstrukce: zděné v tloušťce nad 30 cm 

Zastřešení: se střechou – krovem umožňujícím zřízení podkroví 

Účelově využité podkroví: s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. NP. 

Podsklepení: Nepodsklepené nebo podsklepené do poloviny zastavěné plochy 

1. NP. 

 Dle informací získaných z přílohy č. 12 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. zatřídím 

tuto rekreační chatu jako Typ I – A.  

Výpočet obestavěného prostoru 

Tab. č. 13  – Obestavěný prostor rekreační chaty 

Výměry 

objektu 

       

Podlaží Délka 

(m) 

Šířka 

(m) 

Kv 

(m) 

ZP m2 OP 

(m3) 

Převaž. 

Kv  

"OP"  

1.PP 2,50 2,50 2,00 6,25 12,50 2,00 12,50 

Podezdívka 6,20 5,20 0,60 32,24 19,34 0,60 19,34 

1.NP 6,20 5,20 2,40 32,24 77,38 2,40 77,38 

2.NP 6,20 5,20 2,40 32,24 77,38 2,40 77,38 

Půda – ke  

  hřebeni 

6,20 5,20 1,60 32,24 51,58 1,60 51,584 

Průměrná výška podlaží 

(m) 

 1,80     

Průměrná zastavěná 

plocha podlaží 

  25,74    

Součet ZP jednotlivých 

podlaží 

  135,21    

 

Celkový OP 

       

238,18 m3 

 

 

 



60 

 

Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení rekreační chaty 

Hodnocení je provedeno na základě toho, zda se jedná o S – standardní, 

N – nadstandardní, P – podstandardní či C – nevyskytující se konstrukci. 

Tab. č. 14 – Konstrukce a vybavení rekreační chaty 

číslo 

polož

ky 

Konstrukce a 

vybavení 

Provedení Hodnocení Část 

[%] 

1  Základy vč. zemních 

prací 
Betonové s izolací S 100 

2  Podezdívka Z lomového kamene S 100 

3  Svislé konstrukce  Porotherm 300 mm S 100 

4  Stropy  Dřevěný podbitý S 100 

5  Zastřešení mimo krytinu  Dřevěné S 100 

6  Krytiny střech  Vlna Onduline S 100 

7  Klempířské konstrukce  Titanzinkový plech S 100 

8  Úprava povrchů Vápenné štukové S 100 

9  Schodiště Dřevěné S 100 

10  Dveře  Dřevěné hladké S 100 

11  Okna   Jednoduchá  P 100 

12  Podlahy Prkenné S 100 

13  Vytápění  Kamna S 100 

14  Elektroinstalace  Fotovoltaické články 

(12V) 

S 100 

15  Rozvod vody Není C 100 

16  Zdroj teplé vody  Není C 100 

17  Rozvod propan - butanu  Není  C 100 

18  Kanalizace  Není  C 100 

19  Záchod Suchý P 100 

20  Okenice  Nejsou C 100 

21  Vnitřní hygienické 

vybavení 
Není C 100 

22  Ostatní  Není C 100 

Z Tab. č. 14 je patrné, že rekreační chata je zhotovena ze standardních 

konstrukcí a vybavení, až na okna a záchod, které jsou podstandardní.  
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Pro další postup je nutno zjistit koeficient K4, jehož výpočet je zobrazen níže 

v Tab. č. 15. 

Tab. č. 15 – Výpočet koeficientu vybavení K4 

Č. 
pol. 

Konstrukce 
a vybavení 

Provedení Sta
nd. 

Cen. pod 
(př.21) 

Pod.č
. 

Koef. Uprav. 
podíl 

1 Základy vč. 

zemních 

prací 

Betonové s 

izolací 

S 0,056 0,056 1,000 0,05600 

2 Podezdívka Z lomového 

kamene 

S 0,036 0,036 1,000 0,03600 

3 Svislé 

konstrukce  

Porotherm 

300 mm 

S 0,253 0,253 1,000 0,25300 

5 Stropy  Dřevěný 

podbitý 

S 0,094 0,094 1,000 0,09400 

6 Zastřešení 

mimo 

krytinu  

Dřevěné S 0,092 0,092 1,000 0,09200 

7 Krytiny 

střech  

Vlna Onduline S 0,041 0,041 1,000 0,04100 

8 Klempířské 

konstrukce  

Titanzinkový 

plech 

S 0,008 0,008 1,000 0,00800 

9 Úprava 

povrchů 

Vápenné 

hladké 

S 0,092 0,092 0,000 0,00000 

10 Schodiště Dřevěné S 0,021 0,021 1,000 0,02100 

11 Dveře  Dřevěné 

hladké 

S 0,031 0,031 1,000 0,03100 

12 Okna   Jednoduchá  P 0,052 0,052 0,460 0,02392 

13 Podlahy  Prkenné S 0,041 0,041 1,000 0,04100 

14 Vytápění  Kamna S 0,032 0,032 1,000 0,03200 

15 Elektroinstal

ace  

Fotovoltaické 

články  

S 0,031 0,031 1,000 0,03100 

16 Rozvod 

vody 

Není C 0,022 0,022 0,000 0,00000 

17 Zdroj teplé 

vody  

Není C 0,009 0,009 0,000 0,00000 

18 Rozvod 

propan - 

butanu  

Není  C 0,002 0,002 0,000 0,00000 

19 Kanalizace  Není  C 0,021 0,021 0,000 0,00000 

20 Záchod Suchý P 0,004 0,004 0,460 0,00184 

21 Okenice  Nejsou C 0,019 0,019 0,000 0,00000 

22 Vnitřní 

hygienické 

vybavení 

Není C 0,023 0,023 0,000 0,00000 

23 Ostatní  Není C 0,020 0,020 0,000 0,00000 

 Celkem    1,000   0,76176 

  Koeficient vybavení     
stavby - K4 

      
0,76176 



62 

 

K vypočtení koeficientu vybavení stavby je zapotřebí zjistit cenové podíly 

konstrukcí a vybavení, které jsou dány, konkrétně pro tento druh objektu, dle přílohy 

č. 21 vyhlášky 441/2013 Sb.  Hodnota koeficientu vybavení stavby K4 je 0,7618. 

Obecně platí, že se cena rekreační chaty zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného 

prostoru a základní cenou, která je stanovena v Kč za 1 m3 přílohou č. 12 k vyhlášce 

č. 441/2013 Sb., kterou je ještě potřeba upravit pomocí již zmíněného koeficientu 

vybavení K4, a dalších dvou konkrétních koeficientů, jimiž jsou: 

• K5 - koeficient polohový, uvedený v tabulce č.1 v příloze č. 20 k vyhlášce 

č. 441/2013 Sb. 

• Ki - koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k vyhlášce 

č. 441/2013 Sb., vztažený k cenové úrovni roku 2000. 

 

5.1.2 Cena nové rekreační chaty 

Tab. č. 16 – Ocenění rekreační chaty k roku 2000 nákladovou metodou 

podle oceňovací vyhlášky (vyhl. č. 441/2013 Sb.) 

Výpočet NOVÉ ceny 

rekreační chaty 

(§ 14, příloha č. 25) 

          

Rekreační chata - § 14 a příloha 

č. 25 
Typ A Kč/m3 

CZ-

CC   
111 

Základní cena     

dle typu 

(přílohy č. 12 

vyhlášky) 

ZC Kč/m3  1 750,00 

Koeficient podle využití 

podkroví 

(příloha č. 12 

vyhlášky) 
Kpod - * 1,12 

Základní cena po úpravě 

koeficientem účelového využití 

podkroví 

  
ZC 

pod 
Kč/m3 = 1 960,00 

Obestavěný prostor objektu                                              Pmj m3 * 238,18 

Koeficient polohový                                          
  (příloha č. 20 

vyhlášky ) 
K5 - * 0,80 

Koeficient změny cen staveb                               
  (příloha č. 41 

vyhlášky ) 
Ki - * 2,173 

Koeficient vybavení stavby - K4       * 0,7618 

Cena rekreační chaty               CS Kč =  618 333,00 

 

V roce 2000 byla cena nové rekreační chaty, stanovena pomocí vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., po zaokrouhlení na celé koruny ve výši 618 233,- Kč.  Aby se mohla 
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určit cena časová, je zapotřebí zjistit opotřebení stavby. Pro účely oceňování se výpočet 

opotřebení provádí dvěma způsoby uvedenými ve vyhlášce. Pokud je stavba užívaná 

k vícero účelům, pak se  opotřebení vypočítá zvlášť pro každou její část dle způsobu 

užívání. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, 

technickému stavu a předpokládané  životnosti stavby nebo její části. Výpočet 

opotřebení lze provézt metodou lineární či analytickou. 

S využitím lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou délku 

předpokládané další životnosti stavby. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % 

celkovou předpokládanou životností. Při použití této metody, může opotřebení nabývat 

hodnoty nanejvýš 85 %. 

Dle přílohy č. 21 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. je předpokládaná životnost při 

běžné údržbě u zděných rekreačních chat zpravidla 80 let.   

 

5.1.3 Výpočet opotřebení lineární metodou 

Stanovení hodnoty opotřebení lineární metodou, viz Tab. č. 16.  

Tab. č. 17 – Výpočet opotřebení lineární metodou 

Výpočet opotřebení 

lineární metodou 

Označení Výpočet Jednotky Hodnota 

Stáří   S  roky 18 

Předpokládaná 

životnost 

Z  roky 80 

Opotřebení  O O = (S / Z) * 100 % 22,5 

 

Opotřebení rekreační chaty, které bylo vypočítáno pomocí lineární metody, 

je 22,5 %. Avšak tento výpočet je pouze orientační, je zapotřebí využití druhého, 

přesnějšího způsobu výpočtu, a tím je způsob analytickou metodou výpočtu opotřebení. 
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5.1.4 Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Pojišťovny obecně preferují stanovení opotřebení pomocí analytické metody, 

a to z důvodu její vyšší přesnosti a propracovanosti oproti metodě lineární. Z tohoto 

důvodu je v této části diplomové práce provedeno vypočtení opotřebení analytickou 

metodou. 

Tento způsob stanovení opotřebení, konkrétně u posuzované rekreační chaty je 

zobrazen níže v Tab. č. 18. 

Tab. č. 18 – Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Č.

p. 

Konstrukce a 

vybavení 

Přepočtený 

podíl A 

Stáří  

B 

Život. 

prvku 

C 

Opotřeb. 

B/C 

100×A×

B / C 

1  Základy vč. 

zemních prací 

0,07351 18,00 175 0,1029 0,756 

2  Podezdívka 0,04726 18,00 140 0,1286 0,608 

3  Svislé 

konstrukce  

0,33213 18,00 140 0,1286 4,270 

5  Stropy  0,12340 18,00 65 0,2769 3,417 

6  Zastřešení 

mimo krytinu  

0,12077 18,00 55 0,3273 3,953 

7  Krytiny střech  0,05382 18,00 50 0,3600 1,938 

8  Klempířské 

konstrukce  

0,01050 18,00 45 0,4000 0,420 

9  Úprava povrchů 0,00000 18,00 40 0,4500 0,000 

10  Schodiště 0,02757 18,00 40 0,4500 1,241 

11  Dveře  0,04070 18,00 70 0,2571 1,046 

12  Okna  0,03140 18,00 70 0,2571 0,807 

13  Podlahy  0,05382 18,00 65 0,2769 1,490 

14  Vytápění  0,04201 18,00 50 0,3600 1,512 

15  Elektroinstalace  0,04070 18,00 50 0,3600 1,465 

16  Rozvod vody 0,00000 18,00 35 0,5143 0,000 

17  Zdroj teplé vody  0,00000 18,00 40 0,4500 0,000 

18  Rozvod propan 

- butanu  

0,00000 18,00 40 0,4500 0,000 

19  Kanalizace  0,00000 18,00 35 0,5143 0,000 

20  Záchod 0,00242 18,00 50 0,3600 0,087 

21  Okenice  0,00000 18,00 35 0,5143 0,000 

22  Vnitřní 

hygienické 

vybavení 

0,00000 18,00 45 0,4000 0,000 

23  Ostatní  0,00000 18,00 25 0,7200 0,000 

       Celkem 1,00000    23,01060 

        

       Opotřebení analytickou metodou                                            

   

23,01  % 
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 Při pohledu na oba způsoby stanovení hodnoty opotřebení je patrné, 

že analytická metoda je propracovanější, a v tomto případě tudíž i přesnější než metoda 

lineární. Z tohoto důvodu je výše časové ceny stanovena s ohledem na hodnotu 

opotřebení stanovenou analytickou metodou.     

 

5.1.5 Časová cena 

Na základě stanovené nové ceny objektu viz Tab. č. 22 a opotřebení viz Tab. 

č. 18 lze zjistit časovou cenu stavby. 

Ta se vypočítá jako cena k datu ocenění, tedy v roce 2018 (623 638,- Kč), 

snížená o opotřebení (23,01 %), respektive hodnota časové ceny bude 76,99 % ceny 

v roce ocenění. Hodnota rekreační chaty bezprostředně před pojistnou událostí se bude 

rovna ceně časové. Časová cena, respektive hodnota rekreační chaty bezprostředně 

před pojistnou událostí, vychází, po zaokrouhlení na celé koruny, 480 139,- Kč.   

Zhodnocení situace 

Požár, který vznikl v noci z 9. na 10. dubna 2018, byl bez prodlení, respektive 

10. dubna 2018 oznámen pojišťovně jako škodní událost. S pojišťovnou byla uzavřena 

pojistná smlouva (viz Příloha č. 1), která byla nasmlouvána na hodnotu 439 641,- Kč 

v době vzniku pojištění, tedy v roce 2000. Dne 20. dubna 2018, tedy 10 dní 

po nahlášení škodní události, se uskutečnila prohlídka likvidátorem pojišťovny, který 

konstatoval totální škodu. Avšak na žádost nejmenovaného právníka zabývajícím se 

spory s pojišťovnami, bylo z jeho strany navíc požadováno stanovisko statika, 

aby potvrdil či vyvrátil tvrzení, zda se jedná o totální škodu či nikoliv. I přes to, 

že z rekreačního objektu zbylo obvodové zdivo (viz. Obr. č. 7), znělo stanovisko statika 

následovně: ,,obvodové zdivo je natolik poškozené, že není schopné unést případnou 

rekonstrukci, ortel tedy zní, totální škoda.“ Čili stanovisko statika bylo shodné 

s tvrzením likvidátora pojišťovny, tedy že se jedná o totální škodu. 

 

5.1.6 Stanovení nákladů na výstavbu objektu 

Po stanovisku likvidátora a statika je třeba zjistit náklady na vybudování, 

respektive novou cenu, za kterou by byla celá rekreační chata znovu postavena.  Je tedy 
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zapotřebí zahrnout práce nutné pro uvedení veškerých posuzovaných konstrukcí 

objektu do stavu bezprostředně před pojistnou událostí v nových cenách, 

kalkulovaných v cenové úrovni platné pro 1. pololetí roku 2018. 

Kalkulace nákladů na uvedení objektu do stavu před pojistnou událostí vychází 

z výkazu výměr a položkového rozpočtu. Pro sestavení položkového rozpočtu není 

vydán žádný závazný předpis. Je ale vhodné akceptovat ustálený standardní systém 

sestavení rozpočtu stavebního objektu. Při sestavování položkového rozpočtu se 

využívá principu skladebnosti, což znamená, že se provádí rozklad celkového výkonu 

(stavebního objektu) na dílčí výkony, a ty dále na detailní výkony (stavební konstrukce 

a práce). Po ocenění stavebních konstrukcí a prací je provedena jejich sumarizace 

do celkové ceny stavebního objektu, v tomto případě rekreační chaty. 

Položkový rozpočet se sestavuje v zásadě jako součet základních rozpočtových 

nákladů, vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů na kompletační činnost 

Tab. č. 19 – Rozpočtové náklady 

Rozpočtové 

náklady 

      

Rozpis ceny  Dodávka  Montáž  Celkem  

HSV   203 933,28  152 616,02  356 549,30  

PSV   116 743,93  130 010,52  246 754,45  

MON   0,00  0,00  0,00  

Vedlejší náklady  0,00  0,00  15 082,59   

Ostatní náklady  0,00  0,00  0,00  

Celkem   320 677,21  282 626,54  618 386,34  

Náklady hlavní stavební výroby na znovuvybudování rekreační chaty jsou, v součtu 

za dodávky a montáž, v celkové výši 356 549,30 Kč.  Náklady přidružené stavební 

výroby celkem, za dodávky i montáž, činí 246 754,45 Kč. Dodávky celkem jsou 

za HSV a PSV, bez ohledu na MON a ostatní náklady rovnající se nule, ve výši 

320 677,21 Kč. Celková cena montážní činnosti na objektu jak za hlavní stavební 
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výrobu, tak přidruženou stavební výrobu, činí 282 626,54- Kč. Vedlejší náklady, 

respektive náklady zařízení staveniště tvoří 2,5 % celkové hodnoty, tedy 15 082,59  Kč. 

    V Tab. č. 20 je přehledné shrnutí prvků hlavní stavební, přidružené stavební výroby 

a přesunu hmot, respektive rekapitulace stavebních dílů. 

Tab. č. 20 – Rekapitulace stavebních dílu 

Rekapitulace 

dílů 

       

         

Číslo          Název   Typ 

dílu 

Dodávka Montáž Celkem % 

3 Svislé a 

kompletní 

konstrukce 

HSV 88 169,97 32 019,08 120 189,05 20 

4 Vodorovné 

konstrukce 

 HSV 9 720,12 4 366,68 14 086,80 2 

61 Úpravy 

povrchů 

vnitřní 

 HSV 3 867,16 15 588,08 19 455,24 3 

62 Úpravy 

povrchů 

vnější 

 HSV 4 374,00 28 060,24 32 434,24 5 

63 Podlahy a 

podlahové 

konstrukce 

HSV 46 164,91 22 190,62 68 355,53 11 

64 Výplně 

otvorů 

 HSV 50 046,08 13 951,92 63 998,00 11 

98 Demolice  HSV 1 591,04 28 181,46 29 772,50 5 

99 Staveništní 

přesun hmot 

 HSV 0,00 2 455,04 2 455,04 0 

711 Izolace proti 

vodě 

 PSV 6 080,62 6 813,41 12 894,03 2 

713 Izolace 

tepelné 

 PSV 612,00 2 697,59 3 309,59 1 

762 Konstrukce 

tesařské 

 PSV 69 229,03 94 013,08 163 242,11 27 

764 Konstrukce 

klempířské 

 PSV 13 917,01 9 222,68 23 139,69 4 

765 Krytiny tvrdé  PSV 7 598,64 5 911,01 13 509,65 2 

766 Konstrukce 

truhlářské 

 PSV 5 284,29 3 861,36 9 145,65 2 

775 Podlahy vlysové a 

parketové 

PSV 14 022,34 7 491,39 21 513,73 4 

D96 Přesuny suti a 

vybouraných 

hmot 

PSU 0,00 5 802,90 5 802,90 1 

Cena celkem    320 677,21 282 626,54 603 303,75 100 
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K vypočtení nové ceny pro rok 2018 je obvykle zapotřebí k ceně stavebních 

dílů celkem (603 303,75 Kč) připočíst i vedlejší náklady spojené se 

znovuvybudováním rekreační chaty, konkrétně náklady týkající se zařízením 

staveniště, které jsou v tomto případě ve výši 15 082,59 Kč. Avšak pro následný 

výpočet a porovnání s cenou stanovenou nákladovým způsobem nebudou vedlejší 

náklady brány v úvahu, a to z důvodu toho, že pojišťovna tyto náklady neuhradí. 

Níže v Tab. č. 21 je zobrazen výpočet nové ceny rekreační chaty včetně daně 

z přidané hodnoty.  

 

Tab. č. 21 – Cena rekreační chaty včetně DPH 

Výpočet ceny vč. DPH pro rok 2018 

Základ pro základní DPH   603 303,75 CZK 

Základní DPH   (21 %) 
  

  126 694,00 CZK 

Zaokrouhlení    0,25 CZK 

Cena celkem bez DPH       603 303,75 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

729 998,00 CZK 

Nová cena rekreační chaty v roce 2018 vč. DPH, kde daň z přidané hodnoty 

(základní 21 %) byla počítána ze základu 603 303,75 Kč, je ve výši 729 998,- Kč. 

V následující tabulce Tab. č. 22 je vypočítána nová cena rekreační chaty, v roce 

2018, nákladovou metodou. 

Tab. č. 22 – Ocenění rekreační chaty pro rok 2018 

Výpočet NOVÉ ceny 

rekreační chaty 

(§ 14, příloha č. 25) 

          

Rekreační chata - § 14 a příloha 

č. 25 
Typ A Kč/m3 

CZ-

CC   
111 

Základní cena     

dle typu 

(přílohy č. 

12 vyhlášky) 

ZC Kč/m3 * 1 750,00 
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Koeficient podle využití 

podkroví 

(příloha č. 

12 vyhlášky) 
Kpod - * 1,12 

Základní cena po úpravě 

koeficientem účelového využití 

podkroví 

  
ZC 

pod 
Kč/m3 = 1 960,00 

Obestavěný prostor objektu                                              Pmj m3 * 238,18 

Koeficient polohový                                          

  (příloha č. 

20 vyhlášky 

) 

K5 - * 0,80 

Koeficient změny cen staveb                               

  (příloha č. 

41 vyhlášky 

) 

Ki - * 2,192 

Koeficient vybavení stavby - K4       * 0,7618 

Cena rekreační chaty               CS Kč =    623 638,00 
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6 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Cena rekreační chaty v době kolaudace, tedy v roce 2000, která byla mnou 

vypočtena nákladovou metodou podle oceňovací vyhlášky činila 618 233,- Kč. 

Pořizovací cena rekreační chaty, k témuž datu, která mi byla sdělena člověkem 

předávajícím mi potřebné informace k vypracování této diplomové práce, měla 

hodnotu 622 965,- Kč. Tedy cena mnou vypočtena a cena, za kterou byla chata 

postavena se téměř shoduje a na základě těchto správně stanovených poznatků jsem 

mohl dále pokračovat ve výpočtech nutných pro zjištění stanovených cílů této práce. 

Na následujícím Graf. č. 4 jsou tyto hodnoty přehledně zobrazeny. 

 

 

   Graf č. 4 – Porovnání cen rekreační chaty v roce 2000 

Časová cena rekreační chaty v době bezprostředně před pojistnou událostí, tedy 

v roce 2018, s ohledem na analytickým způsobem zjištěným opotřebením (23,01 %), 

činila 480 139,- Kč. V tabulce Tab. č. 23 a následně na grafu Graf č. 5 jsou tyto dvě 

hodnoty přehledně zobrazeny a porovnány. 
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Tab. č. 23 – Ceny nová a časová rekreační chaty 

 

Typ ceny 

 

Rok 

Výše 

opotřebení 

 (v %) 

Hodnota 

opotřebení 

(v Kč) 

 

Cena 

(v Kč) 

 

Nová 

 

2018 

 

0,00% 

 

0,00 Kč 

 

623 638,00 Kč 

 

Časová 

 

2018 

 

23,01% 

 

142 255,00 Kč 

 

480 139,00 Kč 

 

 

                                   Graf č. 5 – Porovnání nové a časové ceny objektu 

 S pojišťovnou byla uzavřena pojistná smlouva, ve které byla chata pojištěna 

na částku 439 641,- Kč. V době sjednání pojištění byla rekreační chata pojištěna 

na původní novou hodnotu 618 233,- Kč., respektive cenu v roce 2000. Rekreační 

chata byla tedy pojišťovnou v pojistné smlouvě, vzhledem ke skutečnosti, 

podpojištěna, a to konkrétně o 28,89 %, tedy o 178 592,- Kč.  
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Graf č. 6 – Porovnání pojistné hodnoty a pojistné částky u rekreační chaty 

U stavby poničené požárem byla, dle vyjádření likvidátora a statika, stanovena 

totální škoda. Výše nákladů potřebných na znovuvybudování rekreační chaty, tedy 

do stavu bezprostředně před pojistnou událostí, v první polovině roku 2018, byla 

vypočtena položkovým rozpočtem jako součet základních rozpočtových nákladů 

ve výši 603 303,75 Kč. Přičemž pojistná hodnota, respektive nová cena rekreační chaty 

vč. DPH,  po zaokrouhlení na celé koruny, činila 729 998,- Kč. Nová cena rekreační 

chaty po znovuvybudování v roce 2018, vypočtena nákladovou metodou, je ve výši 

623 638,- Kč. 
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Graf č. 7 – Porovnání nových cen v roce 2018 

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Cena položkovým 

rozpočtem 

729 998 Kč

Cena nákladovou 

metodou

623 638 Kč

Ceny rekreační chaty 2018



74 

 

7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovení výše pojistného plnění za škodu 

po požáru, který vznikl v noci z 9. dubna na 10. dubna 2018, na rekreační chatě 

umístěné v obci Luleč, která se nachází v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji. 

V teoretické části diplomové práce, která je přehledně rozdělena na kapitoly, 

jsem se zaobíral základními pojmy z oblasti nemovitých věcí, jako jsou např. stavby, 

životnost, opotřebení, metody oceňování, katastr nemovitostí a jiné. V další kapitole 

teoretické části diplomové práce jsem se zabýval pojišťovnictvím, které jsem z části, 

pro přiblížení se co nejvíc skutečnosti a pro úplnost, interpretoval na základě nového 

občanského zákoníku v aktuálním znění. V této kapitole jsou rovněž definovány 

důležité, pro tento obor nezbytné, pojmy jako jsou např. pojistná smlouva, pojistka, 

pojištěný, pojistná událost, podpojištění a další nezbytné, v pojišťovnictví se 

vyskytující pojmy. 

V této diplomové práci, respektive v její praktické části, jsem se zaměřil 

na stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou požárem na rekreační chatě 

v obci Luleč. Pro přehlednost, jsem v praktické části diplomové práce popsal lokalitu, 

ve které se posuzovaná rekreační chata nachází. Dále jsem také provedl podrobný popis 

stavby a výpis jednotlivých prvků sestávající tuto oceňovanou nemovitou věc. 

S využitím metodiky, definované v teoretické části této práce, konkrétně nákladové 

metody, jsem provedl výpočet ceny rekreační chaty v době po jejím vybudování, tedy 

v roce 2000, která činila 618 233,- Kč. Částka 618 233,- Kč rovněž odpovídá i výši 

pojistné hodnoty rekreační chaty. Z hodnoty nové rekreační chaty 623 638,- Kč., 

respektive ceny z roku 2018 jsem stanovil cenu časovou, při které je zapotřebí zohlednit 

opotřebení objektu, které bylo zjištěno analytickým způsobem, která činila 

475 978,- Kč. Pojistná hodnota byla porovnána s pojistnou částkou 439 641,- Kč 

uvedenou v pojistné smlouvě a výsledkem bylo zjištění, že je podpojištěná o 28,89 %, 

respektive o 178 592,- Kč.  

Dle vyjádření hasičského záchranného sboru a policie ČR nebyl možné určit 

příčinu požáru. Buď se jednalo o úmyslné zapálení, nebo o technickou závadu 

na elektroinstalaci. Pojistná událost byla nahlášena pojišťovně, která ji prostřednictvím 

samostatného likvidátora pojistných událostí prošetřila, zdokumentovala a provedla 
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sepsání rozsahu škod vzniklých na stavbě. Na základě likvidátorova verdiktu, společně 

se stanoviskem přizvaného statika, byla prohlášena totální škoda. 

Prohlášení totální škody mělo za následek zjištění nákladů na nové 

znovuvybudování celého objektu. Tento výpočet jsem provedl pomocí položkového 

rozpočtu, přičemž dosažená cena rekreační chaty, po zaokrouhlení na celé koruny, 

včetně DPH, činila 729 998,- Kč. Následně vypočítaná cena rekreační chaty v roce 

2018 nákladovou metodou byla ve výši 623 638,- Kč. S ohledem na markantní rozdíl 

mezi dosaženou hodnotou pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě a hodnotou 

nové ceny rekreační chaty, stanovenou položkovým rozpočtem, bych navrhoval uzavřít 

s pojišťovnou nové pojištění, ve kterém bude výše pojistného plnění upravena 

v pojistné smlouvě na odpovídající částku 700 000,- Kč. 
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Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpočet 

P.č. Číslo 

položky 

Název položky M

J 

mno

žství 

cena 

/ MJ 

Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní 

konstrukce 

   120 189,05 

1 311238115
R00 

Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na 
MVC 5, tl. 300 mm 

m2 64,480  1 142,00 73 636,16 

2 317998112
R00 

Izolace mezi překlady polystyren tl. 
70 mm 

m 22,240 81,20 1 805,89 

3 314200217

RAA 

Komín UNI ADVANCED,v=7,5 

m,1průd. bez šachty,DN 20, 

nadstřešní část FINAL + soupr. 

komínové hlavy 

sou

bor 

1,0000  43 490,0 43 490,00 

4 317121021

RU1 

Osazení překladu keram. plochého, 

světl. do 105 cm, včetně dodávky 
překladu 100 x 11,5 x 7,1 cm 

kus 6,0000 209,50 1 257,00 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce    14 086,80 

5 417388134
R00 

Věnec vnější pro PTH zeď tl. 300, 
tl.stropu 250 mm 

m 22,360 630,00 14 086,80 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní    19 455,24 

6 611420014
RAA 

Omítka stropů vnitřní 
vápenocemetová hladká, montáž a 

demontáž pomocného lešení 

m2 48,760 399,00 19 455,24 

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější    32 434,24 

7 622420010
RA0 

Omítka stěn vnější vápenocementová 
štuková 

m2 51,320 632,00 32 434,24 

  Včetně montáže, demontáže a jednoměsíčního nájemu 

lešení. 

  

Díl: 63 Podlahy a podlahové 

konstrukce 

   68 355,53 

8 631315611

R00 

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 

16/20 

m3 20,760  2 885,00 59 892,60 

9 631319175

R00 

Příplatek za stržení povrchu mazaniny 

tl. 24 cm 

m3 20,760 82,30 1 708,55 

10 631351101

R00 

Bednění stěn, rýh a otvorů v 

podlahách - zřízení 

m2 17,742 294,50 5 225,02 

11 631351102

R00 

Bednění stěn, rýh a otvorů v 

podlahách -odstranění 

m2 17,742 86,20 1 529,36 

Díl: 64 Výplně otvorů    63 998,00 

12 642942111
RT2 

Osazení zárubní dveřních ocelových, 
pl. do 2,5 m2, včetně dodávky 

zárubně  60 x 197 x 11 cm 

kus 2,000  1 494,00 2 988,00 
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13 641940092

RA0 

Montáž oken dřevěných plochy do 

1,50m2 

kus 6,0000  2 800,00 16 800,00 

  Včetně kotvení rámů do zdiva.     

14 642940016

RA0 

Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, 

zárubeň, práh 

kus 2,0000  4 600,00 9 200,00 

  Včetně kotvení zárubně do zdiva.     

15 61111441R Okno dřevěné 1křídl. TERMODIN Z 
OS1A 120x150 cm 

kus 6,0000  5 835,00 35 010,00 

Díl: 98 Demolice    29 772,50 

16 981011311

R00 

Demolice budov, zdivo, podil konstr. 

do 10 %, MVC 

m3 238,18 125,00 29 772,50 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot    2 455,04 

17 988011002

R00 

Přesun hmot pro budovy zděné výšky 

do 12 m 

t 8,9600 274,00 2 455,04 

Díl: 711 Izolace proti vodě    12 894,03 

18 711111001
RZ1 

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr 
ALP za studena, 1x nátěr - včetně 

dodávky penetračního laku ALP 

m2 32,240 24,30 783,43 

19 711141559

RT2 

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 

přitavením, 2 vrstvy - materiál ve 
specifikaci 

m2 32,240 195,00 6 286,80 

20 62832132R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 
mineral V 60 S 35 

m2 37,076 54,50 2 020,64 

21 62833159R Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 

mineral G 200 S40 

m2 37,076 83,80 3 106,97 

22 998711101

R00 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, 

výšky do 6 m 

t 0,7840 888,00 696,19 

Díl: 713 Izolace tepelné    3 309,59 

23 713121111

R00 

Izolace tepelná podlah na sucho, 

jednovrstvá 

m2 53,580 33,20 1 778,86 

24 713121118
RU1 

Montáž dilatačního pásku podél stěn, 
včetně dodávky ISOVER N/PP 

15x100x1000 mm 

m 25,000 45,20 1 130,00 

25 998713102
R00 

Přesun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 12 m 

t 0,4370 917,00 400,73 

Díl: 762 Konstrukce tesařské    163 242,11 

26 762332120
RT2 

Montáž stropnic hraněných pl. do 450 
cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 

16/22 

m 6,0000 381,00 2 286,00 
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27 762342204

RT4 

Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, 

hrubá prkna, včetně dodávky řeziva, 

prkna tl. 18 mm 

m2 25,760 177,50 4 572,40 

28 762342203
RT2 

Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá 
na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna 

tl. 18 mm 

m2 25,760 188,00 4 842,88 

29 762395000
R00 

Montáž vázaných krovů pravidelných 
do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, 

hranoly 12/14 

m 99,600 316,50 31 523,40 

30 998762102
R00 

Montáž kontralatí přibitím, včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm 

m2 35,320 39,60 1 398,67 

31 762342203

RT2 

Montáž laťování střech, vzdálenost 

latí 22 - 36 cm, včetně dodávky 

řeziva, latě 3/5 cm 

m2 35,320 96,50 3 408,38 

32 762395000
R00 

Spojovací a ochranné prostředky pro 
střechy 

m3 13,952  1 198,00 16 714,50 

33 998762102

R00 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 12 m 

t 3,6700  1 352,00 4 961,84 

34 762211120

R00 

Montáž schodiště přímočarého bez 

podstup. š.do 1 m 

m 2,5000 320,00 800,00 

35 76221OA0 Schodiště dřevěná m3 3,9800 23 300,0 92 734,04 

Díl: 764 Konstrukce klempířské    23 139,69 

36 764222420

R00 

Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá 

krytina, rš 330 mm 

m 11,400 540,00 6 156,00 

  včetně spojovacích prostředků.     

37 764239430

R00 

Lemování z Ti Zn komínů, hladká 

krytina, v ploše 

m2 1,5000  2 175,00 3 262,50 

  včetně spojovacích prostředků.     

38 764252403

R00 

Žlaby Ti Zn plech, podokapní 

půlkruhové, rš 330 mm 

m 9,6100 493,50 4 742,54 

39 764259411

R00 

Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby 

D do 150 mm 

kus 2,0000  1 026,00 2 052,00 

40 764554403
R00 

Odpadní trouby z Ti Zn plechu, 
kruhové, D 120 mm 

m 8,4300 645,00 5 437,35 

41 998764102
R00 

Přesun hmot pro klempířské konstr., 
výšky do 12 m 

t 0,8520  1 748,00 1 489,30 

Díl: 765 Krytiny tvrdé    13 509,65 

42 765381112

R00 

Krytina Onduline 200 x 95 cm do 35° m2 32,240 278,00 8 962,72 

  Dodávka a montáž krytiny včetně spojovacích prostředků.   
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43 765901131

R00 

Fólie podstřešní paropropustná Tyvek 

Solid 

m2 32,240 95,80 3 088,59 

44 998765102

R00 

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky 

do 12 m 

t 1,4200  1 027,00 1 458,34 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské    9 145,65 

45 766661112
R00 

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.do 0,8 m 

kus 2,0000 537,00 1 074,00 

46 766670021

R00 

Montáž kliky a štítku kus 2,0000 321,00 642,00 

47 54914624R Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr kus 2,0000 736,00 1 472,00 

48 61160112R Dveře vnitřní fólie KLASIK plné 1kř. 

80x197 bílé 

kus 2,0000  1 292,00 2 584,00 

49 998766102

R00 

Přesun hmot pro truhlářské konstr., 

výšky do 12 m 

t 0,5360  1 018,00 545,65 

50 766412113
R00 

Obložení stěn nad 1 m2 palubkami 
SM, š. do 10 cm 

m2 7,0000 233,50 1 634,50 

  Včetně našroubování soklu.     

51 61191671R Palubka obkladová SM tloušťka 16 

šíře 121 mm 

m2 7,0000 170,50 1 193,50 

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové    21 513,73 

52 775511296

R00 

Podlahy vlysové do tmele,tl.21 

mm,široké, BK stand 

m2 20,760  1 021,00 21 195,96 

53 998775102

R00 

Přesun hmot pro podlahy vlysové, 

výšky do 12 m 

t 0,3140  1 012,00 317,77 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných 

hmot 

   5 802,90 

54 979081111

R00 

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 

do 1 km 

t 10,420 194,50 2 026,69 

55 979081121
R00 

Příplatek k odvozu za každý další 1 
km, do 5 km 

t 41,680 15,60 650,21 

56 979990001
R00 

Poplatek za skládku stavební suti t 10,420 300,00 3 126,00 

 

 


