
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  





 



 



Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je stanovení pojistného plnění po vichřici na nemovité věci. První 

teoretická část je zaměřená na definice základních pojmů z oblasti nemovitých věcí a pojišťovnictví. 

Druhá část je praktická, zde se zabývá oceněním posuzované stavby nákladovou metodou, 

zajištěním potřebných nákladů na opravu. Následně stanovením výše pojistné hodnoty nemovité 

věci. 

Abstract 

The subject of this thesis is to determine the insurance indemnity after a storm on real estate. The 

first theoretical part is focused on definitions of basic terms in the field of real estate and insurance. 

The second part is practical, which deals with the valuation of the assessed construction cost 

method, ensuring the necessary costs for repair. Subsequently, the amount of the insured property 

value is determined. 
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Nemovitá věc, cena, nákladová metoda ocenění, výše pojistného plnění, pojistná smlouva 
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Tématem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění za škodu způsobenou 

živelnou událostí na rodinném domě v Šimonovicích. Poškození vzniklo vlivem silného větru, který 

způsobil pád konstrukčního dřevěného rámového nosného systému RD. Pojistná událost se 

odehrála při výstavbě objektu. 

Diplomová práce se dělí na dvě části. Teoretickou, která se zabývá vysvětlením základních 

pojmů ohledně oceňování nemovitých věcí společně s legislativní úpravou a druhá část je 

zaměřena na vlastní řešení problematiky. Součástí teorie je i detailní popis metod oceňování 

nemovitostí, v práci se především věnuji metodě nákladové. Součástí je i pojišťovnictví, které je 

v dnešní době samozřejmostí. 

Pojištění je přípravou na negativní události, které nás mohou potkat. Může se jednat  

o poškození majetku či zdraví. Z toho důvodu je pojištění bráno jako běžná součást života. Jedná 

se o nejlepší způsob, jak se proti nepředvídatelným událostem bránit. V pojištění jde hlavně 

 o spolupráci mezi pojištěným a pojišťovnou. Pojišťovna si stanovuje pojistné podmínky, pokud 

jsou splněny, vyplácí pojištěnému dohodnuté finanční odškodnění (pojistné plnění). Pojištěný musí 

pravidelně platit pojišťovně předem domluvené pojistné, které je cenou za budoucí případné 

dohodnuté pojistné plnění. Pro správné stanovení pojistného a odškodnění je nutné stanovit 

pojistnou hodnotu oceňované věci. V diplomové práci je oceňovanou věcí rodinný dům. 

Následující část je zaměřena na vlastní řešení problematiky. Jejím obsahem je v první řadě 

stavebně-technický popis objektu. Uvedení podkladů potřebných k samotnému provedení ocenění 

nemovitosti. Jako první byl potřebný výpočet obestavěného prostoru, který byl vypočítán pomocí 

vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) se zněním 

vyhlášky č. 457/2017 Sb. 

K stanovení pojistné hodnoty nákladovou metodou, jsem použila dvě varianty postupu. 

Prvním z nich je výpočet pojistné hodnoty pomocí oceňovací vyhlášky č 441/2013 Sb., k provedení 

zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 457/2017 Sb. Druhou 

metodou je ocenění rodinného domu v rozpočtovém programu BUILDpowe S, v cenové úrovni 

bezprostředně po pojistné události. Obě stanovené hodnoty jsem srovnala se skutečně 

vynaloženími náklady na pořízení objektu. 

Pro stanovení nákladů na opravu poškozené části rodinného domu jsem využila rozpočtový 

program. Škoda byla způsobena silným větrem a zapříčinila pád konstrukčního dřevěného 
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rámového nosného systému RD. Stanovené náklady na opravu jsou také porovnány se skutečnými 

náklady na opravu. 

U pojistného plnění se srovnávají všechny tři uvedené pojistné hodnoty, a to skutečné 

pořizovací náklady, odhadované náklady pomocí oceňovací vyhlášky a odhadované náklady podle 

rozpočtového programu. 
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První část diplomové práce se bude zabývat vysvětlením základních pojmů týkajících se 

oceňování nemovitého majetku a pojišťovnictví, kterých je celá řada. Proto zde budou vysvětleny 

dopodrobna, aby praktická část práce byla správně pochopena. Důležitý je také právní systém, 

který je součástí metod ocenění. 

 

Termín nemovitá věc je dále nahrazen pojmem „nemovitost“ podle zákona č. 256/2013 Sb.,  

o katastru nemovitostí. [1] 

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) č. 89/2012 Sb., rozděluje v první části, věc  

na hmotnou a nehmotnou a v následující na nemovité a movité věci. Hmotnou věc lze chápat jako 

předmět se samostatnou povahou. Naopak nehmotná věc nemá hmotnou podstatu. Nemovitá věc 

je přesně definovaná v NOZ 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.“ [2] 

Movité věci jsou všechny ostatní, ať mají podstatu hmotnou či nehmotnou. 

Nemovité věci se dělí na trhu s nemovitostmi, podle účelu využití na: 

• obytné (rodinné domy, bytové domy, byty, rekreační objekty – chaty, aj.), 

• komerční (obchodní domy, hotely, průmyslové, sklady, aj.), 

• zemědělské, 

• jiné (vodní nádrže, doly, lomy). [2] 

 

Pozemkem dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „KN“), dle § 2 se 

rozumí: „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí 

katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územní 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.“ [1] 

NOZ nám uvádí, že součástí pozemku jsou také prostory umístěné nad povrchem  

a pod povrchem pozemku. Součástí kromě dočasných staveb jsou i stavby na něm zřízené. Také 
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všechno, co je zapuštěno v pozemku nebo ve zdech. Dodatkem v § 507 je uvedeno, že rostlinstvo 

vzešlé na pozemku, je také jeho součástí. [2] 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku se pozemky podle § 9 člení na: 

• stavební, 

• zemědělské pozemky (v KN jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, 

trvalý trávní porost, 

• lesní pozemky a nezalesněné nelesní pozemky, 

• pozemky jako vodní plochy evidované v KN, 

• jiné pozemky. [3] 

Stavební pozemky můžeme dále rozdělit na nezastavěné a zastavěné.  

Nezastavěné: 

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

• v KN evidované druhy pozemků s územním rozhodnutím, společným povolením, 

které udávají stavbě umístění a povoluje se regulačním plánem, veřejnoprávní 

smlouvou nahrazující územní rozhodnutí nebo souhlas k zastavění, 

• evidované s právem stavby. [3] 

Zastavěné:  

• jsou v katastru nemovitostí jako druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

• jako druh pozemku ostatní plocha již zastavěné. [3] 

 

Parcela je polohově a geometricky určená. Najdeme ji vyobrazenou v katastrální mapě, kde 

je zároveň označena parcelním číslem. Máme dva druhy parcel a to stavební a pozemkové. 

Pozemková parcela není stavební parcelou. Ta je evidovaná jako druh pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří. [4] 

 

Stavbou se dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a územním řádu 

(stavební zákon), § 2  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.“ [5] 

 



19 

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Dělí stavby na: 

• pozemní, do kterých se řadí budovy, jednotky, venkovní úpravy, 

• stavby inženýrské, 

• speciální pozemní (dopravní, vodní, plochy a úpravy území, studny, aj.) a také 

na vodní nádrže, rybníky a jiné stavby. [3] 

 

Rodinný dům je podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

typem stavby, „ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné 

bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví“. [6] 

V zákoně o dani z přidané hodnoty (DPH) nebo i v oceňovacích předpisech nalezneme 

podobnou definici týkající se rodinného domu. 

 

Dřevostavba 

Masivní dřevostavby jsou v dnešní době opět vyhledávaným trendem. Jde o snahu více se 

přiblížit k přírodě a současně je spojit s moderním a funkčním designem. Dřevo jako konstrukční 

materiál nabízí velké množství konstrukčních řešení. Mohou se odlišovat v pouhých detailech nebo 

se vymykat úplně standardu. 

Zjednodušené rozřazení masivních dřevostaveb: 

• srubové a roubené dřevostavby – tradiční, 

• z vrstveného masivu – novodobé, 

• ze skládaných přířezů – novodobé, 

• z dílcových prvků – novodobé. [20] 

 

Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) definuje katastr 

nemovitostí (dále jen „katastr“) jako veřejný seznam, ve kterém najdeme soubor údajů  

o nemovitých věcech. Ty jsou vymezeny zákonem zahrnující jejich soupis a popis, jejich 

geometrické a taktéž polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. [1] 
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Obsahem katastru jsou: 

• geometrické a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, 

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

popisné nebo evidenční,  

• cenové údaje, 

• u evidovaných budov, zda se jde o dočasnou stavbu, 

• údaje o právech, 

• upozornění která se týkají nemovitosti, 

• prohlášení vlastníka domu, 

• dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, 

• body podrobných polohových bodových polí, 

• místní a pomístní názvosloví. 

Obsahem katastru jsou i údaje o fyzické a právnické osobě. [1] 

 

Pokud se sečtou všechny zastavěné plochy umístěné na daném pozemku, hovoříme  

o zastavěné ploše. Definice podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů je: 

„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.“ [3] 

U podzemní části stavby se nezapočítávají izolační přizdívky. [3] 

 

Obestavěný prostor lze chápat jako objem stavby a uvádí se v metrech kubických. Lze jej 

vypočítat více způsoby. Daný způsob výpočtu zvolíme podle následného využití. Nejvíce 

používanými způsoby výpočtu obestavěného prostoru jsou: 

• podle normy ČSN 73 4055 (obytné budovy), 

• podle oceňovací vyhlášky.  

Tyto dva uvedené způsoby výpočtu se liší při výpočtu obestavěného prostor. Podle normy 

ČSN se do výpočtu zahrnuje i objem základů, u druhého způsobu podle oceňovací vyhlášky 

nepočítáme s objemem základů. [7, 8] 
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Základní obestavěný prostor (Op) se vypočítá součtem všech jednotlivých stavebně 

odlišných částí pozemního stavebního objektu, které jsou ohraničené vnějšími vymezujícími 

plochami  

dle ČSN 73 4055. Tedy součtem základů, podzemních částí objektu, nadzemních částí objektu  

a zastřešení. [7] 

 𝑂𝑝 = 𝑂𝑧  + 𝑂𝑠  + 𝑂𝑣  + 𝑂𝑡 (1) 

 

Kde: Oz – základy, 

        Os – spodní část objektu, 

        Ov – vrchní část objektu, 

        Ot – zastřešení. [4] 

Při výpočtu základního obestavěného prostoru nebudeme odečítat: 

• otvory a výklenky v obvodových zdech, 

• lodžie a zapuštěná závětří, 

• průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysové plochy. [7] 

Při výpočtu se nebude brát zřetel na: 

• předměty, které průměrné vyčnívají nejvýše o 0,5 m přes líc zdi (balkóny, 

přístřešky), 

• pilastry, půlsloupy, římsy, 

• nadstřešní zdivo, atiky, vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, komíny, 

ventilace přesahující požární a štítové zdi. [4] 

Přesná definice obestavěného prostoru je v oceňovací vyhlášce uvedena v příloze č. 1  

a uvádí, že „se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. 

Obestavěný prostor základů se dle vyhlášky neuvažuje“. [8] 

 

Podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku: 

„Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně 

upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného na úrovni horního líce podlahy podlaží. Jednotlivé 

plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav. Místo 

chybějících svislých konstrukcí stěn u odkrytých případně poloodkrytých prostor se podlahová plocha 
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vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny 

řezu.“ [8] 

 

Životnost stavby lze chápat jako uplynutí doby od jejího vzniku (začátek užívání) do jejího 

zchátrání. Začátkem užívání je datum, kdy se stavba začala užívat nebo také datum nabití moci 

kolaudačního rozhodnutí od počátku skutečného užívaní atd. Předpokládá se provádění 

pravidelné údržby stavby po celou dobu její životnost. Ta se udává v rocích. Stavba po tuto dobu 

musí mít zachovány svoje vlastnosti a to funkční, užitné a jiné, které ukazují její kvalitu. [4] 

 

Technická životnost stavby se rozumí doba od jejího vybudování až po zchátrání. Tato doba 

se odvíjí především od použitého materiálu na stavbu a od kvality provedení konstrukcí. Příčiny 

technického stavu jsou interního charakteru. Pokud dojde k porušení, je potřeba zvážit, zda je 

oprava z ekonomického hlediska rentabilní či nikoliv. Pokud budou náklady na opravu vyšší než 

obvyklá cena, nevyplatí se opravu provést. [9] 

 

Předpokládaná životnost 

Konstrukční prvky se z časového hlediska dají dělit na: 

• prvky dlouhodobé životnosti – svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 

konstrukce (stropy), základy, schodiště a krov, 

• prvky krátkodobé životnosti – izolační vrstvy, podlahové konstrukce, povrchové 

úpravy stěn, výplně otvorů atd. [12] 

Celková životnost stavby se odhaduje podle dlouhodobých prvků životnosti. [12] 

Lze ji vypočítat následovně: 

 Z = S + T 

 

(2) 

 

Kde: Z – předpokládaná životnost, 

        S – stáří, 

        T – zbytková životnost. [2] 
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Životnost jednotlivých konstrukcí se řídí v této práci podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku. V tabulce, která se nachází v přílohách nalezneme 

rozřazení podle druhu využití staveb povolenou metodu výpočtu opotřebení, také předpokládanou 

životnost a maximální hodnotu opotřebení v %. [4, 8, 11] 

 

Ekonomická životnost stavby má zejména velký význam při tržním oceňování nemovitostí.  

Od technického mezního stavu se liší tím, že ekonomický mezní stav je zapříčiněn externími vlivy.  

U ekonomické životnosti stavby můžeme dobu definovat od vzniku stavby až po okamžik, kdy dojde  

ke ztrátě výnosů, tedy do jejího hospodářského zániku. Ztráta je zapříčiněna tím, že stavba má příliš 

velké náklady na užívání a provoz. Pak bývá z ekonomického hlediska výhodnější stavbu odstranit 

a pozůstalý pozemek využít k nové výstavbě. [10] 

 

Morální životnost 

Za morální životnost lze chápat dobu, ve které stavba profituje z pohledu provozu, 

moderních trendů a komfortu užívání až do okamžiku, kdy stavba začne být zastaralá. Objekt musí 

být z morálního hlediska akceptovatelný a náklady na provoz nesmí být příliš vysoké. [10] 

 

Opotřebení staveb působí na hodnotu majetku v důsledku jejího užívání. Nastává 

znehodnocení majetku, které se označuje v procentech z hodnoty nové stavby. Při výpočtu 

opotřebení musíme brát v úvahu tři základní parametry: 

• stáří budovy,  

• předpokládanou délku životnosti, 

• stavebně technický stav objektu.  

Při zjišťování míry znehodnocení majetku, které je zapříčiněno procesem opotřebení, se 

nejčastěji používají dva druhy metod (klasická a analytická).  

Opotřebení stavby podle způsobu lze stanovit na: 

• stavbu jako celek, 

•  jednotlivé části stavby, 

• na náklady (investice) nutné k eliminaci vad či poruch. [4, 13] 
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Klasická metoda vnímá stavbu jako jeden celek, tedy i vypočítané opotřebení se vztahuje  

k celému majetku. Výši opotřebení je možné stanovit třemi následujícími způsoby, které souvisí 

s klasickou metodou výpočtu: 

• lineární, 

• kvadratický, 

• semikvadratický. [4] 

 

Lineární metoda výpočtu 

Stáří sledovaného objektu je ve stejné úměře s opotřebením. Pro výpočet opotřebení 

lineární metodou  se použije vzoreček: 

 𝐴𝐿 = 𝑆 ×  𝑃𝑟 

 

(3) 

 

 Pr = 100 % /𝑍 

 

(4) 

 

Kde: AL – opotřebení celkem,  

S – stáří v letech, 

Pr – opotřebení v procentech za rok, 

Z – předpokládaná životnost v letech. [4] 

Pro jednoduché číselné vyjádření celkového opotřebení je vzorec: 

 𝐴𝐿 = 𝑆/𝑍 

 

(5) 

 

K procentuálnímu vyjádření, se přidá násobení stem. 

 𝐴𝐿 = (𝑆/𝑍) ×  100 

 

(6) 

 

Výpočet lineární metodou opotřebení, lze provést jen v případě. Pokud celkové opotřebení 

nebude přesahovat 85 %. V opačném případě se vždy musí k výpočtu použít metoda analytická. [8] 
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Analytická metoda se od klasické liší tím, že se nepočítá s objektem jako s celkem, ale 

zabývá se opotřebením jednotlivých konstrukčních prvků. 

Používá se, když je: 

• stavba buď před opravou nebo po opravě, 

• objekt ve velmi dobrém technickém stavu nebo naopak ve velmi špatném, 

• opotřebení vypočítané klasickou metodou a přesahuje 85 %, 

• oceňovaná stavba kulturní památkou, 

• objekt poničen přírodním živlem. [8] 

 

Analytická metoda výpočtu opotřebení využívá cenové podíly konstrukcí a vybavení. 

Parametry jsou uvedeny v tabulce níže č. 1. Tabulka je převzata z vyhlášky č. 441/2013 Sb., z přílohy 

č. 21 (opotřebení staveb) a z tabulky č. 3. 

 

Tab. č. 1: Cenové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních 

domků [vlastní dle 8] 

Číslo 

pol. 
Konstrukce a vybavení 

Typ domu, chalupy nebo domku 

A, E, CH, L B, F, I, M C, G, J, N D, H, K, O 

1 Základy včetně zemních prací 0,082 0,071 0,054 0,043 

2 Svislé konstrukce 0,212 0,223 0,234 0,243 

3 Strop 0,079 0,084 0,091 0,093 

4 Zastřešení mimo krytinu 0,073 0,052 0,054 0,042 

5 Krytiny střech 0,034 0,032 0,033 0,030 

6 Klempířské konstrukce 0,009 0,008 0,008 0,007 

7 Vnitřní omítky 0,058 0,062 0,061 0,064 

8 Fasádní omítky 0,028 0,031 0,028 0,033 

9 Vnější obklady 0,005 0,004 0,005 0,004 

10 Vnitřní obklady 0,023 0,023 0,022 0,024 

11 Schody 0,010 0,024 0,023 0,039 

12 Dveře 0,032 0,033 0,032 0,034 

13 Okna 0,052 0,52 0,051 0,053 

14 Podlahy obytných místností 0,022 0,022 0,021 0,023 

15 Podlahy ostatních místnosti 0,010 0,011 0,013 0,014 

16 Vytápění 0,052 0,044 0,053 0,042 

17 Elektroinstalace 0,043 0,041 0,042 0,040 

18 Bleskosvod 0,006 0,006 0,006 0,005 

19 Rozvody vody 0,032 0,030 0,029 0,028 

20 Zdroj teplé vody 0,019 0,018 0,017 0,016 

21 Instalace plynu 0,005 0,005 0,005 0,005 
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Číslo 

pol. 
Konstrukce a vybavení 

Typ domu, chalupy nebo domku 

A, E, CH, L B, F, I, M C, G, J, N D, H, K, O 

22 Kanalizace 0,031 0,028 0,027 0,029 

23 Vybavení kuchyně 0,005 0,005 0,005 0,005 

24 Vnitřní hygienické vybavení 0,041 0,051 0,043 0,050 

25 Záchod 0,003 0,004 0,003 0,004 

26 Ostatní 0,034 0,036 0,040 0,030 

Vyjádření opotřebení stavby v procentech se vypočítá pomocí vzorce: 

 
∑( 𝐵𝑖/𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 ×  100 𝐴𝑖) 

 

(7) 

 

Kde: n – počet vyskytujících se položek konstrukcí a vybavení v objektu,  

Ai – cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení v našem případě uvedené 

v tabulce      č. 3 vyhlášky (běžně v tabulkách č. 1 až 6) upravené podle skutečně 

zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4, součet cenových 

podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000, 

        Bi – aktuální (skutečné) stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, 

Ci – celková životnost příslušné konstrukce a vybavení, které předpokládá tabulce č. 7 

vyhlášky. [8] 

Musí však platit vztah Bi ≤ Ci. [8] 

 

Tab. č. 2: Předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení (Ci) [vlastní dle 8] 

Číslo 

pol. 

Název Předpokládaná životnost v letech 

1 Základy včetně zemních prací 150-200 

2 Svislé konstrukce 80-200 

3 Strop 80-200 

4 Zastřešení mimo krytinu 70-150 

5 Krytiny, střecha 40-80 

6 Klempířské konstrukce 30-80 

7 Úpravy vnitřních povrchů 50-80 

8 Úpravy vnějších povrchů 30-60 

9 Vnitřní obklady keramické 30-50 

10 Schody 80-200 

11 Dveře 50-80 

12 Vrata 30-50 

13 Okna 50-80 

14 Povrchy podlah 15-80 
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Číslo 

pol. 

Název Předpokládaná životnost v letech 

15 Vytápění 20-50 

16 Elektroinstalace 25-50 

17 Bleskosvod 30- 50 

18 Vnitřní vodovod 20-50 

19 Vnitřní kanalizace 30-60 

20 Vnitřní plynovod 20-50 

21 Ohřev teplé vody 20-40 

22 Vybavení kuchyně 15-30 

23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 30-60 

24 Výtahy 30-50 

25 Ostatní - 

 

Pokud se stane, že se konstrukční prvky nebo vybavení nenachází mezi uvedenými 

položkami v uvedené tabulce č. 1. a v rodinném domě se nachází. Zjistí se její cenový podíl pomocí 

vzorce: 

 𝐶𝐾

𝑃𝑃𝐾 ×  𝑍𝐶 ×  𝐾1  ×  𝐾5  ×  𝐾𝑖

 

 

(8) 

 

Kde: CK – veškeré náklady související s pořízením konstrukce nebo vybavení (Kč),  

OP – obestavěný prostor objektu (m3), 

ZCK – základní cena (Kč/m3), 

Ki – koeficient pro příslušný objekt, který je uvedený v příloze č. 41 vyhlášky, 

         K5 – koeficient polohový, příloha č. 20, tabulka č. 1 ve vyhlášce. [8] 

 

Při oceňování je přiřazován peněžní ekvivalent k určitému předmětu, souboru předmětů, 

práv apod. Proto je velice důležité rozlišovat pojmy cena a hodnota. [16] 

 

Cena je pojem používaný pro částku zaplacenou za zboží nebo službu. Může být 

požadovaná, nabízená nebo skutečně zaplacená, ale vždy nemusí mít vztah k hodnotě. [4] 

Může jít o cenu sjednanou, ta se stanovuje při prodeji nebo nákupu dohodou. Používá se 

k tomu ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Stanoví se pomocí zvláštního předpisu, 
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zákona o oceňování majetku. Dá se stanovit i pro jiné účely, než je prodej či nákup a to k ocenění. 

[17] 

Cena zjištěná 

Cena zjištěná je výsledkem ocenění podle zákona o oceňování majetku a oceňovací 

vyhlášky. Také se jí v rámci oceňování říká zjištěná hodnota. Dá se zjistit třemi různými způsoby 

oceňování: 

• nákladovou metodou,  

• výnosovou (příjmovou) metodou, 

• porovnávací metodou. [3] 

 

Výchozí cena 

Někdy také termín „cena nová“ používá se hlavně v pojistných podmínkách. Výchozí cena 

(hodnota) je pojem pro cenu nové stavby, neodečítá se opotřebení. [4] 

 

Cena pořizovací 

Cena pořizovací je podobná ceně výchozí, také se zde nepočítá s opotřebením. Jde o zpětné 

určení ceny, tedy za kolik se daná stavba (nemovitost) pořizovala. Jedná se o cenu v době jejího 

postavení, tedy o cenu historickou. [16] 

 

Cena reprodukční 

Reprodukční cena, neboli hodnota, se v době ocenění porovná podle ceny, za kterou bylo 

možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit. Neodečítá se výše opotřebení. Pro zjištění 

ceny se nejčastěji používají technickohospodářské ukazatele. Dá se také zjistit pomocí podrobného 

položkového rozpočtu nebo agregovaných položek. [16] 

 

Cena nová 

Je cenou, resp. hodnotou, „za kterou lze koupit v dané době a lokalitě ekvivalent pojištěné věci 

v nové a neopotřebené podobě“. Nemusí se shodovat s cenou, za kterou byla pojištěná věc pořízena. 

Tedy s cenou pořizovací. Pojem nová cena se nejvíce používá v pojišťovnictví, není přesně vymezen 

v zákonech ani předpisech. [17] 
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Cena obvyklá (obecná, tržní) 

Cena obvyklá je „cena, za kterou je možno danou nebo srovnatelnou věc v daném místě a čase 

prodat nebo koupit“. Je označována jako CO nebo COB. Vícero českých zákonů se v současné době 

zabývá definicí obvyklé ceny. [4] 

Například v zákoně o oceňování majetku nalezneme obvyklou cenu definovanou jako cenu:  

„pro účely tohoto zákona se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

podobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše 

se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani 

vliv zvláštní obliby“. [3] 

 

Hodnota na rozdíl od ceny není skutečně zaplacená, požadovaná nebo nabízená. Vyjadřuje 

peněžní vztah mezi zbožím a službami, které můžeme koupit nebo prodat. Stanoví se odhadem. 

Pokud ji zjišťujeme, je velice důležitá přesná definice. Hodnota má více typů, například věcná či 

výnosová. Každá z nich může být vyjádřená jiným číslem. V ekonomických teoriích hodnota 

vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad provádí. [4] 

 

Věcná hodnota (časová cena) 

Vychází z reprodukční ceny, která je však snížena o opotřebení. Opotřebení se určí podle 

stejně staré věci s podobnou intenzitou používání a bude odpovídat jejímu průměru. Cena se ještě 

sníží o náklady spojené s vážnými opravami, které neumožňují okamžitě věc užívat. [4] 

Dle zákona o oceňování majetku je věcná hodnota stanovena jako cena zjištěná 

nákladovým způsobem. Tento způsob „vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění“. [3] 

Cenu časovou označujeme CČ, pokud je zjištěná nákladovým způsobem tak Cn. Lze 

definovat jako: „Časové ceně odpovídá cena zjištěná nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti 

Kp.“ [4] 
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Výnosová hodnota 

Výnosová hodnota vyjadřuje „součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů 

z nemovitosti“. Jde o jistinu, „kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny 

byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti“. [4] 

 

Oceňování nemovitostí lze provést třemi různými metodami: 

• metodou nákladovou,  

• výnosovou, 

• porovnávací.  

Důležitým bodem je zvolení správné metody pro oceňování nemovitostí. Nejdříve je 

shromáždění relevantních podkladů, podle kterých lze stanovit cenu nemovité věci a jejich 

porozumění. Následně je volba vhodného postupu oceňování, určení životnosti a opotřebení 

objektu. 

V této diplomové práci je zvolena metoda oceňování nákladovým způsob. Konkrétně  

se zaměřením na rodinný dům. Protože se jedná o novostavbu, nebude nutné zjišťovat opotřebení. 

 

Všechny podklady pro oceňování nemovitostí znalec uvádí v nálezu svého posudku, 

z kterých následně vychází při oceňování. Jsou důležité pro správné a přesné provedení ocenění.  

U podkladů by měl být uveden název, kdo ho vydal a schválil, kdy, pod jakým jednacím číslem apod. 

Díky těmto podkladům se dá ověřit závaznost a pravost dokumentů. 

 

Mezi podklady oceňování patří: 

Výpis z katastru nemovitostí (KN) 

Aby byl výpis z katastru nemovitostí aktuální, nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud však je 

výpis starší, může se použít jen v případě, že nedošlo v uvedených informacích ke změnám. 

K ověření platnosti informací se dá použít dálkový přístup na stránce Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního: www.cuzk.cz. Informacemi jsou: identifikace lokality, číslo listu 

vlastnictví a dalších 6 věcí, které jsou uvedeny pod písmenky abecedy A – F. Jsou zde i informace 

kdo výpis vyhotovil, kdy, číslo položky a poskytnutých údajů. [19] 

http://www.cuzk.cz/


31 

Kopie katastrální mapy (KM) 

Mapa musí zobrazovat lokalitu (pozemky) s vyznačením oceňovaných nemovitostí. Stejně 

jako u KN, kopie katastrální mapy musí být co nejnovější a informace se dají ověřit na stejné stránce 

www.cuzk.cz. [19] 

 

Cenová mapa pozemků 

Cenovou mapu jako podklad pro ocenění můžeme využít pouze tehdy, pokud je v dané 

lokalitě k datu ocenění platná. Mapy nalezneme na internetové stránce Asociace realitních 

kanceláří ČR: www.cenovamapa.eu. 

 

Projektová/výkresová dokumentace 

Měla by být co nejpodrobnější a podle skutečného provedení. To však není vždy možné, 

zejména u starších staveb, kde majitel nemovitosti výkresovou dokumentaci nemá. Je dohledatelná 

na stavebním úřadě nebo v archivu stavebního úřadu. Musí být provedeno důkladné místní 

šetření, kde je celý objekt znalcem znovu zaměřen. [4] 

 

Stavební dokumentace 

Jde o projektovou dokumentaci stavby, dokumentaci prováděných změn, výkresy, 

technické a souhrnné zprávy, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení a podobně. 

 

Výsledky místního šetření 

Provádí se osobním ohledáním a vyhotovením informací týkajících se nemovitosti, které 

byly zjištěny. Jedná se o ověření skutečného stavebně technického stavu, jednotlivých konstrukcí, 

vybavení stavby, porovnání skutečných rozměrů s rozměry uvedenými v dokumentaci stavby, 

pořídí se fotodokumentace a další. 

 

Územní plán 

Je dokument, který vydává příslušná obec nebo město. Obsahuje informace  

o předpokládaném vývoji území obce. O uspořádání obce a okolní krajiny, a to prostorově i plošně, 

http://www.cuzk.cz/
http://www.cenovamapa.eu/
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informace týkající se veřejné infrastruktury. Dalšími informacemi je vymezení zastavěného území 

obce, zastavitelné plochy, také plochy určené ke změně zástavby apod. [16] 

Při ocenění nemovitostí lze použít například jako podklad pasport nemovitosti, pojistná 

smlouva, přiznání k dani z nemovitých věcí a další. [16] 

 

Nákladová metoda u oceňování rodinných domů patří mezi základní způsoby ocenění  

dle předpisu. V diplomové práci je cena rodinného domu zjišťována nákladovým způsobem  

podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., dle § 11, která se stanoví podle vzorce: 

 𝐶𝑆𝑁 = 𝑍𝐶𝑈 ×  𝑃𝑚𝑗 × (1 − 𝑜/100)  

 

(9) 

 

Kde: CSN – cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 

ZCU – základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru, se určí dle druh a účel        

        užití stavby, u oceňovaného objektu v této práci jde o § 13, 

       Pmj – počet měrných jednotek stavby (obestavěný prostor objektu), 

        o – opotřebení stavby v %, 

        1 a 100 – konstanty. [8] 

 

Dle § 13 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Se základní cen upravená (ZCU) pro rodinné 

domy, rekreační chalupy a rekreační domky, vypočte podle následující rovnice: 

 𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ×  𝐾4  ×  𝐾5  ×  𝐾𝑖 

 

(10) 

 

Kde: ZCU – základní cena upravená za m3 obestavěného prostoru,  

        ZC – základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru dle oceňovací vyhlášky, 

        K4 – koeficient vybavení stavby, 

        K5 – koeficient polohový, 

        Ki – koeficient změny cen staveb. [8] 
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Základní cena (ZC) rodinného domu se stanoví dle přílohy č. 11 oceňovací vyhlášky. Jako 

první se provede zařazení do tabulky č. 5 a č. 6 dle standardního vybavení typu A-O, například  

u stavby, která je předmětem diplomové práce. Se jedná o dřevostavbu s jedním nadzemním 

podlažím. ZC ovlivňuje i počet podlaží, jen podkroví se nezapočítává, pokud nemá účelové využití. 

Pokud ovšem stavba má podkroví pro účelové využití (jako je i v našem případě). Musí se cena 

stavby z tabulky č. 1 vynásobit koeficientem z tabulky č. 2. Tímto způsobem získáme základní cenu 

v Kč za m3. [8, 37] 

V následující tabulce č. 1 je ukázka přílohy č. 11 k vyhlášce 441/2013 Sb. Základní ceny v Kč  

za m3 obestavěného prostoru rodinného domu, se střechou šikmou nebo strmou. 

 

Tab. č. 3: Základní cena v Kč za m3 [Vlastní zpracování dle 8] 

Rodinný dům, Rekreační 

chalupa, Rekreační domek 

Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné 

plochy 1. nadzemního podlaží 

S jedním nadzemním podlažím 

Svislá konstrukce Typ Cena 

Zděná A 2 290 

Železobetonová – monolitická E 2 495 

Železobetonová – montovaná CH 2 390 

Dřevěná L 2 080 

 

Tabulka č. 4 znázorňuje koeficienty pro účelové využití podkroví. Vybraný koeficient 

z tabulky č. 2, vynásobíme s cenou stavby za m3. 

 

Tab. č. 4: Hodnota koeficientu pro úpravu ZC [8] 

Stavba 

Hodnota koeficientu pro úpravu ZC 

S jedním nadzemním podlažím 
Se dvěma nadzemními 

podlažími 

S podkrovím do 1/3 zastavěné 

plochy 1. nadzemního podlaží 
1,050 1,040 

S podkrovím nad 1/3 do 2/3 

zastavěné plochy 1. 

nadzemního podlaží 

1,090 1,075 

S podkrovím nad 2/3 

zastavěné plochy 1. 

nadzemního podlaží 

1,120 1,100 



34 

Koeficient vybavení stavby (K4) se vypočte podle vzorce: 

 𝐾4 = 1 + (0,54 × 𝑛) 

 

(11) 

 

Kde: 1 a 0,54 – konstanty 

        n – „součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce č. 3 v příloze č. 21 

k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení 

s podstandardním vybavením, určených z uvedených tabulek.“ [8] 

 

Schéma cenových podílů konstrukcí vybavení je znázorněno v tab. č. 5 níže. 

Tab. č. 5: Schéma úprav cenových podílů konstrukcí a vybavení [4] 

Provedení Označení Koeficient Zdůvodnění 

Standardní S 1,00 
provedení odpovídá, není 

potřeba měnit hodnota × 1,00 

Nadstandardní N 1,54 hodnota × (1 + 0,54) 

Podstandardní P 0,46 hodnota × (1 - 0,54) 

Chybějící C 0,00 1 – (hodnota × 1,852  *0,54) 

Konstrukce a vybavení 

neuvedené 
B 1,00 

konstrukce je navíc, musí se 

připočíst. Hodnota × 1,00 

Koeficient má omezené rozpětí od 0,8 do 1,2. Pokud bude překročeno, je nutné průkazně 

odůvodnit, buď fotodokumentací nebo podrobným popisem jednotlivých konstrukcí a vybavení 

(podstandardním nebo nadstandardním provedením). [8] 

 

Koeficient polohový (K5) – se pohybuje v rozmezí od 0,80 do 1,25. Výše koeficientu se 

určuje podle názvu, resp. skupin měst a obcí. Tabulka č. 1 v příloze č. 20 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., 

je uvedeno rozřazení a přidělení výše koeficientu. 
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Tab. č. 6: Ukázka tabulky č. 1 v příloze č. 20 k vyhlášce 441/2013 Sb. [8]  

Číslo položky Název, resp. skupiny měst a obcí Koeficient K5 

1 Praha, Brno, Ostrava 1,20 až 1,25 

2 
Ostatní statutární města a katastrální území lázeňských 

míst typu A 
1,10 až 1,15 

3 
Města, která byla k 31. prosinci 2002 sídly okresních 

úřadů a katastrální území lázeňských míst typu B, C, D 
1,05 

4 Ostatní města 1,00 

5 Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více 0,90 

6 Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně 0,80 

 

Koeficient změny cen staveb (Ki) – nalezneme v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztahující se 

k cenové úrovni roku 1994. Hodnota koeficientu u jednobytové budovy činí 2,192. [8] 

Tab. č. 7: Ukázka z tabulky č. 41 k této vyhlášce, členění podle kódů klasifikace CZ-CC [vlastní dle 8] 

Kód cz-cc Kód SKP Název položky Hodnota Ki 

1 2 3 4 

SEKCE 1 BUDOVY 

11 BUDOVY BYTOVÉ 

111 

Budovy jednobytové 

46.21.11.1 Budovy jednobytové 

2,192 
46.21.11.3-4 

Budovy pro rodinnou 

rekreaci 

 

 

Porovnávací způsob, také nazývaný jako komparativní metoda ocenění, se provádí 

porovnáním cen podobných (obdobných) objektů, vycházející z aktuální nabídky na trhu. Oceňuje 

se konkrétní nemovitá věc na bázi porovnatelných cen podobných nemovitých věcí. Stanovením 

ceny je pověřen znalec, který také podle svého nejlepšího úsudku volí regulaci 

odlišností jednotlivých objektů pomocí tzv. kritérií odlišnosti. Pokud znalec bude cenu regulovat 

pomocí ukazatele odlišnosti, odhadovaná cena se může zvyšovat či snižovat, ale také dále může 

zůstat stejná. Výsledkem porovnávací metody by měla být objektivní cena oceňovaného objektu. 

[21] 

Lze rozlišovat i podle množství kritérií: 

• monokriteriální – při porovnávání se řídíme pouze jedním kritériem odlišnosti, 
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• multikriteriální – je zde více kritérií odlišnosti. [21] 

 

Mezi nejvíce využívané postupy porovnávací metody, řadíme porovnání dle: 

• přímého postupu, 

• nepřímého postupu. [21] 

 

Metoda přímého porovnání 

Pro tuto metodu je velice důležité mít kvalitně provedenou databázi srovnatelných vzorků 

(objektů), které se inzerují na konkrétním trhu. Každý znalec by si měl tvořit svoji vlastní databázi 

s dostatečným počtem vzorků k porovnání. Na obrázku č. 1 níže, je ukázka přímého porovnání mezi 

oceňovanou nemovitostí a srovnávanými podobnými objekty. Tato metoda má jednu nevýhodu  

a to, že použitá databáze pro ocenění se nemůže opakovaně používat pro ocenění nemovitostí 

stejného druhu. [21] 

 

Obr. č. 1: Metoda přímého porovnání [21] 

 

Kritéria odlišnosti u přímého porovnání, kterými se znalec musí zabývat jsou: 

• lokalita (poloha objektu), 

• dostupnost, 

• velikost (dispozice), 

• stavebně technický stav, 

• vybavení, 

• příslušenství, 

• parkování, 

• průkaz energetická náročnost budovy (PENB), 
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• úvaha znalce, 

• a další. [21] 

 

Metoda nepřímého porovnání 

U metody nepřímého porovnání se využívá tzv. etalon, tj. standardní nemovitá věc. Tato 

metoda je mnohem pracnější než přímé porovnání, ale má i svoji kladnou stránku. Etalon se dá 

opakovatelně použít. Databáze s nemovitými věcmi prochází skrz etalon k jedné oceňované věci 

nebo k více oceňovaným objektům. 

 

Obr. č. 2: Nepřímá metoda porovnání [21] 

 

Pojišťovnictví je chápáno jako specifické odvětví, ve kterém působí komerční pojišťovny 

jako specializované instituce. Jejím principem je zabezpečit vystavovaný subjekt před negativním 

rizikem dopadu nahodilosti. Riziko negativního dopadu z ekonomického subjektu se přenáší  

na instituci, kterou je například komerční banka. Klient rizika přenáší na pojišťovnu z toho důvodu, 

že se mu jeho důsledky zdají neúnosné. Ta je dokáže bez problému zvládat, při využití přijatého 

pojistného a přemění je v předmět komerční činnosti. [22, 24] 

V zákoně č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví jsou uvedeny podmínky provozování pojišťovací  

a zajišťovací činnosti. Zákon provádí dohled nad pojistným trhem. [23] 

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb., upravuje vztahy mezi účastníky pojištění na základě 

pojistné smlouvy. Dříve k tomu sloužil samostatný zákon č. 37/2004 Sb., zákon o pojistné smlouvě, 

který zanikl k 1. lednu 2014 a byl poté nahrazen novým občanským zákonem. [2] 
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Znát základní pojmy pojišťovnictví je velice důležité zejména tehdy, pokud chceme sjednat 

správně pojištění. V přílohách této práce je ukázka pojistné smlouvy s následným plněním pojistné 

události. Definice pojmů souvisejících s pojištěním a pojišťovnictvím jsou převzaty z nového 

občanského zákona č. 89/2012 Sb. Nedostatečné definice jsou doplněny z jiných literárních zdrojů, 

které se zabývají tématem týkajícím se pojištění a pojišťovnictví.  

 

Pojistná smlouva 

Pojistná smlouva definovaná podle nového občanského zákoníku: 

„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 zachovalou.“ [2] 

Pojistná smlouva je právním završením styku mezi klientem a pojišťovnou, představuje 

smluvní pojištění právnických a fyzickým osob. Pokud je smlouva uzavírána na delší domu než 

jeden rok, musí být písemná, s uvedením druhu a předmětu pojištění, výši pojistného plnění  

a inkasovaného pojistného i jakým způsobem bude částka pojistného plnění placena včetně 

uvedení splatnosti smlouvy. [14] 

 

Pojistné 

Pojistné je definováno podle nového občanského zákoníku, § 2782 odst. 1 a odst. 2 jako: 

„Pojistitel mí 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.“ 

[2] 

Pojistné lze chápat jako předem splacenou úplatu. Přenáší se tak druh negativního finanční 

důsledku na pojišťovny. 
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Pojistné plnění je úzce spjato s pojmem pojistným. Pojistné plnění představuje finanční 

náhradu škody, která vznikla na majetku poničením, nebo také může být náhrada za úraz či další 

možné pojistné záležitosti. 

Pojistné plnění poskytují pojišťovny a to pojištěnému jako odškodnění za škodu, která 

vznikla na majetku, který byl pojištěný, popřípadě na majetku třetí osoby či na jeho osobě. [14] 

 

Pojištěný 

Pojištěným je osoba, na kterou se pojištění vztahuje. Předmět pojištění může být život, 

zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiná hodnota pojistného zájmu. [2] 

 

Pojistník 

Pojistník je osoba, která sjednala pojištění nebo uzavřela pojistnou smlouvu a také  

za pojištění platí. Pojištěný nemusí být tatáž stejná osoba jako pojistník. Například u pojištění dětí 

je pojistník rodič. [2] 

 

Pojistitel 

Pojistitel pojišťuje a tím je pojišťovna. S pojišťovnou uzavírá pojistnou smlouvu pojistník. [2] 

  

Oprávněná osoba 

Oprávněná osoba má právo na pojistné plnění, pokud nastane pojistná událost. [2] 

 

Obmyšlený 

Obmyšlenou osobu určí pojistník. V případě pojistníkovi smrti, má obmyšlená osoba právo  

na pojistné plnění. [2] 

 

Nová cena 

Je částka, která svou hodnotou odpovídá hodnotě přiměřených nákladů na znovuzřízení 

věci, v době pojistné události. Amortizace se od této hodnoty neodečítá. [2] 
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Předmět pojištění 

Může jim být movitá či nemovitá věc nebo jejich soubory, předmět pojištění je uveden 

v pojistné smlouvě. [2] 

 

Pojistné podmínky 

Stanovuje si je sama pojišťovna. Týkají se podrobného vymezení vzniku, trvání a zániku 

pojištění. Podmínky musí být uvedeny v pojistné smlouvě. [2] 

 

Pojistná doba 

Je doba trvání sjednaného pojištění. [2] 

 

Pojistný zájem 

Pojmem se dle nového občanského zákoníku rozumí: 

„Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.“ 

„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.“ [2] 

 

Vznik pojištění 

Vznik pojištění je v novém občanském zákoníku definováno jako: 

„Není-li ujednána doba vzniku pojištění, vzniká pojištění prvním dnem následujícím po 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.“ [2] 
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Pojistné podmínky 

Nový občanský zákoník pojistné podmínky definuje 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.“ [2] 

Pojistné podmínky se dále člení na podmínky všeobecné a zvláštní (doplňkové). Všeobecné 

pojistné podmínky charakterizují pojistnou událost. Zahrnují výčet všech rizik, která jsou součástí 

pojistného produktu. Zároveň vymezují i výluky, které jsou obsaženy v pojistné události. Všeobecné 

pojistné podmínky doplňují zvláštní všeobecné podmínky, respektive je upřesňují. Jsou dohodnuty 

v pojistné smlouvě mezi klientem a pojišťovnou. [2] 

 

Pojistka 

Pojistka je interpretována v novém občanském zákoně 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.“ [2] 

 

Spoluúčast 

Tvoří část, kterou se oprávněná osoba podílí na úhradě škody či jiné újmy způsobené 

pojistnou událostí. Její výše je sjednána v pojistné smlouvě, popřípadě v pojistných podmínkách. 

Třemi způsoby lze stanovit dosah spoluúčasti, a to procentuálně, fixní částkou nebo kombinací 

obou variant. [2] 

 

Pojistná hodnota 

Pojistná hodnota udává nejvyšší možnou majetkovou újmu, která může nastat pojistnou 

událostí na nemovité věci. 

 

 



42 

Pojistnou hodnotu lze definovat jako: 

• „Novou cenu, tj. cenou za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu. Je-li 

pojištěnou věcí stavba, je nová hodnota vyjádřena novou cenou, tj. cenou nové stavby, 

kterou je třeba obvykle vynaložit k vybudování novostavby téhož druhu, rozsahu  

a kvality v daném místě, včetně nákladů za zpracování projektové dokumentace. 

• Časovou cenou, tj. cenou, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, 

stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného 

znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo 

jiným způsobem. 

• Způsobem, který podle pojistného nebezpečí a druhu pojistné věci stanoví doplňkové 

pojistné podmínky nebo způsobem ujednaným v pojistné smlouvě.“ [2] 

 

Pojistná částka 

Pojistnou částkou věci je její podstatná hodnota. U movitých i nemovitých věcí je pojistnou 

hodnotou cena nová, za kterou lze věc na trhu pořídit pojišťovaným subjektem. Nová cena má tržní 

charakter. Pokud se pojišťuje budova nebo stavba, pojišťovanou hodnotou je jejich nová cena. Je 

to tedy částka, za kterou je možné pořídit rovnocennou náhradu budovy v případě poškození nebo 

úplnému zničení. [15] 

 

Podpojištění 

Podpojištění pojištěného majetku nastane v době pojistné události, když je pojistná částka 

nižší než pojistná hodnota. Poté pojistitel snižuje pojistné plnění ve stejném poměru, v jaké je výši 

pojistná částka ke skutečné výši pojistné hodnoty. Pokud bude sjednáno mezi stranami, že takové 

ujednání neplatí. Pojistné plnění se nebude snižovat. [2] 

 

Přepojištění 

„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.“ [2] 
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Za podmínek, že pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu a je ujednáno jednorázové 

pojistné. Má právo pojistitel domáhat se snížení pojistné částky společně se snížením poměrného 

pojistného. [2] 

 

Údaje pojistné smlouvy 

Pojistná smlouva by měla podle nového občanského zákoníku, obsahovat tyto podstatné 

údaje. Kterými se rozumí: 

Pokud smlouva nebyla uzavřená písemnou formou. Musí pojistitel v pojistce uvést 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, 

• 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 

určení podílu.“ [2] 

Jestliže se smlouva uzavírá formou písemnou, musí být uvedeny všechny údaje z odstavce 

1 a také uvede pojistitel v pojistce: 

• „číslo smlouvy, 

• určení pojistitele a pojistníka, 

• určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

• pojistnou událost a pojistné nebezpečí, 

• pojistnou dobu.“  [2] 

„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.“ [2] 

 

Škodové pojištění 

Ujednává se na základě pojistného plnění. Pojistitel poskytne škodové pojištění v takovém 

rozsahu, aby došlo k vyrovnání úbytku majetku. Pokud tento úbytek vznikl zapříčiněním pojistnou 

událostí. [2] 
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Pojištění majetku 

Pojištění majetku představuje ochranu před vzniklými riziky u majetku. Škody můžou být 

způsobeny živelnými pohromami (počasím) nebo krádeží a vznikem požáru. Specializované formy 

pojištění zahrnují pojištění proti zemětřesení, povodňové pojištění, požární pojištění, dá se také 

sjednat pojištění domácnosti. Pojištění majetku řadíme do dvou hlavních směrů, a to otevřené 

nebezpečí a nebezpečí. U otevřeného nebezpečí jde o škody způsobené zemětřesením  

a povodněmi. [25] 

 

Šetření pojistné události 

Pod pojmem šetření pojistné události se podle nového občanského zákona, rozumí: 

„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 jakékoliv vícenásobném pojištění; 

současně podloží pojistiteli potřebné doklady a postupuje způsobem ujednaným ve smlouvě. Není-li 

současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný.“ [2] 

„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.“ [2] 

„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.“ [2] 

 

Rozsah škodného plnění 

Definici rozsahu škodného plnění nalezneme v novém občanském zákoníku: 

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

úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.“ [2] 
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Hranice pojistného plnění 

Pojem hranice pojistného plnění je v novém občanském zákoníku, definován následovně: 

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

událost.“ 

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

nebo limitem pojistného plnění.“ [2] 

„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.“ [2] 

„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 číst 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.“ [2] 

 

Zánik pojištění 

Zánik pojištění udává dohodu o způsobu vyrovnání obou stran. „Není-li ujednán okamžik 

zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti.“ [33] 

Pojištění zaniká po uplynutí pojistné doby. Také lze ve sjednané smlouvě, která je ujednána  

na dobu určitou dohodnout, automaticky pojistnou smlouvu prodlužovat. Pokud ovšem pojistník 

bude chtít smlouvu zrušit, musí nejméně ve lhůtě šest týdnů před uplynutím pojistné doby, 

informovat pojistitele o zániku pojistné smlouvy. Pojistitel bude sdělení chápat, že není v zájmu 

pojistníka dalšího trvání pojištění. [33] 

„Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět: 

a) s osmidenní výpovědní dobou do dvou měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo 

b) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události; 

vypoví-li však pojistitel životní pojištění, nepřihlíží se k tomu.“ [33] 
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Oceňování nemovitostí pro pojišťovny probíhá ve dvou případech. Pojišťovny oceňují, když 

je potřeba stanovit hodnotu nemovitosti při uzavírání pojistné smlouvy a při stanovení výše vzniklé 

škody při pojistné události. 

Výpočet výše škody je odvozen od pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Výchozí cenu 

pojišťovna stanoví pomocí míry opotřebení stavby. Většinou pojišťovny volí způsob: 

• do 60-70 % opotřebení stavby se cena nová bere jako výchozí cena, 

• pokud se jedná o vyšší opotřebení, jako cena výchozí se bere cena nová, ale je  

od ní odečtena hodnota opotřebení. 

Každá pojišťovna má svůj specifický výpočetní systém, na určení výše škody. 

Výpočetní systémy: 

• u prvního se zjištění ceny provádí podle cenových předpisů, 

• druhý se zaměřuje na zjištění cen podle ceny obvyklé, 

• u třetího způsobu se cena zjišťuje pomocí rozpočtu. [4] 

 

Likvidace pojistných událostí je „soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, 

který počíná zahájením šetření nutného k zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti  

a končí stanovením výše pojistného plnění“. [22] Tento soubor činností počíná začátkem zahájení 

šetření a končí stanovením výše pojistného plnění. Pojišťovna má povinnost prošetření při vzniku 

škodné události. Škodu může zamítnout a nebo vyplatit pojistné plnění. Likvidace má přesně 

stanovená pravidla pojistnými podmínkami, která je potřeba při likvidaci dodržovat. [26] 

Škodní událost a pojistná událost 

V prostředí pojišťovny se rozlišují na: 

• Škodní událost – je skutečnost, kterou musí pojišťovna prošetřit a zjistit, zda se 

jedná o pojistnou událost. Pokud se zjistí, že je škoda důvodem vzniku pojistné 

události. Pojišťovna musí přejít k pojistnému plnění. 

• Pojistná událost – je náhodná událost. Vzniká povinnost pojišťovny plnit nárok  

na pojistné plnění pojistníkovi. Událost se podrobně specifikuje v pojistné smlouvě. 

Pojistné podmínky udávají ke vzniku pojistné události konkrétní podmínky. [26] 

Tyto dva pojmy se v běžné praxi hodně často zaměňují. 
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Postup likvidace škod 

Následně je uveden přesný potup od vzniku náhodné události, až po ukončení pojistným 

plněním pojišťovny. 

1. Jak se zachovat po vzniku škody 

Je nezbytné škodu zajistit, aby se dále nezvětšovala. Pokud máme škodu řádně 

zabezpečenou, je potřeba pořídit fotodokumentaci poškozených věcí ze vzniklé škody. Pro řádné 

zdokumentování škody je možné pořídit i video nahrávku. Je-li podezření na spáchání trestného 

činu nebo pokusu o něj v souvislosti se škodní událostí, volá se policie, popřípadě hasiči. Poté se 

škodná událost hlásí na pojišťovnu. [27] 

2. Hlášení pojistné události 

Pojistník je povinen pojistnou událost nahlásit pojišťovně, v co nejkratším časovém úseku. 

Musí být uvedeny pojistníkem všechny skutečnosti, které souvisejí se vznikem, rozsahem  

a následcích pojistné události. Pojistník doloží všechny potřebné doklady (například číslo pojistné 

smlouvy a identifikační údaje pojistníka) a dodrží postup dle pojistné smlouvy, to je pojišťovnou 

vyžadováno. [28] 

Pojistník může vzniklou událost oznámit pojišťovně následujícími způsoby: 

• telefonicky – přímo na telefonní lince klientského servisu, 

• písemně – škodní událost se vyplňuje do formuláře příslušné pojišťovny a následně 

se zašle poštou nebo formulář osobně pojistník přinese na pobočku pojišťovny, 

• on-line – třetí způsob on-line je nejrychlejší a nejpohodlnější formou, dá se vyplnit 

takřka kdykoliv a lze stav škody sledovat elektronicky. [26] 

3. Prohlídka 

Prohlídla je nedílnou součástí při nahlášení škodné události, probíhá většinou řádově  

do 48 hodin od nahlášení škody. Pojišťovny si prohlídky zajišťují sami svými techniky nebo povolají 

společnost, která se v této oblasti specializuje. Pokud se jedná o škodu rozsáhlejší, je na prohlídku 

povolán také likvidátor. [28] 

4. Registrace 

Registrace probíhá zapsáním do provozního systému v pojišťovně, registruje se každé 

oznámení likvidní i nelikvidní. Elektronicky se zaznamená do formuláře a přidělí se evidenční číslo 

ke škodní události. [22] 
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5. Průběh šetření 

Místním šetřením se ověří vzniklá škoda. Jejím účelem je zjistit rozsah a příčinu škody, 

navrhnout jakým způsobem bude škoda odstraněna. Zda bude nutná oprava nebo výměna,  

za stejný prvek nebo novější modernější s lepšími technickými vlastnostmi.  

Pojišťovna je povinna uhradit náklady na opravu do původního stavu nemovitého majetku, 

technické či jiné zhodnocení už ne. Likvidátor si může přizvat odhadce jako nezávislého 

konzultanta. Při prohlídce je pořizována fotodokumentace vzniklé škody. [29] 

6. Stanovení výše pojistného plnění 

Pokud se prokáže, že škodní událost je opravdu pojistnou událostí, stanoví se výše 

pojistného plnění. Plnění vychází ze smluvního ujednání. Při provádění výpočtu je důležité 

dodržovat všeobecné pojistné podmínky pojišťovny, také se musí přihlížet k podmínkách 

sjednaných v konkrétní pojistné smlouvě. Může se stát, že je objekt podpojištěný nebo naopak 

přepojištěný. Tuto skutečnost by se měl brát při stanovení výše pojistného plnění také zřetel. Výše 

pojistného závisí na zjištěné výši škody, typu a druhu pojištění, zda je prokázaná spoluúčast 

pojištěného a v neposlední řadě na sjednané pojistné částky. [22] 

7. Likvidace 

Poslední fází pojistné události je zvolení způsobu likvidace: 

• Likvidace fakturou – patří k nejsnadnějšímu způsobu výpočtu pojistného plnění.  

Na faktuře se uvádí rozpis práce a materiálu. Likvidátor rozhodne, zda byl materiál  

a práce vynaloženy pouze na opravu škod po pojistné události. 

• Likvidace rozpočtem – je nejčastější volbou likvidace ze strany klientů i ze strany 

pojišťoven. Z důvodu oprav poškozeného majetku svépomocí se využívá 

rozpočtových programů, které jsou určeny pro likvidaci. Dá se kombinovat likvidace 

rozpočtem a fakturou. 

• Totální škoda – v tomto případě se jedná o převýšení nákladů na opravu majetku  

nad cenou obvyklou a jde o neekonomickou opravu. O této skutečnosti rozhodne 

likvidátor při šetření. [28] 

 

Výpočet výše pojistného plnění vychází ze skutečné škody a hlavně z doložených podkladů 

klienta k rozsahu poškození a oprav, které uvedou objekt do původního stavu a nebo aspoň 
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k provozuschopného stavu. Stanovení nákladů se provádí položkových rozpočtem. Běžně dochází  

ke dvěma situacím a to: 

a) rozpočet plně pokryje budoucí náklady oprav, 

b) nebo rozpočet budoucí náklady na opravu nepokryje. Pojištěný, pokud má právo, 

může vznést nárok na doplacení. Pokud je oprávněný, pojistitel zbytek chybějící 

části pojistného plnění doplatí. [24] 

 

Cenová nabídka 

Rozpočet budoucí cenové nabídky stanový opravce. Nabídku může likvidátor schválit nebo 

zamítnout. Pokud dojde ke schválení, pojišťovna vyplácí 60 % z celkové částky. Zbylá část se doplácí 

až po skončení oprav a předložení konečné faktury. Plnění se do dvou částí rozděluje z pravidla 

proto, aby nedocházelo k cílenému nadhodnocování cenové nabídky. Odchází k umělému 

navyšování marže opravců. [24] 

 

Rozpočtování – Systém BUILDpower S 

Systém Buildpower se řadí mezi rozpočtové programy, byl vytvořen firmou RTS, a.s. Systém 

je schopen zpracovat veškeré náležitosti spojené s realizací stavební zakázky. Používá se, aby 

sestavil orientační rozpočet a také nabídkový rozpočet včetně výkazů výměr položek a cen 

stavebních prací. Dále finančního plnění, časového plánování a sledování zakázky. [4] 

V programu je vytvořena vlastní databáze obsahující ceníky stavebních, montážních prací  

a materiálů. Položky jsou oceněny ve více cenových úrovních, uvádí se zde od roku 2009 a platí 

vždy pro jedno pololetí. 

Pomocí databáze s ceníky se dá sestavit tzv. položkový rozpočet. Kterým se rozumí výkaz 

výměr materiálů, který se oceňuje pomocí ceníku stavebních prací, montážních prací a materiálů. 

Při výpočtu se vybírá ze základních ukazatelů, agregovaných položek, stavebních prvků, položek 

montáže a materiálů. Aby byl rozpočet podrobný a důkladný, je nutné mít projektovou 

dokumentaci, faktury včetně specifikace stavebních dodávek a prací. Mohou být i finanční doklady 

ke stavebním pracím a stavebním položkám. [4, 30]  
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Diplomová práce má za cíl stanovit výši pojistného plnění na nemovité věci, a to konkrétně  

za škodu způsobenou vichřicí. Škoda se odehrála na dřevostavbě rodinného domu v Šimonovicích. 

Dům se nacházel ve fázi výstavby, jednalo se o pád konstrukčního dřevěného rámového nosného 

systému, vlivem silného větru. 

V dalších kapitolách práce budou řešeny následující situace: 

• popsání stavebně-technického stavu rodinného domu, 

• ocenění rodinného domu, 

• určení ceny dřevěného rámového nosného systému rodinného domu, 

• rozbor výše pojistného plnění, zjištění podmínek pojistné smlouvy. 

Pojistná událost se stala ve fázi výstavby rodinného domu. Rozsah poškození byl značný. 

Škoda se musela opravit v co nejkratším časovém úseku, aby mohla výstavba pokračovat. 

Postupy a metody využité k potřebným výpočtům, aby bylo možné vyhodnotit situaci, jsou 

podrobně uvedeny v kapitole 4 – Použité metody a jejich zdůvodnění. 

Zda byla pojistná smlouva správně nastavena a pojistné plnění, které vyplývalo z pojistných 

podmínek, probíhalo v pořádku ze strany pojišťovny. Uvádím v kapitole 5 – Vlastní řešení. 
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V této části práce jsou uvedeny použité metody. K dosažení cílů diplomové práce, které jsou 

specifikovány v předešlé kapitole. Pro kompletní ucelení jsou znázorněny cíle společně s použitými 

metodami, které dané cíle klasifikují. Jednotlivými úkoly a metodami jsou: 

• zjištění stavebnětechnického stavu nemovitosti před vznikem pojistné události, 

• obstarání a analýza dokumentace k pojistné události, 

• zjištění rozsahu poškození a nutných oprav pro uvedení nemovitosti do původního 

stavu před pojistnou událostí, 

• stanovení výše pojistného plnění, se zohledněním pojistných podmínek uvedených  

v pojistné smlouvě, 

• stanovení nové ceny rodinného domu  po opravě, který byl poničen vichřicí. 

Nákladovým způsobem ocenění bude stanovena pojistná hodnota nemovitosti k datu 

pojistné události. Pro porovnání pojistného plnění, které bylo sjednáno v pojistné smlouvě, bude 

stanovena nová cena, tj. pojistná hodnota. Časová cena pro vyjádření výše opotřebení nebude 

stanovena, jedná se o škodu vzniklou při výstavbě, opotřebení zde žádné nevzniklo. 

Pomocí položkového rozpočtu se stanoví výše nákladů potřebných k provedení nutných 

oprav. Náklady stanovené budou porovnány s náklady skutečnými, které jsou uvedeny ve faktuře 

v příloze č. 4. 

Nová cena je stanovena po pojistné události jako pojistná hodnota. V posledním kroku je 

posouzení uzavřené pojistné smlouvy a stanovení výše pojistného plnění. 

 

Diplomová práce ke svému zpracování vyžaduje podklady právní, technické a oceňovací. 

Čím přesnější a kvalitnější podklady budou k dané problematice zajištěny, tím přesnější odhad 

bude proveden. Mají také vliv na cenové údaje, které jsou uvedeny v dalších kapitolách práce. 

 

Pojistná smlouva byla uzavřena na stavbu s platností od 18. 9. 2018 na dobu neurčitou. 

Smlouva byla sjednána mezi vlastníky objektu a společností Direct a.s. Součástí smlouvy jsou 

všeobecné pojistné podmínky a doplňkové pojistné podmínky. V příloze č. 3 je zveřejněná kopie 

pojistné smlouvy. Předmětem pojistné smlouvy je pouze pojištění stavby bez domácnosti. 
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Rodinný dům byl pojištěn na pojistnou částku 3 000 000,- Kč, pojistné je placeno ročně  

ve výši 1 253,- Kč. Součástí pojištění není pojištění nad limit. Všeobecné podmínky stanovují 

pojistné plnění na cenu novou. To znamená, že cena je vyjádřena jako cena, za kterou je možné 

v daném místěa časem pořídit věc stejnou nebo srovnatelnou. 

 

Pojišťovna Direct a.s. stanovuje všeobecné pojistné podmínky, ve kterých se nachází 

vysvětlení základních pojmů, vznik, trvání a zánik pojištění, na co se pojištění vztahuje, jaké jsou 

vzájemné povinnosti, jak se sjednané pojištění má platit, jak pojišťovna bude vyplácet. Pojišťovna 

stanovuje  

i doplňkové pojistné podmínky pro pojištění stavby rodinného domu. Rozšiřují všeobecné pojistné 

podmínky. Obsahují, jakým způsobem umí pojistit, komu bude pojišťovna hradit, co bude hradit  

a jakým způsobem bude hradit, je zde i automatické navýšení pojistné částky. 

Pojistná smlouva, která je uvedená v příloze č. 2 se řídí dle aktuálních Všeobecných  

a doplňkových podmínek pro pojištění majetku. Jsou aktuální po datu 25. 1. 2019. Pojistná smlouva 

se řídí dle parametrů nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

Doplňkové pojistné podmínky uvádí v bodě 4.1. z jakého pohledu je možné stanovit 

pojistné plnění. V případě sjednané pojistné smlouvy na oceňovaný rodinný dům se jedná  

o pojištění na pojistnou částku. Jedná se o maximální částku pojišťovna uhradí pro daný předmět 

a dané nebezpečí při každé pojistné události. Tato částka musí odpovídat hodnotě předmětu 

v době sjednání pojištění. Pokud bude pojistná částka o více než 25 % nižší než hodnota předmětu, 

může pojišťovna uplatnit snížení pojistného plnění z důvodů podpojištění. Na tuto pojistnou částku 

pojišťovna pojišťuje rizika základní nebezpečí a vodovodní škody, povodeň a záplava.  

 

Rodinný dům se nachází v obci Šimonovice v ulici Minkovická s číslem popisným 429. 

Stavba stojí na pozemku s parcelním číslem st. 556/10, k. ú. Minkovice. Dle výpisu z katastru 

nemovitostí, který byl pořízený dne 18. 10. 2019 z webového portálu www.cuzk.cz, má pozemek 

rozlohu 1 198 m2. Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. 

Výpis z katastru nemovitostí, který náleží k rodinnému domu, je uveden v příloze č. 4. Výřez 

z katastrální mapy znázorňuje obrázek č. 3. níže. 

http://www.cuzk.cz/
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Obr. č. 3: Výřez z katastrální mapy [19] 

 

Projektová dokumentace pro stavební povolení na posuzovaný rodinného domu, byla 

vypracována v červenci roku 2018 a na jejím základě bylo dne 20. srpna 2018 vydáno stavební 

povolení. V průběhu výstavby rodinného domu vznikla škodní událost, která byla způsobena 

silným větrem. Projektová dokumentace objektu je uvedena v příloze č. 1 této diplomové práce. 

Obsahuje následující výkresy, které podrobnostmi odpovídají dokumentaci pro stavební povolení: 

• základy, 

• půdorys 1.NP, 

• půdorys podkroví, 

• stropní konstrukce, 

• krov, 

• půdorys střechy, 

• řez A – A‘, 

• pohledy. 

 

Při nákladovém způsobu ocenění je použit zákon 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., č. 225/2017 Sb. 
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Dále vyhláška 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., podle stavu ke dni 13. března 2019. 

 

V program BUILDpower S, ve kterém se tvoří položkový rozpočet, je určena cena nákladů  

na opravu rodinného domu. Program je od společnosti RTS, a.s. Je využita databáze cen k první 

polovině roku 2019. 

 

Vybraný objekt dřevostavby rodinného domu je umístěný v Libereckém kraji v obci 

Šimonovice s katastrálním územím Minkovice. Česká republika se dělí na 14 krajů a těmi jsou: 

Hlavní město Praha, Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královohradecký, 

Pardubický, Vysočina, Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský. [33] 

 

Obr. č. 4: Situování Libereckého kraje [33] 

 

Liberecký kraj leží na severu České republiky. Svým severním okrajem tvoří v délce  

20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice 

s Polskem. Kraj patří mezi nejlesnatější v ČR. Je druhým nejméně obydleným krajem, tvoří jen 4 % 

území celé ČR. Nachází se zde několik nejstarších zajímavých památek například národní park 

Krkonoše, chráněná krajinná oblast Český ráj, botanická zahrada a ZOO (otevřena roku 1904). [32] 
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Kraj je často navštěvovaný turisty za účelem využití volného času. V létě pro turistiku, v zimě 

lyžování. Známá je Jizerská padesátka (závod v běhu na lyžích). 

Liberecký kraj nabízí hodně možností v oblasti studia vysokoškolského, například 

technickou univerzitu v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, 

architektury, mechatroniky a mezioborových inženýrských studií včetně středních školách. [32] 

 

Základní informace 

Rozloha:   3 163 km2 

Počet obcí:   215, z toho 39 měst 

Počet obyvatel:  443 398 (k 01/2020) 

Nezaměstnanost:  2,95 % (k 01/2020) 

Krajské město:   Liberec (104 445 obyvatel, k 12/2018) 

Nejdelší řeka:   Jizera, která měří 165 km a z toho 90 km je na území kraje 

Nejvyšší hora:   Smrk, ale nejvyšším bodem je krkonošský Kotel (1 435 m n. m.) [32] 

 

Liberecký kraj dále členíme na čtyři okresy, kterými jsou: Česká Lípa, Liberec, Jablonec  

n. Nisou a Semily. 

 

Obr. č. 5: Rozdělení Libereckého kraje na okresy [31] 

Okres Liberec 

Okres Liberec je jedním z nejseverněji položených okresů České republiky. Rozmístění 

obyvatel na území okresu je velmi nerovnoměrné a koncentruje se do městských sídel. Ve městech 

žije 83,3 % obyvatel okresu. 
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Liberecký okres je charakteristický značnou členitostí terénu. Nadmořská výška se zde 

pohybuje od 210 m n. m. na jihu okresu po 1 124 m n. m., v severní části okresu se rozprostírají 

Lužické a Jizerské hory. Celková plocha okresu se člení na 47,2 % na zemědělskou půdu a 42,5 % 

na lesní půdu. Okres Liberec je také znám svojí geologickou stavbou. Nejvyšší horou je Smrk, 

v blízkosti státní hranice s Polskem. Voda z území odtéká z části do Severního a z části do Baltského 

moře. [34] 

 

Obec Šimonovice 

Zkoumaná nemovitá věc (rodinný dům) se nachází v obci Šimonovice, jen pár kilometrů  

od okresního města Liberce. Na svazích Ještědského hřbetu, přesněji pod tzv. Rašovským 

hřebenem. Kousek je Javorníkův vrch s nádherným výhledem do okolí. Žije zde přibližně  

1 300 obyvatel. Katastrální výměra je 7,19 km2 s nadmořskou výškou 485 m n. m. [35] 

 

Obr. č. 6: Obec Šimonovice [36] 

 

Oceňovaným objektem je dřevostavba rodinného domu, která je situována v obci 

Šimonovice na ulici Minkovická. Stavba stojí na pozemku s parcelním číslem 556/10 k.ú. Minkovice. 

Dle katastru nemovitostí se jedná o trvalý travní porost (stavba zatím nebyla zkolaudovaná  

a pozemek zatím nebyl vyňat ze zemědělského půdního fondu). Pozemek má výměru 1198 m2.  
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Na objektu vznikla pojistná událost v březnu roku 2019. Jednalo se o pád konstrukčního dřevěného 

rámového nosného systému RD, kvůli silnému větru. 

Na obrázku č. 6 je zobrazený oceňovaný objekt po dokončení. Fotodokumentace byla 

pořízena v březnu roku 2020. Rodinný dům je již dokončený a čeká se na kolaudaci a zapsání stavby 

do katastru nemovitostí. 

 

Obr. č. 7: Rodinný dům po dokončení, rok 2020 [vlastní] 

 

Předmětem výstavby je rodinný dům 5+kk, obdélníkového půdorysu o vnějším 

půdorysném rozměru 8,05 m × 9,30 m. Dům je určený k bydlení čtyřčlenné rodiny. 

Rodinný dům je navržen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným 

podkrovím, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 40°, s výškou hřebene 7,76 m od úrovně 

podlahy v 1.NP. Svislé stěny z dřevěného rámového systému jsou založeny na železobetonové 

desce, pod kterou jsou zhotoveny betonové základové pasy. Stropní konstrukce nad 1.NP je 

dřevěný trámový. Strop v podkroví tvoří nosná konstrukce sedlové střechy (krokve a kleštiny).  

Na zastřešení stavby je použita betonová skládaná dvoudrážková taška od firmy tašek BRAMAC. 
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Zásobování stavby pitnou vodou je řešeno vodovodní přípojkou (napojení stavby na místní 

vodovodní řad). Objekt je připojen na vedení nízkého napětí, které je situováno v přilehlé 

komunikaci. Na hranici pozemku je elektrická rozvodná skříň. Vytápění je zajištěno sálavými 

infrapanely v kombinaci s krbem na dřevěné pelety. Splaškové vody jsou z objektu vedeny nebo 

jsou vsakovány do kanalizačního systému obce. Dešťové vody ze stavby jsou svedeny na terén, kde 

jsou následně  zasakovány. 

 

Dispoziční řešení 

Hlavní vchod je situován na severovýchodní straně objektu. Z předsíně, kde jsou čistící 

rohože na obuv, skladovací prostory a přístup do technické místnosti se dostaneme  

ke schodišťovému prostoru. Dále severozápadní polovinu plochy 1.NP tvoří obývací pokoj, který je 

v kombinaci s kuchyňským koutem hlavním společenským prostorem domu. Ze schodišťového 

prostoru je zajištěn přístup do koupelny s WC a na druhé straně schodišťového prostoru pak 

pracovna.  

Schodiště spojuje 1.NP s 2.NP, kde se nachází v prostorách nad obývacím pokojem dva 

pokoje, z nichž je jeden napojen na koupelnu, taktéž přístupnou z chodby. Dále se v 2.NP nachází 

šatna a jeden pokoj na druhé straně schodiště. 

Založení objektu 

Objekt rodinného domu je založen na základových pásech z prostého betonu C 16/20, 

 o šířce obvodových pasů 600 mm, se základovou spárou v nezamrzlé hloubce min. 1,20 m pod 

úrovní upraveného terénu. Veškeré základové spáry musí být v únosné zemině. Základové pasy 

jsou v horní části spojeny betonovou deskou, na které je umístěna protiradonová izolace, která plní 

i hydroizolační funkci. Do výkopové rýhy základového pásu je vložen zemnící pásek FeZn 

30 mm × 4 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Nosnou konstrukci obvodových stěn a nosných příček tvoří rám zhotovený z dřevěných 

desek (případně fošen), které jsou z vnějších stran opláštěny dřevoštěpovými deskami OSB 3. Rám 

stěny se skládá ze spodního prahu, horního prahu a sloupků. Spodní práh je ukotvený do betonové 

desky, chemickými kotvami se závitovými tyčemi ø 15 mm s antikorozní úpravou. Základním 

konstrukčním materiálem pro prahy jsou dřevěné fošny 50/140 mm a sloupky 60/140 mm nebo 
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140/140 mm. V místech vložených otvorů jsou provedeny výměny z fošen 50/140 mm. Nosný rám 

je z vnější strany opláštěn dřevoštěpovými deskami OSB 3, které zároveň tvoří podklad  

pro zateplovací systém. Výška rámů je od železobetonové desky pod pozednici krovu. Rámy 

štítových stěn mají výšku až pod úroveň střechy. Prostor uvnitř rámů je vyplněn minerální vatou 

tloušťky 140 mm, např. rohožemi Rockwool Domrock nebo Ursa DF 40. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad přízemím bude zhotovena z trámů průřezu 100/200 mm. Střední 

nosný trám 140/240 mm je podepřen sloupkem 140/140 mm. Nad prosklenou stěnou bude osazen 

dřevěný trám 140/240 mm. Stropní podhled v podkroví tvoří sádrokartonové desky na ocelovém 

roštu, zavěšeném na krokvích a kleštinách krovu. Na pohled se použijí desky GKB (v koupelně 

GKBi). Na sádrokartonové desky je položeno PE armonová parotěsná zábrana a tepelná izolace 

minerální rohoží tl.100 mm + 200 mm. 

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 40°. Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov 

navržen jako dřevěná vaznicová soustava s pozednicemi 140/140 mm, se středovými vaznicemi  

140/200 mm, podepřenými sloupky 140/140 mm, které jsou kotvený do středové nosné příčky. 

Krokvemi 120/180 mm, staženy kleštinami 80/160 mm a tvoří nosnou konstrukci pro zavěšení 

podhledu stropu v podkroví. Řezivo je z materiálu jakosti SI (C22). 

Tab. č. 8: Celkové rozměry rodinného domu [vlastní] 

Celkové rozměry 

Půdorysné rozměry konstrukce 8,05 × 9,30 m 

Půdorysné rozměry včetně zateplení 8,25 × 9,40 m 

Obytná plocha 95,25 m2 (49,88 m2 + 45,37 m2) 

Podlahová plocha  124,47 m2 (60,07 m2 + 64,40 m2) 

Zastavěná plocha  74,87 m2 

Obestavěný prostor  495,4 m3 

 

Popis rodinného domu je shrnut v následující tabulce, pro lepší přehlednost. Nalezneme 

zde konstrukce a vybavení s jejím popisem. 
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Tab. č. 9: Konstrukce a vybavení rodinného domu [vlastní] 

Konstrukce a vybavení Popis 

Základy Železobetonové 

Zdivo Dřevěný sendvičový systém 

Strop mezi 1. NP a podkrovím Dřevěný trámový 

Střecha Sedlová se sklonem 40° 

Krytina Betonové tašky BRAMAC 

Klempířské konstrukce Výrobky z hliníkového plechu – dešťové svody, 

žlaby, parapetní plechy a další doplňky 

Vnitřní omítky Malba tekutá Remal profi, keramické obklady 

Fasádní omítky (vnější) Soklová část: Terra – Marmolit. Tenkovrstvá, 

silikonová s jemným s jemným rastrem 

Vnější obklady Nejsou 

Schody Jednoramenné křivočaré 

Dveře Vnitřní: dřevěné. Vnější: plastové. 

Okna Z plastových rámů, otevírací a sklápěcí 

Podlahy obytných místností Vinylové plovoucí podlahy 

Podlahy ostatních místnosti Keramická dlažba 

Vytápění Infrapanely v kombinaci s krbem na dřevěné 

pelety 

Elektroinstalace Motorový proud (400 V), světelný (230 V) 

Bleskosvod Ano 

Rozvody vody Ano (studená i teplá) 

Zdroj teplé vody Elektrický kotel 

Instalace plynu Ne 

Kanalizace Ano 

Vybavení kuchyně Elektrický sporák, lednice, kávovar 

Vnitřní vybavení Stůl, židle, skříně, pohovka, postele 

 

 

Pojistná událost, která je předmětem diplomové práce se stala v březnu roku 2019. 

V Libereckém kraji řádil od 9. března 2019 silný vítr. Vlivem nepřízně počasí zasahovali hasiči u více 

než dvaceti případů, souvisejících se silným větrem. Silný vítr zasáhl i dřevostavbu rodinného domu 

v Šimonovicích. Jedná se o pojistnou událost, kde šlo o pád konstrukčního dřevěného rámového 

nosného systému RD. Škodní událost byla majitelem objektu neprodleně po vzniku nahlášena  

na pojišťovně. Po místním šetření mobilního technika pojišťovny, byla škodní událost prohlášená 

za pojistnou událost, podle ustanovení uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

Technik také určil celkový rozsah škod. Majitel rodinného domu požadoval vyplacení nákladů  

na opravu konstrukčního dřevěného rámového nosného systému RD. 
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Objekt byl pojištěný u Direct pojišťovna, a.s. Rozsah pojištění a platby škod na majetku byly 

pojištěny u hlavní budovy na základní nebezpečí do výše 3 000 000 Kč. Sjednané pojistné podmínky  

se vztahují na vzniklou škodní událost. Pojistné nebezpečí je uvedeno v pojistných podmínkách 

pojišťovny. Spoluúčast nebyla stanovena v žádné výši. Pojišťovna plnila celou částku bez problémů. 

Plnění je uvedeno na cenu novou.  

Nákladovým způsobem se stanoví hodnota konstrukčního dřevěného rámového nosného 

systému RD, aby bylo možné zjistit hodnotu pojistné události. Škoda se stala v krátkém časovém 

úseku od postavení nosné konstrukce domu. Použitý materiál a práce má stejnou hodnotu jak 

před, tak po škodní události. Z toho důvodu by nemělo dojít ke krácení pojistného plnění z důvodu 

opotřebení. 

Pro pojistnou událost stačí zjistit pouze cenu poškozených konstrukcí objektu, tedy dřevěné 

nosné konstrukce domu. Za účelem splnění zadání diplomové práce je provedeno ocenění  

ne jenom poškozených konstrukcí, ale je provedeno i nákladové ocenění celé stavby. 

 

Libereckým krajem se prohnal silný vítr, který způsobil škodu na rodinném domě. Vznikla 

pojistná událost v rozsahu pádu konstrukčního dřevěného rámového nosného systému.  

Na obrázku níže je vidět situaci před živelnou pohromou (obr. č 8). Následující obrázky znázorňují 

objekt po nárazu silného větru (obr. č. 9 a obr. č. 10). Byla nutná demontáž vázaných konstrukcí 

domu. Včetně třídění poškozených a nepoškozených částí konstrukce a následné uložení. 

 

Stav objektu před pojistnou událostí 

Jako první se na ploše staveniště sejmula ornice a zřídilo zařízení staveniště. Dále se 

vyhloubily základové rýhy pomocí těžké techniky podle projektové dokumentace a ručně se 

začistily. Dále byl do rýh vložen zemnící pásek a založena první řada tvarovek ztraceného bednění. 

Po zatuhnutí první řady byly postupně vyskládány další vrstvy tvarovek, které byly vyplněny 

prostým betonem, kamenivem a vyztuženy ocelovými pruty.  

Dle projektové dokumentace byly vynechány v základových zdech ze ztraceného bednění 

prostupy pro ležatou kanalizaci. Po dostatečném zatvrdnutí betonu byla položena do prostor mezi 

základy ležatá kanalizace a celý prostor základů byl zasypán kamenivem a zhutněn  

na požadovanou hodnotu. Po zhutnění byla celá plocha zalita prostým betonem a vyztužena  
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po celé ploše KARI sítí. V prostorách nosného systému byla KARI síť zdvojena, aby nedošlo 

k popraskání podkladního betonu.  

Po technologické pauze, dosáhnutí 70% pevnosti betonu a řádnému vyschnutí betonové 

plochy byl nanešen hydroizolační nátěr a celoplošně nataven modifikovaný asfaltový pás. 

Hydroizolací byla opatřena i venkovní strana tvarovek ztraceného bednění. Dále bylo zdivo 

zatepleno pomocí TI z XPS a zakryto nopovou fólií. Zřejmě dle vyhotovené kladečské projektové 

dokumentace byla zřízena na základové konstrukci konstrukce tesařská z dřevěných hranolů 

různých tlouštěk včetně konstrukce krovu a zavětrování. 

 

Obr. č. 8: Konstrukce rodinného domu zhotovené před živelnou pohromou [vlastní] 

 

Stav objektu bezprostředně po pojistné události 

Základy a vše i s nimi společné zůstalo nepoškozené. Vlivem silného větru nastal pád 

konstrukčního dřevěného rámového nosného systému rodinného domu. 
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Po škodné události nastala demontáž dřevěných konstrukcí, odklizení nepotřebných  

a zničených kusů. Poškozených bylo zhruba 20 % dřevěných prvků. Nato započala montáž nového 

konstrukčního dřevěného rámového nosného systému rodinného domu. 

 

Poškozené konstrukce vlivem silného větru 

Vlivem neočekávaných povětrnostních vlivů byla konstrukce zborcena v celém rozsahu. 

Důvodem bylo zřejmě nedodržení bezpečnostních a stavebně-statických požadavků. Zborcené 

prvky konstrukce jsou popsány níže v tabulce č. 10 (veškeré hodnoty jsou převzaty z přílohy č. 7,  

z rozpočtu vytvořeném v rozpočtovém programu). Dřevěná konstrukce byla z hranolů do 120 cm2. 

Tab. č. 10: Poškozené prvky [vlastní] 

Poškozené prvky Rozsah poškození v m3 

Obvodové stěny 17,69 

Krov 11,97 

Vnitřní příčky  3,87 

Strop 8,38 

 

 

Obr. č. 9: Konstrukce rodinného domu po živelné pohromě 1 [vlastní] 
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Obr. č. 10: Konstrukce rodinného domu po živelné pohromě 2 [vlastní] 
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Součástí úseku „Vlastního řešení“ je ocenění rodinného domu nákladovou metodou. Podle 

vyhlášky č. 441/2013 Sb., která je důkladně popsána v první části diplomové práce a také je 

hodnota rodinného domu vyhodnocena pomocí rozpočtového programu BUILpower S, 

společnosti RTS a.s. Stanoví se pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně po poškození 

(březen 2019). Pojistná smlouva byla uzavřená o půl roku dříve, proto není počítáno s opotřebením. 

Pojistná událost se stala v průběhu výstavby rodinného domu. Hodnota získaná nákladovou 

metodou ocenění bude sloužit k porovnání s pojistnou částkou uvedenou v pojistné smlouvě. 

Nemovitost je pojištěna na novou cenu, dá se tedy předpokládat, že pojistná hodnota bude 

odpovídat reprodukční ceně, tedy nové ceně věci v době uzavření pojistné smlouvy. 

Také jsou uvedeny náklady na opravu konstrukčního dřevěného rámového nosného 

systému RD, který byl poškozen vlivem silného větru. Stanoví se pomocí rozpočtového programu. 

Ty se nakonec posoudí se skutečně vynaloženými náklady na opravu. 

 

Pojistná hodnota rodinného domu je zjištěna pomocí dvou variant nákladového způsobu: 

1. ocenění pomocí vyhlášky, 

2. ocenění pomocí rozpočtového programu. 

 

Podklady k vypracování ocenění 

Potřebné podklady k vypracování ocenění, provedení rozpočtu vzniklé škody a závěrem 

stanovení výše pojistného plnění: 

• Fotodokumentace vzniklé škody. 

• Podklady z místního šetření – vlastní technický popis, půdorys přízemí, stropní 

konstrukce, půdorys podkroví, krov, půdorys střechy, řez A-A‘ (příloha č. 1). 

• Pojistná smlouva rodinného domu v Šimonovicích s pojišťovnou Direct pojišťovna, 

a.s. (příloha č. 2). 

• Faktura za opravu s rozpisem prací (příloha č. 3). 
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Použité zákonné předpisy: 

Ocenění je provedeno dle 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., č. 225/2017 Sb. 

Dále vyhláška 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. 

 

Postup ocenění nákladovým způsobem podle výše uvedené oceňovací vyhlášky (dále jen 

„vyhlášky“): 

1. zjištění obestavěného prostoru, dle přílohy č. 1 vyhlášky, 

2. zařazení podle druhu svislé konstrukce a počtu nadzemních podlaží do typu stavby  

a také určení základní ceny za m3 obestavěného prostoru, dle přílohy č. 11 vyhlášky, 

3. stanovení základní ceny po úpravě koeficientem účelového využití podkroví, 

4. modifikace podle koeficientu vybavení stavby (K4), 

5. modifikace dle polohového koeficientu (K5), příloha č. 20 vyhlášky, 

6. modifikace dle koeficientu změny cen staveb (Ki), dle přílohy č. 41 vyhlášky, 

7. zjištění základní ceny upravené o zjištěné koeficienty, 

8. stanovení opotřebení analytickou metodou, 

9. závěrečným krokem je výpočet ceny objektu nákladovým způsobem (CSN). 

 

Výpočet obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor je počítán dle oceňovací vyhlášky. Nadzemní část objektu je rozdělena 

na 1NP, podkroví a střechu. Rozměry jsou totožné s projektovou dokumentací – půdorysu 1NP, 

půdorysu podkroví, půdorysu střechy a řezu A – A. Všechny uvedené dokumenty jsou součástí 

přílohy č. 1. 
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Tab. č. 11: Výpočet obestavěného prostoru stavby [vlastní] 

Parametry nadzemní stavby 

 1NP Podkroví Střecha 

Šířka [m] 9,30 9,30 10,50 

Délka [m] 8,05 8,05 9,55 

Výška [m] 3,1 (2,6 + 0,2 + 0,3) 1,05 1,73 

Objem částí [m3] 232,08 78,61 173,48 

Celkem objem [m3] 484,17 

Zastavěná plocha [m2] 74,87 

 

Obestavěný prostor je vypočten součtem spodní části objektu, vrchní části objektu  

a zastřešením. Celkový obestavěný prostor nadzemní části objektu byl stanoven na 484,17 m3. 

Zastavěná plocha rodinného domu vychází na 74,87 m2. 

 

Zařazení objektu pro potřeby ocenění a stanovení základní ceny 

Rodinný dům je zařazen podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. do § 13 pro určení základní ceny 

obestavěného prostoru. Je zde podmínka, že obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo jde-li  

o původní zemědělskou usedlost nebo je stanovena základní průměrná cena podle tabulky 

v příloze této vyhlášky nebo je-li stavba rozestavěná. 

Z tabulky výše vyplývá, že oceňovaný objekt nesplňuje podmínku většího obestavěného 

prostoru, než je 1 100 m3. Stavba je již dokončena, ale zatím nedošlo ke kolaudačnímu rozhodnutí. 

Proto lze rodinný dům zařadit do § 13 výjimečně, za účelem splnění zadání diplomové práce. 

 

Tab. č. 12: Výpočet základní ceny rodinného domu (Kč/m3) [vlastní] 

Stavba (rodinný dům) 

Nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím 

Typ Cena Hodnota koeficientu pro úpravu 

ZC 

Svislá konstrukce – dřevěná L 2 080 - 

S podkrovím nad 2/3 zastavěné 

plochy 1. nadzemního podlaží 
- - 1,120 

Základní cena [Kč/m3] 2 329,6 

 

Tabulka č. 12 uvádí výpočet základní ceny v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinného 

domu se šikmou střechou. Rodinný dům je zařazený podle dřevěné svislé konstrukce do typu 
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stavby L, kde je cena 2 080 Kč/m3. Jelikož objekt využívá podkroví z více jak 2/3 zastavěné plochy  

1. nadzemního podlaží k účelovému využití. Musí se cena vynásobit koeficientem 1,12. Získáme 

základní cenu 2 329,6 Kč/m3. 

 

K získání základní ceny upravené (ZCU), potřebujeme znát ještě další tři koeficienty: 

• koeficient vybavení stavby,  

• koeficient polohový, 

• koeficient změny cen staveb. 

 

Koeficient vybavení stavby (K4) 

Výpočet koeficientu je v tabulce č. 13. 

 

Tab. č. 13: Výpočet koeficientu vybavení stavby (K4) [vlastní] 

 

 

Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Cen. 

podíl 

(př. 21)

%
Pod. 

č.
Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy vč. zemních prací Železobetonové S 0,082 100 0,082 1,00 0,08200

2 Svislé konstrukce Dřevěný sendvičový systém S 0,212 100 0,212 1,00 0,21200

3 Stropy Dřevěný trámový S 0,079 100 0,079 1,00 0,07900

4 Zastřešení mimo krytinu Sedlová se sklonem 40° S 0,073 100 0,073 1,00 0,07300

5 Krytiny střech Betonové tašky BRAMAC S 0,034 100 0,034 1,00 0,03400

6 Klempířské konstrukce Výrobky z hliníkového plechu S 0,009 100 0,009 1,00 0,00900

7 Vnitřní omítky
Malba tekutá Remal profi, 

keramické obklady
S 0,058 100 0,058 1,00 0,05800

8 Fasádní omítky

Soklová část: Terra – 

Marmolit. Tenkovrstvá, 

silikonová s jemným s jemným 

rastrem

S 0,028 100 0,028 1,00 0,02800

9 Vnější obklady Nejsou C 0,005 100 0,005 0,00 0,00000

10 Vnitřní obklady Kuchyně, koupelna s WC S 0,023 100 0,023 1,00 0,02300

11 Schody Jednnoramenné křivočaré S 0,010 100 0,010 1,00 0,01000

12 Dveře
Vnitřní: dřevěné. Vnější: 

plastové
S 0,032 100 0,032 1,00 0,03200

13 Okna
Z plastových rámů, otevírací a 

sklápěcí
S 0,052 100 0,052 1,00 0,05200

14 Povrch obytných místností Vinylové plovoucí podlahy S 0,022 100 0,022 1,00 0,02200

15
Podlahy ostatních 

místností
Keramická dlažba S 0,010 100 0,010 1,00 0,01000
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Pro výpočet koeficientu je důležité znát konstrukce a vybavení rodinného domu. Jednotlivé 

položky jsou znázorněny v tabulce č. 13. K těm je přiřazen cenový podíl, který vycházejí z vyhlášky  

č. 441/2013 Sb., příloha č. 21 a to pro typ stavby L. Konstrukce a vybavení jsou ohodnoceny  

ve srovnání s běžným provedením u ostatních rodinných domů. Skoro všechny jsou hodnoceny 

písmenem „S“ tedy standardní. Dvě položky jsou hodnoceny písmenem „C“ tedy chybějící.  

U oceňovaného objektu chybí vnitřní obklady a není zde instalace plynu. Nadstandardně „N“ je 

ohodnocena položka vytápění. Z důvodu dvojího možného vytápění domu infrapanely a krbem. 

Hodnota koeficientu vybavení stavby K4: 1,018. Stanovená hodnota odpovídá vymezenému 

rozpětí. 

 

Koeficient polohový (K5) 

Polohový koeficient je uveden ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. v příloze č. 20, tabulce č. 1. 

Oceňovaný rodinný dům spadá do položky s č. 5 s názvem: Ostatní obce s 1001 obyvatelem a více. 

Pro tuto položku náleží koeficient K5: 0,90. 

 

Koeficient změny cen staveb (Ki) 

Koeficient změny cen staveb je členěn podle kódů klasifikace CZ-CC. Klasifikace je uvedena 

v tabulce ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. v příloze č. 41., ve znění vyhlášky č. 457/2017 Sb.  

Pol. 

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Cen. 

podíl 

(př. 21)

%
Pod. 

č.
Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

16 Vytápění
Infrapanely v kombinaci 

s krbem na dřevěné pelety
N 0,052 100 0,052 1,54 0,08008

17 Elektroinstalace
Motorový proud (400 V), 

světelný (230 V)
S 0,043 100 0,043 1,00 0,04300

18 Bleskosvod Ano S 0,006 100 0,006 1,00 0,00600

19 Rozvod vody Rozvod studené i teplé vody S 0,032 100 0,032 1,00 0,03200

20 Zdroj teplé vody Z kuchyně, koupelny s WC S 0,019 100 0,019 1,00 0,01900

21 Instalace plynu Není instalován C 0,005 100 0,005 0,00 0,00000

22 Kanalizace Ano S 0,031 100 0,031 1,00 0,03100

23 Vybavení kuchyně
Elektrický sporák, lednice, 

kávovar
S 0,005 100 0,005 1,00 0,00500

24
Vnitřní hygienické 

vybavení
1 x sprchový kout a vana S 0,041 100 0,041 1,00 0,04100

25 Záchod 2x záchod S 0,003 100 0,003 1,00 0,00300

26 Ostatní Digestoř S 0,034 100 0,034 1,00 0,03400

Celkem 1,000 1,000 1,018
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V sekci 1 – budovy. Oceňovaný objekt spadá pod kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 (budovy 

jednobytové) s hodnotou koeficientu Ki: 2,192. 

 

Výpočet základní ceny a určení koeficientů bylo nezbytné pro získání základní ceny 

upravené, která slouží ke konečnému výpočtu ceny objektu nákladovým způsobem (CSN). 

Tab. č. 14: Výpočet základní ceny upravené (ZCU) [vlastní] 

Označení Popis Hodnota 

ZC Základní cena  2 329,6 

K4 Koeficient vybavení stavby 1,018 

K5 Koeficient polohový 0,90 

Ki Koeficient změny cen staveb 2,192 

ZCU Základní cena upravená 4 678,56 

 

V tabulce č. 14 je zobrazena hodnota pro základní cenu upravenou (ZCU)  

a to 4 678,56,- Kč/m3. Cena se vypočítala vynásobením uvedených čtyř hodnot. 

 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí cenových podílů konstrukcí a vybavení 

stavby se použije v případě oceňované nemovitosti z důvodu poškození vlivem živelní pohromy.  

V následující tabulce č. 15 je proveden výpočet opotřebení analytickou metodou. 

Tab. č. 15: Výpočet opotřebení analytickou metodou [vlastní] 

 

Čís. 

pol.
Konstrukce a vybavení Provedení

Přepočtený 

podíl A
Stáří B Život. prvku C

Opotřeb. 

B/C
100 x A x B/C

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Základy vč. zemních prací Železobetonové 0,08055 0 175 0,0000 0,000

2 Svislé konstrukce Dřevěný sendvičový systém 0,20825 0 140 0,0000 0,000

3 Stropy Dřevěný trámový 0,07760 0 140 0,0000 0,000

4 Zastřešení mimo krytinu Sedlová se sklonem 40° 0,07171 0 110 0,0000 0,000

5 Krytiny střech Betonové tašky BRAMAC 0,03340 0 60 0,0000 0,000

6 Klempířské konstrukce
Výrobky z hliníkového 

plechu
0,00884 0 55 0,0000 0,000

7 Vnitřní omítky
Malba tekutá Remal profi, 

keramické obklady
0,05697 0 65 0,0000 0,000

8 Fasádní omítky

Soklová část: Terra – 

Marmolit. Tenkovrstvá, 

silikonová s jemným 

s jemným rastrem

0,02750 0 45 0,0000 0,000

9 Vnější obklady Nejsou 0,00491 0 40 0,0000 0,000

10 Vnitřní obklady Kuchyně, koupelna s WC 0,02259 0 40 0,0000 0,000
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Hodnota opotřebení u metody analytické vychází 0,00 %. Opotřebení se posuzuje k datu 

realizace stavby, v tomto případě je stáří 0 roků. 

 

Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem (CSN) 

Tabulka č. 16 zobrazuje výpočet ceny rodinného domu k březnu roku 2019, tj. k datu 

oceňování. 

Tab. č. 16: Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem (CSN) [vlastní] 

Označení Popis Jednotky Hodnota 

ZCU Základní cena upravená Kč/m3 4 678,56 

Pmj Obestavěný prostor objektu m3 484,17 

O Opotřebení stavby % 0,00 

1, 100 Konstanty - - 

Použitý vzorec CSN = ZCU x Pmj x (1 – o/100) 

CSN Cena rodinného domu Kč 2 265 218,4 

 

Čís. 

pol.
Konstrukce a vybavení Provedení

Přepočtený 

podíl A
Stáří B Život. prvku C

Opotřeb. 

B/C
100 x A x B/C

(1) (2) (3) (10) (11) (12) (13) (14)

11 Schody Jednnoramenné křivočaré 0,00982 0 140 0,0000 0,000

12 Dveře
Vnitřní: dřevěné. Vnější: 

plastové
0,03143 0 65 0,0000 0,000

13 Okna
Z plastových rámů, otevírací 

a sklápěcí
0,05108 0 65 0,0000 0,000

14 Povrch obytných místností Vinylové plovoucí podlahy 0,02161 0 50 0,0000 0,000

15
Podlahy ostatních 

místností
Keramická dlažba 0,00982 0 50 0,0000 0,000

16 Vytápění
Infrapanely v kombinaci 

s krbem na dřevěné pelety
0,05108 0 35 0,0000 0,000

17 Elektroinstalace
Motorový proud (400 V), 

světelný (230 V)
0,04224 0 40 0,0000 0,000

18 Bleskosvod Ano 0,00589 0 40 0,0000 0,000

19 Rozvod vody
Rozvod studené i teplé 

vody
0,03143 0 35 0,0000 0,000

20 Zdroj teplé vody Z kuchyně, koupelny s WC 0,01866 0 35 0,0000 0,000

21 Instalace plynu Není instalován 0,00491 0 35 0,0000 0,000

22 Kanalizace Ano 0,03045 0 45 0,0000 0,000

23 Vybavení kuchyně
Elektrický sporák, lednice, 

kávovar
0,00491 0 25 0,0000 0,000

24 Vnitřní hygienické vybavení 1 x sprchový kout a vana 0,04028 0 45 0,0000 0,000

25 Záchod 2x záchod 0,00295 0 40 0,0000 0,000

26 Ostatní Digestoř 0,03340 0 40 0,0000 0,000

Celkem 1,00000 0,00000

0,00 %Opotřebení analytickou metodou



72 

Cena oceňovaného rodinného domu činí 2 265 218,4,- Kč. Opotřebení objektu je 0,00 %, 

ocenění probíhalo při výstavbě objektu. 

 

V tabulce č. 17 je znázorněno shrnutí potřebných informací pro ocenění rodinného domu 

nákladovým způsobem. 

Tab. č. 17: Ocenění rodinného domu ke vzniku pojistné události [vlastní] 

Popis Označení Hodnota 

Rodinný dům - § 13 a příloha č. 11 typ L 

Kód klasifikace CZ - CC 111 

Základní cena  ZC 2 080 Kč/m3 

Koeficient podle využití podkroví Kpod 1,120 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití podkroví ZC pod 2 329,6 Kč 

Obestavěný prostor objektu Pmj 484,17 m3 

Koeficient vybavení stavby (příloha č. 21 vyhlášky) K4 1,018 

Koeficient polohový (příloha č. 20 vyhlášky) K5 0,90 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 41 vyhláška) Ki 2,192 

Základní cena upravená ZC x Kpod x K4 x K5 x Ki ZCU 4 678,56 Kč/m3 

Rok odhadu - 3/2019 

Rok uzavření pojištění - 9/2018 

Stáří S 0 roků 

Způsob výpočtu opotřebení - Analytický 

Opotřebení stavby O 0,00 % 

Výchozí cena stavby  CN 2 265 218,4 Kč 

Odpočet na opotřebení stavby O  - 0,00 Kč 

Cena rodinného domu ke dni odhadu CSN 2 265 218,4 Kč 

 

Ocenění bylo provedeno za účelem stanovení věcné hodnoty nemovitosti po pojistné 

události, podle platného cenového předpisu. Nová cena rodinného domu je stanovena nákladovou 

metodou  

po zaokrouhlení činí 2 265 200,- Kč. Rozdíl vypočtené pojistné hodnoty nákladovým způsobem  

(2 265 200,- Kč) a pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě (3 000 000,- Kč) činí 734 800,- Kč, 

procentuálně je částka uvedená v pojistné smlouvě o 32,44 % vyšší než hodnota vypočítaná 

nákladovým způsobem. Rodinný dům byl při sjednávání pojistné smlouvy nadhodnocen 

(přepojištěn). 
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U zjišťování ceny rodinného domu nákladovým způsobem pomocí rozpočtového programu 

je cenová úroveň platná k první polovině roku 2019. Stanovená hodnota je po pojistné události  

a vychází z projektové dokumentace stavby. Pro sestavení hodnoty pomocí rozpočtového 

programu nebyl vydán žádný závazný předpis. Je vhodné dodržovat ustálený standardní systém 

pro sestavování rozpočtu stavebního objektu. Jsou využívány principy skladebnosti. To znamená, 

že se provede rozklad celého výkonu stavebního objektu na dílčí výkony. Ty se dále dělí na detailní 

výkony – stavební konstrukce a práce. Po ocenění je provedena rekapitulace stavebních konstrukcí 

a prací. 

Položkový rozpočet je součtem základních rozpočtových nákladů, vedlejších rozpočtových 

nákladů a nákladů na kompletační činnost. 

Tab. č. 18: Položkový rozpočet stavby [vlastní] 

 

 

Stavba: 1

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

3 284 096,69

3 776 711,69

3 284 096,69

492 615,00

0,00

0,00

0,31

3 284 096,69

175 000,00

800 770,88

2 308 325,81

Položkový rozpočet stavby

Šimonovice, Minkovická

Rodinný dům

Rozpočet dřevostavby

Celkem
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Nová cena rodinného domu stanovená položkovým rozpočtem, v cenách k datu pojistné 

události, je cena bez DPH 3 284 097,- Kč a cena s DPH je 3 776 712,- Kč. Vynaložené náklady  

na hlavní stavební výrobu (HSV) jsou 800 771,- Kč, přidružená výroba (PSV) se rovná částce 

2 308 326,- Kč a montážní práce (MON) tvoří 175 000,- Kč. Vedlejší a ostatní náklady činí 0,- Kč. 

Položky, které nebyly oceněny datovou základnou I/2019 (např. truhlářské výrobky), byly oceněny 

odhadem na základě konzultace s rozpočtářem. 

Podrobný položkový rozpočet nákladů je znázorněn v příloze č. 6 této práce. V tabulce č. 19 

jsou uvedeny rekapitulační náklady stavebních dílů, jejich hodnoty jsou převzaty z rozpočtu. 

Tab. č. 19: Rekapitulace stavebních dílů [vlastní] 

 

 

Největší procentuální zastoupení z položek májí konstrukce tesařské s 26 %. Patří mezi ně 

demontáže a montáže. Dále pořízení prahů, obložkových zárubní i samotných dveří.  

Ocenění bylo provedeno za účelem stanovení věcné hodnoty nemovitosti po pojistné 

události, podle rozpočtového programu s platnou cenovou úrovní k první polovině roku 2019. 

Nová cena rodinného domu je stanovena nákladovou metodou včetně DPH a činí 3 776 712,- Kč. 

Rozdíl vypočtené pojistné hodnoty nákladovým způsobem (3 776 712,- Kč) a pojistné částky 

Číslo Typ dílu Celkem %

0 HSV 73 000,00 2

1 HSV 71 997,54 2

2 HSV 120 416,50 4

3 HSV 107 137,88 3

342 HSV 172 418,56 5

61 HSV 9 131,64 0

62 HSV 27 066,00 1

63 HSV 109 958,54 3

94 HSV 58 605,48 2

95 HSV 17 293,82 1

99 HSV 33 744,92 1

711 PSV 90 855,80 3

713 PSV 55 421,69 2

720 PSV 315 000,00 10

730 PSV 160 000,00 5

762 PSV 843 043,12 26

764 PSV 31 667,53 1

765 PSV 79 608,48 2

766 PSV 549 032,13 17

771 PSV 20 692,07 1

776 PSV 93 151,77 3

781 PSV 53 477,82 2

784 PSV 16 375,40 0

M21 MON 175 000,00 5

Cena celkem 3 284 096,69 100

Elektromontáže

Název

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Svislé a kompletní konstrukce

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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uvedené v pojistné smlouvě (3 000 000,- Kč) je 776 712,- Kč, procentuálně je částka uvedená 

v pojistné smlouvě o 20,57 % menší než hodnota vypočítaná nákladovým způsobem pomocí 

položkového rozpočtu. Rodinný dům byl při sjednávání pojistné smlouvy podpojištěný. 

 

Ocenění bylo uskutečněno se záměrem určení věcné hodnoty rodinného domu. Hodnota 

ocenění byla stanovena nákladovou metodou ocenění, a to dvěma různými způsoby. První 

stanovená hodnota byla podle oceňovací vyhlášky s platnými cenovými předpisy k datu po pojistné 

události. V tomto případě vyšla stanovená nová cena rodinného domu ve výši 2 265 200,- Kč. Cena 

je od hodnoty uvedené v pojistné smlouvě (3 000 000,- Kč) rozdílná o 734 800,- Kč. Pokud budou 

obě hodnoty porovnány procentuálně, je cena stanovená nákladovým způsobem menší o 32,44 %, 

tedy rodinný dům je v pojistné smlouvě přepojištěný. 

V druhém případě, kdy se ocenění provádělo také nákladovým způsobem, byl k ocenění 

použit rozpočtový program BUILpower S. Ve kterém bylo počítáno s platnou cenovou úrovní k první 

polovině roku 2019. Nová cena rodinného domu vyšla pomocí rozpočtového programu včetně DPH  

na  3 776 712,- Kč. Od pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě je o 776 712,- Kč větší, 

procentuálně je větší o 25,89 %. To znamená, že rodinný dům byl při sjednávání pojistné smlouvy 

podpojištěný. 

Z toho vyplývá, že při sjednávání pojistné částky byla v jednom případě nemovitost 

přepojištěná a ve druhém případě byla podpojištěná. V příloze č. 5 jsou uvedeny skutečné náklady 

na realizovaný rodinný dům v rekapitulaci rozpočtu. Hodnota pomocí nákladů z rozpočtu byla 

stanovena bez DPH na 2 608 682,- Kč, skutečná cena včetně DPH činí 2 999 984,- Kč. Tato cena se 

nejvíce blíží k pojistné částce uvedené v pojistné smlouvě. Rozdíl mezi skutečnými náklady RD  

a pojistnou částkou je 16,- Kč. Procentuálně jsou skutečné náklady stejné jako pojistná částka. 

Pojistná smlouva je v tomto případě správně nastavená, nedochází zde k podpojištění ani 

k přepojištění. 

Mezi částkou získanou pomocí oceňovací vyhlášky (2 265 200 Kč) a částkou získanou 

pomocí rozpočtové programu (3 776 712,- Kč) je rozdíl 1 511 512,- Kč, v procentech je hodnota 

z rozpočtového programu větší o 66,73 %. Velký rozdíl mezi vypočítanými hodnotami je zapříčiněný 

tím, že vyhláška nekopíruje tržní hodnotu ani skutečnou nákladovou hodnotu stanovenou např. 

pomocí rozpočtů. Využívá se hlavně pro daňové účely. 

Při porovnání skutečných nákladů na rodinný dům (2 999 984,- Kč) s náklady zjištěnými 

pomocí rozpočtového programu (3 776 712,- Kč) je rozdíl 776 728,- Kč. Stanovený rozpočet  
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na stavbu je o 25,89 % větší než skutečné náklady na pořízení. Vypracovaný rozpočet je výstupem 

z programu BUILDpower S. Jedná se o obchodní rozpočet, kde jsou oceněny jednotlivé díly (HSV, 

PSV a ostatní náklady). Tento rozpočet se přikládá ke smlouvě o dílo s investorem a položky jsou 

v něm oceněny dle platné normy RTS a.s. V případě realizace zakázky slouží rozpočet jako finanční 

představa o celém objemu zakázky. Při zadání realizace subdodavatelské firmě a následném 

obdržení cenových nabídek se cena bude téměř vždy lišit od obchodního rozpočtu. 

 

Pro zjištění nákladů na opravu rodinného domu byl použit položkový rozpočet v programu 

BUILDpower S společnosti RTS, a.s. Rozpočet vznikl z podkladů k vzniklé škodě způsobené vichřicí. 

Projektová dokumentace slouží k výpočtu výměr. Ceny v položkovém rozpočtu na výpočet prací  

na poškozené nemovitosti jsou také podle společnosti RTS, které byly uvedeny v první polovině  

roku 2019. 

Tab. č. 20: Náklady na opravu stavby [vlastní] 

 

Stavba: 1

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Rozpis ceny

HSV

PSV

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

156 280,75

179 723,00

156 280,75

23 442,00

0,00

0,00

0,25

156 280,75

0,00

156 280,75

Položkový rozpočet stavby

Šimonovice, Minkovická

Rodinný dům

Rozpočet dřevostavby

Celkem
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Položkovým rozpočtem byla stanovena cena oprav k datu pojistné události na cenu  

bez DPH 156 281,- Kč a cenu včetně DPH na 179 723,- Kč. Na hlavní stavební výrobu (HSV) nebyly 

vynaloženy žádné náklady. Veškeré náklady byly vynaloženy na přidruženou výrobu (PSV). Jde  

o opravu konstrukčního dřevěného rámového nosného systému rodinného domu. V rekapitulaci 

stavebních dílů mají konstrukce tesařské zastoupení v celkové výši 100 %. Je v nich zahrnuta 

demontáž vzniklé škody, práce na opravu. Z obrázku č. 9 a č. 10 (uvedený výše) je odhadnuto, že 

80 % stávajících dřevěných konstrukcí bylo znovu použito na výstavbu. Pro zbylých 20 % byly 

pořízeny dřevěné konstrukce nové. 

Náhled do podrobného provedení položkového rozpočtu je v příloze č. 7 této práce. 

Hodnota získaná nákladovou metodou s pomocí položkového rozpočtu je srovnána se skutečným 

položkovým rozpočtem, uvedený v příloze č. 4. 

 

Skutečně vynaložené náklady na opravu konstrukčního dřevěného rámového nosného 

systému rodinného domu činí včetně DPH 171 167,- Kč. Náklady na opravu stanovené pomocí 

rozpočtového programu BUILpower S činí včetně DPH 179 723,- Kč. Skutečné náklady jsou 

 o 4,76 % menší než náklady oceňované. 

 

Nová cena navržená pro pojistné plnění s pomocí položkového rozpočtu. Od nové ceny se 

neodečítá opotřebení ani jiné znehodnocení. Položkový rozpočet byl zpracován v programu 

BUILDpower S v cenové úrovni I/2019. Určená částka na opravu rodinného domu poškozeného 

vlivem silného větru se rovná vč. DPH 179 723,- Kč, veškeré náklady připadají na práce přidružené 

výroby (PSV). Skutečně vynaložené náklady na opravu jsou vč. DPH 171 167,- Kč. 

Podle bodu 4.1. v doplňkových pojistných podmínkách je stanoveno, že pokud bude 

pojistná částka o více než 25 % nižší něž hodnota předmětu, může pojišťovna uplatnit snížení 

pojistného plnění z důvodů podpojištění. Pokud uvažujeme s reálně vynaloženými náklady, které 

činí 2 999 984,- Kč a porovnáme je s pojistnou částkou uvedenou v pojistné smlouvě, která je 

ujednána na částku 3 000 000,- Kč. Je zřejmé, že pojistné plnění nebude kráceno. Rozdíl mezi 

skutečnými náklady rodinného domu a pojistnou částkou je 16,- Kč. Procentuálně jsou skutečné 

náklady stejné jako pojistná částka.  

V případě hodnoty vypočítané pomocí oceňovací vyhlášky (2 265 200,- Kč) je cena  

od hodnoty uvedené v pojistné smlouvě rozdílná o 734 800,- Kč. Pokud obě hodnoty porovnáme 
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procentuálně, je cena stanovená nákladovým způsobem menší o 32,44 %, tedy rodinný dům je 

v pojistné smlouvě přepojištěný. 

Pokud jde o porovnání pojistné částky (3 000 000,- Kč) s hodnotou získanou nákladovou 

metodou pomocí rozpočtového programu. Zde vychází nová cena rodinného domu včetně DPH  

na 3 776 712,- Kč. Od pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě je o 776 712,- Kč větší, 

procentuálně je pojistná hodnota větší o 25,89 %. To znamená, že pojistné plnění bude kráceno 

vynásobením pojistné částky a koeficientem podpojištění. Koeficient je znázorněný jako pojistná 

částka uvedená v pojistné smlouvě, která se dělí novou pojistnou hodnotou, vypočítanou 

nákladovým způsobem. 

 
𝑃𝑃 =  

3 000 000

3 776 712
 × 100 = 79,43 % 

 

(12) 

 

Z výpočtu je zřejmé, že nová pojistná hodnota je o více než 25 % vyšší než pojistná částka. 

Pojišťovna v tomto případě využije krácení pojistného plnění, jak je uvedeno v doplňkovým 

pojistných podmínkách. Krátit se bude částka za opravu nemovitosti, která je převzata 

z položkového rozpočtu ve výši včetně DPH 179 723,- Kč. Jako koeficient podpojištění  je brána 

hodnota PP v procentech ve výši 79,43 %. Pojistné plnění je vypočteno ve výši 142 754,- Kč. Od této 

částky se dále odečítá spoluúčast, v našem případě je spoluúčast nastavená na 0,- Kč. Pojistník by 

tedy obdržel pojistné plnění ve výši 142 754,- Kč, pokud by se počítalo s novou pojistnou hodnotou 

z rozpočtového programu. Pojistné plnění by bylo kráceno o 36 969,- Kč. Pokud by toto byla 

skutečnost, měl by pojistník aktualizovat pojistnou smlouvu společně s jejími pojistnými 

podmínkami. Skutečností je, že by tato smlouva byla pro pojistníka nevýhodná, protože zde 

dochází ke krácení pojistného plnění. Jedná se o podpojištění nemovitosti. 

V diplomové práci jsou uvedeny skutečné hodnoty nákladů na opravy, nákladů na výstavbu 

rodinného domu. Od majitele stavby bylo zjištěno, že pojišťovna vyplácela pojistné plnění bez 

problému v celé výši včetně DPH 171 167,- Kč. Pojistnou smlouvu má pojistník nastavenou tak, že 

u ní nedochází ke krácení z důvodu podpojištění. Smlouvu má tedy dobře nastavenou a není nutné, 

aby pojistnou smlouvu aktualizoval. 
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Cena rodinného domu je uvedena ve třech různých hodnotách. První z nich je skutečná 

pořizovací cena vynaložená na výstavbu rodinného domu. Další dvě jsou stanoveny pomocí 

nákladové metody ocenění podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. a pomocí rozpočtového 

programu BUILDpower S, společnosti RTS a.s. Stanovená cena byla počítána v první polovině roku 

2019, po pojistné události. Skutečně vynaložené náklady byly brány z rozpočtového programu 

v cenové úrovni k druhé polovině roku 2018. 

Skutečná pořizovací cena rodinného domu je včetně DPH 2 999 984,- Kč. Cena vypočítána 

pomocí oceňovací vyhlášky je 2 265 200,- Kč. Třetí pořizovací cenou stanovenou v položkovém 

rozpočtu je včetně DPH 3 776 712,- Kč. Následující graf č. 1 tyto hodnoty přehledně zobrazuje. 

 

 

Graf 1: Porovnání cen rodinného domu [vlastní] 

 

Na grafu č. 1 jsou krásně vidět jednotlivé hodnoty. Skutečná pořizovací cena je o 32,44 % 

vyšší než cena vypočítaná nákladovou metodou dle oceňovací vyhlášky. V případě porovnání 

skutečné ceny s cenou stanovenou pomocí položkového rozpočtu je skutečná cena o 20,57 % 

menší. Opotřebení stavby není ani v jednom případě zohledněno. Proto zde není počítána časová 

cena rodinného domu. 
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Pomocí rozpočtového programu BUILDpower S byl sestaven položkový rozpočet, 

vycházející z cenové hladiny bezprostředně po pojistné události. Rozpočet byl stanoven 

k porovnání se skutečnými vzniklými náklady na opravu konstrukčního dřevěného rámového 

nosného systému rodinného domu. V následujícím grafu č. 2 jsou vyznačeny náklady na opravu 

skutečné a vypočítané pomocí rozpočtového programu. 

 

 

Graf 2: Náklady na opravu [vlastní] 

 

Na grafu č. 2 jsou znázorněny náklady na opravu objektu u obou variant je brána hodnota 

včetně DPH dle skutečných nákladů částka činí 171 167,- Kč. Podle nákladů vypočítaných pomocí 

rozpočtového programu v časové úrovni bezprostředně po pojistné události, vychází  

na 179 723,- Kč. Skutečné náklady jsou o 4,76 % menší než odhadované náklady. 

 

Porovnání pojistného plnění při stanovených tří pořizovacích cen rodinného domu. Je 

znázorněno na grafu č. 3 níže.  

Graf znázorňuje pojistné plnění u skutečných nákladů na opravu rodinného domu,  

při skutečné pořizovací ceně. Od majitele stavby bylo zjištěno, že pojišťovna bez problému 

vyplácela pojistné plnění v celé výši včetně DPH 171 167,- Kč. 
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U dalších dvou pořizovacích cen na RD se náklady na opravu stanovily pomocí položkového 

rozpočtu BUILDpower S - 179 723,- Kč. Tyto náklady byly porovnány s pojistnými hodnotami, 

určenými dle oceňovací vyhlášky a pomocí rozpočtového programu. Pokud je pojistná hodnota 

brána podle oceňovací vyhlášky (2 265 200,- Kč), při sjednávání pojistné smlouvy došlo 

k podpojištění. Náklady na opravu budou vypláceny v plné výši. Pokud by se jednalo o skutečnost, 

měl by pojistník uvažovat o aktualizaci pojistné smlouvy. Nastavit si optimální výši pojistného 

plnění k pořizovacím nákladům objektu. V důsledku snížení pojistného plnění, by došlo i ke snížení 

ročního pojistného.  

Srovnání stanovené pojistné hodnoty pomocí rozpočtového programu (3 776 712,- Kč) 

s náklady na opravu (179 723,- Kč), které byly taktéž stanoveny dle rozpočtového programu, jsou  

na grafu uvedeny jako odhadované náklady po krácení. Pojistná hodnota je vyšší než pojistná 

částka (3 000 000,- Kč) o více jak 25 %, tudíž podle pojistných podmínek dochází ke krácení 

pojistného plnění o 36 969,- Kč. Aby k tomu nedocházelo měl by pojistník také aktualizovat 

pojistnou smlouvu a zvýšit pojistné plnění na odpovídající pořizovací cenu rodinného domu. Dojde 

i ke zvýšení ročního pojistného. 

 

 

Graf 3: Pojistné plnění [vlastní] 
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Hlavním cílem mojí diplomové práce bylo stanovení výše pojistného plnění za škodu 

způsobenou živelnou pohromou na rodinném domě, ležícího v obci Šimonovice na ulici Minkovická 

v Libereckém kraji. Událost se odehrála v březnu roku 2019. Byla shledána jako pojistná událost, 

kterou zapříčinil silný vítr a způsobil pád dřevěného rámového nosného systému rodinného domu. 

V první části práce se zabývám teorií. Kapitola důkladně popisuje základní pojmy z oblasti 

nemovitých věcí, těmi jsou například stavby, pozemky, katastr nemovitostí, životnost, opotřebení, 

metody ocenění a jiné. Dalšími pojmy, kterými se v práci zabývám, jsou pojmy cena a hodnota. 

Neméně důležité pojmy jsou z oblasti pojišťovnictví. Aby tyto informace byly co nejvíce úplné  

a skutečné, údaje jsou z velké části převzaty přímo z nového občanského zákoníku. Definovány 

jsou zde pojmy jako je pojistník, pojištěný, pojistka, pojistná smlouva, pojistná hodnota, pojistná 

částka, škodná a pojistná událost, podpojištění a ostatní nezbytné pojmy, které se v oblasti 

pojišťovnictví využívají. 

Na část teoretickou navazuje část praktická, v té se zaměřuji na stanovení výše pojistného 

plnění za škodu vniklou silným větrem na rodinném domě v obci Šimonovice. Dále jsem provedla 

podrobný popis a výpis jednotlivých prvků, ze kterých se oceňovaná stavba skládá. Pomocí 

nákladové metody je určena pojistná hodnota. Cena rodinného domu je vypočítána dvěma 

způsoby bezprostředně po pojistné události.  

Prvním způsobem je hodnota vyčíslena dle oceňovací vyhlášky. Na druhý způsob stanovení 

ceny objektu byl použit rozpočtový program. Tyto dvě stanovené hodnoty byly porovnány se 

skutečnými pořizovacími náklady na rodinný dům. Skutečná pořizovací cena je 2 999 984,- Kč 

včetně DPH (cena stanovená zhotovitelem stavby pomocí položkového rozpočtu s cenovou úrovní 

druhé poloviny roku 2018). Cena vypočtená pomocí oceňovací vyhlášky je 2 265 200,- Kč a třetí 

pořizovací cena stanovená pomocí položkového rozpočtu je 3 776 712,- Kč včetně DPH. Obě 

hodnoty stanovené nákladovou metodou jsou počítány dle platných právních předpisů a podle 

cenové úrovně v první polovině roku 2019. Cena časová, při které je zapotřebí zohlednit opotřebení 

objektu, v této práci uvedena není, protože pojistná událost se odehrála při výstavbě RD, tudíž 

nenastalo žádné opotřebení stavby. 

Dále byly porovnávány pojistné hodnoty s pojistným plněním. Procentuálně jsou skutečné 

náklady stejné jako pojistná částka, pojistná smlouva je správně nastavená. Cena stanovená 

nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky je nižší o 32,44 % než pojistné částka. U této varianty 

je rodinný dům přepojištěný. Pojistná hodnota získaná nákladovou metodou pomocí rozpočtového 
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programu je o 25,89 % větší než pojistná částka. V tomto případě by mohla být pojistná částka 

krácena. Vyplývá to z doplňkových pojistných podmínek, které jsou přiloženy k pojistné smlouvě. 

Udávají, pokud bude pojistná částka o více než 25 % nižší něž hodnota předmětu, může pojišťovna 

uplatnit snížení pojistného plnění z důvodů podpojištění. Pojistné plnění by bylo kráceno 

 o 36 969,- Kč. Pojistník by měl v takovém případě aktualizovat pojistnou smlouvu, jinak by byla pro 

pojistníka nevýhodná. 

V diplomové práci jsou uvedeny skutečné náklady na opravu rodinného domu. Od majitele 

stavby bylo zjištěno, že pojišťovna vyplatila pojistné plnění v celé výši bez krácení, a to v částce  

171 167,- Kč s DPH. Pojistnou smlouvu má pojistník nastavenou tak, že u ní nedochází ke krácení 

z důvodu podpojištění. 
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Příloha 6: Podrobný položkový rozpočet RD 

 

S: 1

O: 01 Rodinný dům

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 0 Ostatní náklady 73 000,00
1 VRN-01 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 54 000,00 54 000,00

2 VRN-02 Kompletační činnost Soubor 1,00000 19 000,00 19 000,00

Díl: 1 Zemní práce 71 997,54
3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 24,00000 74,10 1 778,40

12*10*0,2 24,00000

4 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 38,86830 480,50 18 676,22

1,5*0,6*(8,45*2+8,5*2) 30,51000

1,1*0,5*(8,5+3,1+3,1) 8,09000

1,1*0,7*0,355 0,27000

5 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 38,86380 164,50 6 393,10

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 38,86380 264,50 10 279,48

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 38,86380 16,30 633,48

8 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 120,00000 119,00 14 280,00

12*10 120,00000

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 38,86380 280,00 10 881,86

10 174100050RAD Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem kolem objektu dovoz 

štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km

m3 9,07500 1 000,00 9 075,00

0,5*0,5*(9,7*2+8,45*2) 9,07000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 120 416,50
11 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm pod 

základovou desku

m3 6,16250 1 477,00 9 102,01

0,1*(8,5*7,25) 6,16000

12 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 

betonem C 20/25

m2 3,67500 1 426,00 5 240,55

0,25*(3,1*2+8,5) 3,67000

13 274315222R01 Základové pasy z betonu prostého tř. B 20 (C16/20) m3 19,04550 2 542,00 48 413,66

0,6*0,65*(9,3*2+8,05*2) 13,53000

0,5*0,75*(3,1*2+8,5) 5,51000

14 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 20,86160 2 585,00 53 927,24

0,7*0,6*(8,45+9,7+8,45+9,7) 15,25000

0,75*0,5*(8,5+3,105+3,105) 5,52000

0,4*0,7*0,355 0,10000

15 279361721R00 Výztuž základových zdí z oceli BSt 500 S pro bednící 

tvárnice

t 0,11430 32 660,00 3 733,04

předpoklad 25 kg/m3 : 

0,3*0,25*(3,1*2+8,5)*0,025 0,03000

0,4*0,25*(9,3*2+8,05*2)*0,025 0,09000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 107 137,88
16 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm pod zalití 

tvárnic betonem C 16/20

m2 14,52000 1 265,00 18 367,80

0,4*(8,45*2+9,7*2) 14,52000

17 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm pod zalití 

tvárnic betonem C 16/20

m2 5,88400 1 130,00 6 648,92

0,4*(8,5+3,105+3,105) 5,88000

18 311361721R00 Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt 500 S t 0,11430 34 560,00 3 950,21

předpoklad 25 kg/m3 : 

0,3*0,25*(3,1*2+8,5)*0,025 0,03000

0,4*0,25*(9,3*2+8,05*2)*0,025 0,09000

19 314200063RAC Komín Schiedel Multi, DN 200 mm, komínový plášť s 

obezděním nadstřešní části

m 8,41000 9 295,00 78 170,95

Položkový rozpočet 

Šimonovice, Minkovická

Rozpočet dřevostavby
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Díl: 342 Svislé a kompletní konstrukce 172 418,56
20 342265122RK2 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky 

protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 24+6 cm

m2 120,32000 1 433,00 172 418,56

6,1*2*10,6-2*4,5 120,32000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 131,64
21 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká pod obklad m2 32,61300 280,00 9 131,64

m.č. 3 : 

2*(2,06*2+1,96*2) 16,08000

-0,7*1,97 -1,38000

-0,6*0,6 -0,36000

m.č. 9 : 

2*(2,06*2+3,51*2) 22,28000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-1*1,25 -1,25000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 27 066,00
22 622311510R00 Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ základové zdivo m2 52,05000 520,00 27 066,00

1,5*(8,05*2+9,3*2) 52,05000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 109 958,54
23 632411150RU1 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 70 mm mazanina  

potěr 20 Cemix 110

m2 70,34400 710,00 49 944,24

1.NP : 

9,3*8,08 75,14000

odpočet schodiště  : 

-2*2,4 -4,80000

24 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 70,34400 41,40 2 912,24

25 631320034RAC Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm vyztužená 

sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm 2x

m2 61,62500 744,59 45 885,36

8,5*7,25 61,63000

26 639570010RA0 Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m včetně 

obrubníku a geotextílie

m 18,15000 618,00 11 216,70

0,5*(9,7*2+8,45*2) 18,15000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 58 605,48
27 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 199,84000 67,10 13 409,26

3,8*(9,3*2+8,05*2+1,2*8) 168,34000

5,25*3/2*4 31,50000

28 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 399,68000 31,20 12 470,02

199,84*2 399,68000

29 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 199,84000 59,90 11 970,42

30 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 125,24920 107,00 13 401,66

pro sdk podhled : 

1.np : 

8,86*7,61 67,42000

-2,4*2 -4,80000

2.np : 

8,86*7,61 67,42000

-2,4*2 -4,80000

31 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 199,84000 13,40 2 677,86

32 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 399,68000 7,70 3 077,54

33 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 199,84000 8,00 1 598,72

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

17 293,82

34 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 149,73000 115,50 17 293,82

1+2.np : 9,3*8,05*2 149,73000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 33 744,92
35 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 144,20905 234,00 33 744,92

Díl: 711 Izolace proti vodě 90 855,80
36 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 74,86500 27,30 2 043,81

Bitagit 40 AL mineral + Elastek 40 special mineral : 

9,3*8,05 74,86000

37 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku

m2 52,05000 41,20 2 144,46

1,5*(8,05*2+9,3*2) 52,05000

38 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

včetně dod. Elastek 40 special mineral

m2 74,86500 315,00 23 582,48

74,865 74,86000

39 711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně 

dod. Elastek 40 special mineral

m2 52,05000 343,50 17 879,18

52,05 52,05000
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40 711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka tekutá lepenka S-

T8 (2x) tl. 2mm

m2 50,03300 526,00 26 317,36

pod obklady : 

m.č. 3 : 

2*(2,06*2+1,96*2) 16,08000

-0,7*1,97 -1,38000

-0,6*0,6 -0,36000

m.č. 9 : 

2*(2,06*2+3,51*2) 22,28000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-1*1,25 -1,25000

pod dlažbu  : 

3,6+2,55+4,04+7,23 17,42000

41 711482020RZ1 Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie 

Technodren a doplňků

m2 54,45000 295,00 16 062,75

1,5*(9,7*2+8,45*2) 54,45000

42 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 880,30040 3,21 2 825,76

Díl: 713 Izolace tepelné 55 421,69
43 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci

m2 119,32000 38,30 4 569,96

1np : 

3,6+2,25+4,04+39,5+10,38 59,77000

2np : 

3,59+3,36+7,23+17,42+17,42+10,53 59,55000

44 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 119,32000 39,90 4 760,87

1np : 

3,6+2,25+4,04+39,5+10,38 59,77000

2np : 

3,59+3,36+7,23+17,42+17,42+10,53 59,55000

45 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 8,60690 2 550,00 21 947,60

1np : 

(3,6+2,25+4,04+39,5+10,38)*0,12*1,2 8,61000

46 63140504.A Rockwool Steprock deska izolač.víceúčel miner.vlna tl. 20 

mm

m2 71,46000 318,02 22 725,71

2.np : 

(3,59+3,36+7,23+17,42+17,42+10,53)*1,2 71,46000

47 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 691,48550 2,05 1 417,55

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 315 000,00
48 720-01 Zdravotechnická instalace viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 315 000,00 315 000,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 160 000,00
49 730-01 Ústřední vytápění viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 160 000,00 160 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 843 043,12
50 762112120RT3 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 224 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 140 x 140 mm

m 11,35000 327,50 3 717,13

2,8*1 2,80000

2,85*3 8,55000

51 762161111 Stěna vnější z KVH hranolů opláštěná OSB a SDK s KZS z 

minerální vaty tl. 140 mm - obvodová stěna

m2 147,37900 2 468,00 363 731,37

Rozteč stojek 650 mm, výška stěny 4450 mm, přikotvení k 

podkladu chemickými kotvami  : 

Skladba stěny : 

- SDK desky na ocelových profilech  : 

- OSB desky : 

- nosná konstrukce z KVH hranolů 140x140 mm s vloženou 

tepelnou izolací tl. 140 mm : 

- OSB desky : 

- kontaktní zateplovací systém ROCKWOOL tl. 100 mm : 

- fasádní omítka  : 

1+2np : 

4,45*(9,3*2+7,61*2) 150,50000

štítové stěny : 

3,8*3,8*2 28,88000

odečet výplní otvorů : 

-3*2,3 -6,90000

-1*2,3*5 -11,50000

-1,2*1,25*5 -7,50000

-0,6*0,6 -0,36000

-0,7*1 -0,70000

-1,2*1,4*3 -5,04000
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52 763112118U00 SDK příčka 150 oc profil 2xRB 12,5 m2 25,45100 1 120,00 28 505,12

2.np : 

2,7*(4+3,51+2,5) 27,03000

-0,8*1,97 -1,58000

53 763112116U00 SDK příčka 100 oc profil 2xRB 12,5 m2 43,45640 995,00 43 239,12

1.np : 

2,6*(3,46+1,96+1,5) 17,99000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-0,8*1,097 -0,88000

2.np : 

2,6*(4,43+4,58+3,51+1,4) 36,19000

-0,8*1,97*2 -3,15000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-0,6*1,97 -1,18000

54 762100020RAB Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné dvojité laťování, 

pojistná hydroizolace

m2 99,75000 2 013,50 200 846,63

10,5*9,5 99,75000

55 762161210RA0 Stěna vnitřní z KVH hranolů opláštěná OSB a SDK tl. 150 

mm

m2 32,25500 2 540,00 81 927,70

1np : 

2,8*(8,86+3,46+2,5) 41,50000

-3,65*2,1 -7,67000

-0,8*1,97 -1,58000

56 762801010RA0 Strop z profilů KVH, podhled SDK, záklop OSB trámy 

140/200

m2 69,86500 1 733,00 121 076,05

9,3*8,05 74,86000

-2,5*2 -5,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 31 181,10
57 764718109R00 Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 mm m 7,60000 557,00 4 233,20

3,8*2 7,60000

58 764718104R00 Žlab podokapní půlkruh.z Al plechu lak., rš 330 mm m 21,00000 415,00 8 715,00

10,5*2 21,00000

59 764718130R00 Kotlík žlabový kulatý z lak.Al, žlab 333mm,D 100mm kus 4,00000 428,50 1 714,00

60 764718304R00 Oplechování parapetů z Al plechů lak., rš 400 mm m 15,10000 819,00 12 366,90

1*6 6,00000

1,2*4 4,80000

0,6 0,60000

0,7 0,70000

3 3,00000

61 764-01 D+M oplechování komína kus 1,00000 4 152,00 4 152,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 79 608,48
62 765330050RAA Zastřešení betonovou krytinou Bramac střech jednoduchých m2 130,93500 608,00 79 608,48

6,235*10,5*2 130,94000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 486,43
63 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 311,81100 1,56 486,43

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 549 032,13
64 766-01 D+M schodiště celodřevěné včetně zábradlí soubor 1,00000 147 000,00 147 000,00

65 766-T01 T/1 D+M vchodových dveří 900*2100 mm včetně kování  dle 

výpisu prvků

kus 1,00000 38 000,00 38 000,00

66 766-T02 T/2 D+M vnitřních dveří 800*1970 mm včetně kování dle 

výpisu prvků

kus 5,00000 11 000,00 55 000,00

67 766-T03 T/3 D+M vnitřních dveří 700*1970 mm včetně kování  dle 

výpisu prvků

kus 4,00000 10 000,00 40 000,00

68 766-T03a T/3a D+M vnitřních dveří 600*1970 mm včetně kování  dle 

výpisu prvků

kus 1,00000 8 500,00 8 500,00

69 766-T04 T/4 D+M parapetní desky 1050*250*15 mm dle výpisu prvků kus 4,00000 600,00 2 400,00

70 766-T04a T/4a D+M parapetní desky 1250*250*15 mm dle výpisu 

prvků

kus 4,00000 700,00 2 800,00

71 766-T04b T/4b D+M parapetní desky 650*250*15 mm dle výpisu prvků kus 1,00000 480,00 480,00
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72 766-T04c T/4c D+M parapetní desky 750*250*15 mm dle výpisu prvků kus 1,00000 550,00 550,00

73 766-T04d T/4d D+M parapetní desky 3100*250*15 mm dle výpisu 

prvků

kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

74 766-T05 T/5 D+M okno plastové profil  3000*2300 mm  dle výpisu 

prvků

kus 1,00000 42 000,00 42 000,00

75 766-T06 T/6 D+M okno plastové profil  1200*1400 mm  dle výpisu 

prvků

kus 3,00000 15 500,00 46 500,00

76 766-T07 T/7 D+M okno plastové profil  1200x1250 mm dle výpisu 

prvků

kus 5,00000 13 750,00 68 750,00

77 766-T08 T/8 D+M okno plastové profil  700x1000 mm  dle výpisu 

prvků

kus 1,00000 7 500,00 7 500,00

78 766-T08a T/8a D+M okno plastové profil  600x1000 mm  dle výpisu 

prvků

kus 1,00000 7 000,00 7 000,00

79 766-T08b T/8b D+M okno plastové profil  1000x2300 mm  dle výpisu 

prvků

kus 1,00000 19 800,00 19 800,00

80 766-T10 T/10 D+M okno střešní  930*1400 mm včetně lemování 

kompletní provedení dle výpisu prvků

kus 2,00000 27 400,00 54 800,00

81 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 5 638,30000 1,10 6 202,13

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 692,07
82 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 17,42000 46,50 810,03

3,6+2,55+4,04+7,23 17,42000

83 771575109RT2 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex 

(lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)

m2 17,42000 573,00 9 981,66

1np : 3,6+2,55+4,04 10,19000

2np : 7,23 7,23000

84 771001 Dodávka keramické dlažby cena dle výběru investora 

předpoklad do 450Kč/m2

m2 19,16200 450,00 8 622,90

17,42*1,1 19,16000

85 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 194,14590 6,58 1 277,48

Díl: 776 Podlahy povlakové 93 151,77
86 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 49,88000 22,00 1 097,36

1.np : 

39,5+10,38 49,88000

87 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky 

soklíku PVC

m 90,40000 95,40 8 624,16

1.np : 

m.č. 4+5 : (4*2+8,86*2)+(3,46*2+3*2) 38,64000

-3,65 -3,65000

-0,8 -0,80000

2.np : 

m.č.7 : 3,55*2+1,01*2 9,12000

-0,8*3 -2,40000

-0,7 -0,70000

-0,6 -0,60000

m.č.8 : 1,4*2+2,4*2 7,60000

-0,6 -0,60000

m.č.10+11 : 4,43*4+4*4 33,72000

-0,7 -0,70000

-0,8*2 -1,60000

m.č.12 : 3,51*2+3,075*2 13,17000

-0,8 -0,80000

88 776521200RT1 Montáž povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze 

položení - PVC ve specifikaci

m2 102,20000 255,50 26 112,10

1np : 39,5+10,38 49,88000

2np : 3,59+3,36+17,42+17,42+10,53 52,32000

89 59590800 Podlaha plovoucí např. IZOCET SP 45 m2 107,31000 530,85 56 965,51

102,2*1,05 107,31000

90 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 927,99130 0,38 352,64

Díl: 781 Obklady keramické 53 477,82
91 781101210RT4 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr m2 44,51800 28,10 1 250,96

m.č.2 : 2*(1,3*2+1,96*2) 13,04000

-0,7*1 -0,70000

-0,7*0,7 -0,49000

m.č.3 : 2*(2,06*2+1,96*2) 16,08000

-0,3*0,6 -0,18000

-0,7*1,97 -1,38000

m.č.9 : 2*(3,51*2+2,06*2) 22,28000

-0,7*1,97*2 -2,76000

-1,1*1,25 -1,38000
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92 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm 

Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)

m2 44,51800 639,00 28 447,00

93 781001 Dodávka keramického obkladu cena dle výběru investora 

předpoklad do 450Kč/m2

m2 48,96980 450,00 22 036,41

44,518*1,1 48,97000

94 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 517,34370 3,37 1 743,45

Díl: M21 Elektromontáže 175 000,00
95 21-01 Elektroinstalace viz samostatný rozpočet soubor 1,00000 175 000,00 175 000,00

Díl: 784 Malby 16 375,40
96 784115412R00 Malba tekutá Remal profi, bílá, bez penetrace, 2 x m2 244,40900 48,00 11 731,63

m.č.1 : 

2,8*(2,4*2+1,5*2) 21,84000

-1,5*2,3 -3,45000

-0,8*1,97 -1,58000

-0,7*1,97 -1,38000

m.č.4 : 

2,8*(4*2+8,6*2) 70,56000

-3,65*2,1 -7,67000

-1,2*1,4*2 -3,36000

-3*2,3 -6,90000

-1*2,3 -2,30000

m.č.5 : 

2,8*(3,46*2+3*2) 36,18000

-1,2*1,4*2 -3,36000

-0,8*1,97 -1,58000

m.č.6 : 

3,8*(2,5*3,2+2) 38,00000

m.č.7 : 

2,55*(3,55*2+1,01*2) 23,26000

-0,8*1,97*3 -4,73000

-2*2,55 -5,10000

-0,7*1,97 -1,38000

-0,6*1,97 -1,18000

m.č.8 : 

2,55*(1,4*2+2,4*2) 19,38000

-0,6*1,97 -1,18000

m.č.10 : 

2,55*(4,43*2+4*2) 42,99000

-0,8*1,97 -1,58000

-1*1,25 -1,25000

m.č. 11 : 

2,55*(4,43*2+4*2) 42,99000

-0,8*1,97 -1,58000

-1*1,25 -1,25000

97 784151201R00 Penetrace podkladu stěn m2 244,40900 19,00 4 643,77

m.č.1 : 

2,8*(2,4*2+1,5*2) 21,84000

-1,5*2,3 -3,45000

-0,8*1,97 -1,58000

-0,7*1,97 -1,38000

m.č.4 : 

2,8*(4*2+8,6*2) 70,56000

-3,65*2,1 -7,67000

-1,2*1,4*2 -3,36000

-3*2,3 -6,90000

-1*2,3 -2,30000

m.č.5 : 

2,8*(3,46*2+3*2) 36,18000

-1,2*1,4*2 -3,36000

-0,8*1,97 -1,58000

m.č.6 : 

3,8*(2,5*3,2+2) 38,00000
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m.č.7 : 

2,55*(3,55*2+1,01*2) 23,26000

-0,8*1,97*3 -4,73000

-2*2,55 -5,10000

-0,7*1,97 -1,38000

-0,6*1,97 -1,18000

m.č.8 : 

2,55*(1,4*2+2,4*2) 19,38000

-0,6*1,97 -1,18000

m.č.10 : 

2,55*(4,43*2+4*2) 42,99000

-0,8*1,97 -1,58000

-1*1,25 -1,25000

m.č. 11 : 

2,55*(4,43*2+4*2) 42,99000

-0,8*1,97 -1,58000

-1*1,25 -1,25000

Celkem 3 284 096,69
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Příloha 7: Podrobný položkový rozpočet opravy RD 

 

 

S: 1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 156 280,75

1 762161101R0X Demontáž dřevěných konstrukcí z hranolů do 120 cm2 m2 279,39920 92,50 25 844,43

20% z výměry ( 147,379+99,75+32,255+69,865)

279,39920

2 762-01 Odklizení nepoužitelných KVH hranolů včetně likvidace hod 24,00000 215,50 5 172,00

3 dělníci po 8 hodinách + likvidace

24,00000

3 762161101R0X Montáž dřevěných konstrukcí z hranolů do 120 cm2 m2 349,24500 172,50 60 244,76

Obvodové stěny:

147,38000

Krov:

99,75000

Vnitřní příčky:

32,25000

Strop:

69,86500

3 762161111 Dodávka KVH hranolů pro obvodové stěny m2 29,47580 487,50 14 369,45

Rozteč stojek 650 mm, výška stěny 4450 mm, přikotvení k 

podkladu chemickými kotvami  : 

1+2np : 

4,45*(9,3*2+7,61*2) 150,50000

štítové stěny : 

3,8*3,8*2 28,88000

odečet výplní otvorů : 

-3*2,3 -6,90000

-1*2,3*5 -11,50000

-1,2*1,25*5 -7,50000

-0,6*0,6 -0,36000

-0,7*1 -0,70000

-1,2*1,4*3 -5,04000

20% materiál

29,47580

Položkový rozpočet 

Šimonovice, Minkovická

Rodinný dům

Rozpočet dřevostavby

4 762100020RAB Dodávka - Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné 

dvojité laťování, pojistná hydroizolace

m2 19,95000 490,00 9 775,50

10,5*9,5 99,75000

20% materiál

19,95000

5 762161210RA0 Dodávka KVH hranolů stěn vnitřních tl. 150 mm m2 6,45100 380,00 2 451,38

1np : 

2,8*(8,86+3,46+2,5) 41,50000

-3,65*2,1 -7,67000

-0,8*1,97 -1,58000

20% materiál

6,45100
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6 762801010RA0 Dodávkaprofilů KVH hranolů na stropní konstrukci m2 13,97000 485,00 6 775,45

9,3*8,05 74,86000

-2,5*2 -5,00000

20% materiál

13,97300

7 766-02 Stavební jeřáb sh 24,00000 951,00 22 824,00

odhad 24 hodin

8 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 6,25800 1 410,00 8 823,78

Celkem 156 280,75


