
 

 



 
 

 

  



 

  



Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění po požáru na nemovitosti 

v Louce. První teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů v oblasti oceňování 

nemovitostí a pojišťovnictví. Dále praktická část je soustředěna na vlastní výpočet ocenění posuzované 

nemovitosti nákladovou metodou, která se uplatní ve třech časových obdobích. Nakonec se stanoví výše 

nákladů na opravy po pojistné události pomocí položkového rozpočtu tvořeného v programu 

BUILDPower S. Na závěr diplomové práce se zhodnotí výše pojistného plnění a porovná s pojistnou 

smlouvou. 

Abstract  

The goal of this diploma thesis is to determine the insurance payment that should be paid to 

the insured person in case of fire of a detached house in Louka. The theoretical part defines basic terms 

related to valuation of real estates and insurance industry. The following practical part focuses on the 

valuation of the immovable property in Loučka using the cost approach in three different periods of 

time. Subsequently the expenses for repairs are determined by using the method of itemized budget, 

using BUILDPower S. Lastly the determined insurance payment is compared to the insurance contract. 
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Cena, hodnota, výše pojistného plnění, položkový rozpočet, oceňování nemovitostí, pojistná událost, 
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1 ÚVOD 

Pojištění se stává běžnou součástí našeho každodenního života. Je pro nás zprostředkováním 

možnosti přenesení rizika vzniku negativní nahodilé události na jinou osobu (pojistitele). Nejčastějšími 

pojištěními jsou například pojištění zdraví nebo majetku. Princip spočívá v tom, že za pravidelnou úplatu 

se pojistitel zavazuje poskytnout pojistné plnění za poškození způsobené nahodilou událostí. 

Aby toto plnění mohlo být uskutečněno, musí být nahodilá událost uvedena v pojistných podmínkách 

stanovených pojistitelem.  

Tato diplomová práce se zabývá tématem stanovení pojistného plnění u nemovitosti poškozené 

požárem, který se stal v roce 2015. Nemovitostí pro účel diplomové práce je rodinný dům z roku 1941, 

který se nachází nedaleko Veselí nad Moravou v Jihomoravském kraji, okres Hodonín. Dům prošel 

celkovou rekonstrukcí v roce 1996, kdy byla k objektu dostavěna přístavba. 

Důležitou částí diplomové práce je stanovení problémů a jejich následné řešení. 

Aby se problémům bylo možné věnovat, je práce rozdělena do dvou částí.  

První část je věnována teoretickému zaměření. Jedná se o definování základních pojmů 

především v oblasti oceňování nemovitostí a pojišťovnictví a metodám oceňování, které je nutné znát 

pro řešení dané problematiky.  

Druhá část se zabývá praktickým řešením problémů. Nejdříve je posuzovaná nemovitost 

popsána z hlediska stavebně technického stavu a je specifikován rozsah škod způsobených pojistnou 

událostí. Nezbytným krokem je výpočet obestavěného prostoru stavby. Pro tento výpočet bude zvolen 

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

Pro zjištění hodnoty nemovitosti bude použit nákladový způsob ocenění. Tato metoda bude 

uplatněna pro stanovení hodnoty celkem ve třech časových obdobích. Jedná se o období zřízení 

pojištění, období bezprostředně před vznikem pojistné události a období po pojistné události.  

Oceňovaná nemovitost byla pojištěna jako rodinný dům v roce 2006. Z tohoto důvodu bude 

pro její ocenění použita také vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

Též bude využito položkového rozpočtu, kterým bude vyhodnocena výše škody způsobená pojistnou 

událostí a bude porovnána s výší pojistného plnění dle pojistné smlouvy. 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pro stanovení výše pojistného plnění je třeba definovat základní pojmy používané 

pro tuto problematiku. Ty jsou vymezeny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákoně 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), a vyhlášce č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška). 

2.1 KATASTR NEMOVITOSTÍ 

Katastr nemovitostí je popsán zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), v § 1 jako veřejný seznam obsahující soubor údajů o nemovitostech, jejich soupis, popis, 

geometrické a polohové určení včetně práv k těmto nemovitostem. (1) 

Předmětem evidence katastru nemovitostí jsou: 

a) „pozemky v podobě parcel 

b) budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, pokud nejsou součástí 

pozemku nebo práva stavby, 

c) budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud nejsou součástí 

pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde o drobné stavby, 

d) jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

e) jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 

prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších 

předpisů, 

f) právo stavby, 

g) nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis“ (1) 

Obsahem katastru dále jsou: 

a) „geometrické určení a polohové určení nemovitostí a katastrálních území, 

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

popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov, údaje o budovách, kterým se číslo 

popisné ani evidenční nepřiděluje, pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-

li se o drobné stavby, vybrané údaje o způsobu ochrany a využití nemovitostí a čísla 

jednotek, 
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c) cenové údaje, údaje pro daňové účely a údaje umožňující propojení s jinými 

informačními systémy, které mají vztah k obsahu katastru, 

d) u evidovaných budov údaj o tom, zda se jedná o dočasnou stavbu, 

e) údaje o právech včetně údajů o vlastnících a údaje o oprávněných z jiného 

práva, které se zapisuje do katastru (dále jen „jiný oprávněný“), 

f) upozornění týkající se nemovitosti, pokud jiný právní předpis stanoví povinnost 

vyznačit je v katastru nebo jsou potřebná pro správu katastru, 

g) úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické 

právo k jednotkám (dále jen „prohlášení vlastníka domu“), 

h) dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, 

i) údaje o bodech podrobných polohových bodových polí, 

j) místní a pomístní názvosloví“ (1) 

2.2 NEMOVITÁ VĚC 

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498 odstavce (1) je nemovitá věc definována 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) 

2.2.1 Pozemek 

Definici pozemku lze nalézt v zákoně č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

který jej popisuje v § 2 jako část zemského povrchu, kterou od sousedních částí odděluje hranice územní 

jednotky nebo katastrálního území, vlastnická hranice, hranice stanovená regulačním plánem, územním 

rozhodnutím, společným povolením, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním 

souhlasem nebo hranice daná schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranice jiného 

práva podle § 19, hranice rozsahu zástavního práva, hranice rozsahu práva stavby, hranice druhů 

pozemků nebo případně rozhraním způsobu využití pozemků. (1) 

Nový občanský zákoník dále uvádí v § 506, že součástí pozemku je prostor nad povrchem 

i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku kromě staveb dočasných a vše, co je zapuštěno v pozemku 

nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je i podzemní stavba, která není nemovitou věcí, 

i když zasahuje pod jiný pozemek. V § 507 je dále uvedeno, že součástí pozemku je rostlinstvo 

na něm vzešlé. (2) 
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2.2.2 Parcela 

Parcelou se rozumí pozemek, který je geometricky a polohově určen, je zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem. Můžeme je rozdělit na dva druhy: stavební parcela a pozemková 

parcela. Stavební parcelou se rozumí druh pozemku evidovaný jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Pozemkovou parcelou je pozemek, který není stavební parcelou. (1) 

2.2.3 Stavba 

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

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. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.“ (3) 

Pro oceňování majetku se stavby člení dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, na: 

„a) stavby pozemní, kterými jsou 

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými 

prostory, 

2. jednotky, 

3. venkovní úpravy, 

b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod energií 

a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další stavby speciálního 

charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby.“ (4) 
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2.3 CHARAKTERISTICKÉ POJMY PRO NEMOVITOST 

V následující části jsou definovány pojmy související s oceňovaným objektem.  

2.3.1 Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor stavby lze chápat jako objem stavby. Je vyjádřen v metrech kubických 

jako součet jednotlivých obestavěných prostorů dílčích částí objektu. V rámci výpočtu obestavěného 

prostoru lze stavbu rozdělit na základové konstrukce, spodní stavbu, vrchní stavbu a zastřešení. (5)  

Obestavěný prostor lze vypočítat dvěma způsoby, a to podle normy ČSN 73 4055 

nebo dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška. Hlavním rozdílem v postupu stanovení 

obestavěného prostoru spočívá v tom, že dle normy ČSN 73 4055 se do výpočtu zahrnují základové 

konstrukce, když to u vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, nikoli. (5) (6) 

Pro účely ocenění dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, platí, že: 

Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen 

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory 

o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem, 

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není 

podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m, 

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. 

Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen 

a) po stranách vnějšími plochami staveb, 

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí 

podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor 

obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené 

části, nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, 

připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná 

nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou 

konstrukci částečného podzemního podlaží, 

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá 

střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras 

horním lícem dlažby. 

Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich 

tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky 
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a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních 

konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa. 

Neodečítají se 

a) otvory a výklenky v obvodových zdech, 

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně, 

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. 

Neuvažují se 

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi, 

b) římsy, pilastry, půlsloupy, 

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, 

ventilace, přesahující požární a štítové zdi. 

Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem 

zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.“ (7) 

Výpočet obestavěného prostoru dle normy ČSN 73 4055: 

„Základní obestavěný prostor Op se stanoví jako součet obestavěných prostorů jednotlivých 

stavebně odlišných částí pozemního stavebního objektu, tj. obestavěný prostor základů Oz, spodní části 

objektu Os, vrchní části objektu Ov a zastřešení Ot: 

𝑂𝑝 = 𝑂𝑧 + 𝑂𝑠 + 𝑂𝑣 + 𝑂𝑡 

Od základního obestavěného prostoru se neodečítají: 

a) otvory a výklenky v obvodových zdech, 

b) lodžie a zapuštěná závětří 

c) průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy 

Do obestavěného prostoru se nezapočítávají: 

a) římsy a atiky 

b) nadstřešní zdivo (komíny, ventilace, požární a štítové zdi apod.) 

Základy 

Obestavěný prostor základů je objem základů, který je dán skutečnou kubaturou nosných 

základových konstrukcí. 
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Horní vymezující rovinou základů je: 

a) rovina izolace 

b) není-li izolace provedena, pak spodní úroveň podlahové konstrukce nebo rovina 

upraveného terénu 

Spodní část objektu 

Obestavěný prostor spodní části pozemního stavebního objektu je ohraničen: 

a) po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí (izolační přizdívka se nezapočítává) 

b) dole úrovní horní vymezující roviny základů, tj. rovinou izolace nebo spodní úrovní 

podlahové konstrukce, popř. rovinou upraveného zhutněného terénu 

c) nahoře úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím spodní 

části objektu 

Vrchní část objektu 

Obestavěný prostor vrchní části pozemního stavebního objektu je ohraničen: 

a) po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí nebo myšlenými obalovými 

plochami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí 

b) dole úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím spodní 

části objektu nebo úrovní horní vymezující roviny základů v případě, že spodní část objektu 

neexistuje 

c) nahoře úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad posledním podlažím; 

u objektů, jejichž vnitřní prostor probíhá až do střešní konstrukce, je obestavěný prostor 

ohraničen vnějšími plochami střešní konstrukce 

Zastřešení 

Obestavěný prostor zastřešení je ohraničen: 

a) po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí 

b) dole úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad posledním podlažím 

c) nahoře vnějšími plochami střechy u sedlových, valbových, pultových, obloukových 

a segmentových střech nebo střešní úrovní mezi nejvyšším a nejnižším místem spádu 

u plochách střech (5) 
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2.3.2 Zastavěná plocha 

Zastavěnou plochou stavby se podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhláška, pro účely 

ocenění rozumí: 

„plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních 

i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají“ (7) 

U vícepodlažních objektů lze definovat také zastavěnou plochu podlaží, která se určí jako plocha 

půdorysného řezu provedená v úrovni horního líce podlahy daného podlaží. Tato plocha je vymezená 

vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítek. Pokud se jedná o objekt 

tzv. poloodkrytý, což znamená bez některých obvodových stěn, je vnějším obvodem obalová čára 

vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. K zastavěné ploše podlaží započítáváme i plochu lodžií 

a arkýřů. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí určíme tuto plochu 

pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. 

Dále se do zastavěné plochy podlaží započítává i plocha, v níž není strop nižšího podlaží. Mohou 

to být např. haly, schodiště a dvorany probíhající přes více podlaží. Taktéž se započítává plocha prostor 

podloubí, průjezdů a podobných částí staveb, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb. Pokud 

součástí nosných konstrukcí staveb nejsou, tak se oceňují samostatně. 

Pro zjištění průměrné zastavěné plochy podlaží se použije součet všech zastavěných ploch 

podlaží, který se vydělí celkovým počtem podlaží. (7) 

2.3.3 Podlahová plocha 

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

upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, 

ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně 

jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících 

svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu 

vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu.“ (7) 

2.3.4 Podlaží 

„Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená 

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží, 

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží, 

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, 

resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení, 
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d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene 

střechy. 

Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, 

které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní okolního terénu ve styku 

s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného 

podlaží.“ (7) 

2.3.5 Životnost staveb 

Pod pojmem životnost stavby rozumíme dobu, která uplyne od jejího vzniku do jejího zchátrání 

za předpokladu běžné údržby a oprav. Stavba vzniká např. na základě kolaudačního rozhodnutí 

nebo třeba počátkem užívání. Tato doba se udává v rocích. Životnost může dále rozdělit do tří základních 

kategorií: 

• Technická životnost staveb 

• Ekonomická životnost staveb 

• Morální životnost staveb (8) 

Technická životnost staveb 

Technická životnost stavby je chápána jako doba, jejíž počátek je uvažován vznikem stavby 

a konec jejím zchátráním za předpokladu běžné údržby a oprav. 

Ekonomická životnost staveb 

Především při tržním oceňování nemovitostí má velký význam ekonomická životnost staveb. 

Tato životnost je uvažována od vzniku stavby do jejího hospodářského zániku.  

Morální životnost staveb 

Morální životnost stavby je uvažována jako doba v letech, po kterou stavba vyhovuje z hlediska 

moderních trendů a komfortu užívání. Koncem této životnosti je uvažováno její zastarání, 

kdy již nevyhovuje z morálního hlediska. (9) 

2.3.6 Opotřebení staveb 

Při užívání majetku dochází k jeho následnému opotřebení, které se projevuje jeho postupným 

znehodnocením. Toto znehodnocení se vyjadřuje v procentech a při jeho výpočtu jsou brány v úvahu tři 

základní parametry: 

• Předpokládaná životnost 

• Stavebně technický stav 
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• Stáří stavby (8) 

Nejčastěji se pro výpočet opotřebení užívají metody analytická, lineární a nákladová, kdy metoda 

analytická hodnotí objekt po jednotlivých částech a celkové opotřebení se získává váženým průměrem, 

metoda lineární, která hodnotí opotřebení celé stavby jako celku, a metoda nákladová jako investice 

nutné k eliminaci vad či poruch. (10) 

Klasická metoda výpočtu opotřebení 

V této metodě je uvažováno se stavbou jako celkem, kdy vypočítané opotřebení je vztaženo 

k celkovému majetku. Výši opotřebení se stanovuje následujícími způsoby, které s touto metodou 

souvisí: 

• Lineární 

• Kvadratická 

• Semikvadratická (8) 

Lineární výpočtová metoda 

Při výpočtu lineární metodou je uvažována závislost mezi opotřebením a stářím sledovaného 

majetku v přímé úměře. 

𝐴𝐿 = 100 ×
𝑆

𝑍
 [%] 

kde: AL … celkové opotřebení v procentech 

  S   … stáří v letech 

  Z   … předpokládaná životnost 

Výpočet lineární metodou je omezen maximálním opotřebením. Nesmí převyšovat 85 %. (8) 

Kvadratická výpočtová metoda 

Jestliže se vyskytnou budovy, které mají velmi dobrý stavebně technický stav navzdory svému 

stáří, používá se pro výpočet opotřebení metoda kvadratická. Tato metoda pracuje s podílem druhých 

mocnin stáří stavby a její předpokládané životnosti. 

𝐴𝐾 = 100 ×
𝑆2

𝑍2
 [%] 

kde: AK … opotřebení v procentech 

  S   … stáří v letech 

  Z   … předpokládaná životnost 
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Semikvadratická výpočtová metoda 

Jedná se o metodu, při které se uvažuje výpočet jako průměr mezi metodami lineární 

a kvadratickou. 

𝐴𝑆 = 50 × (
𝑆

𝑍
+

𝑆2

𝑍2
 ) [%] 

Kde: AS … opotřebení v procentech 

  S   … stáří v letech 

  Z   … předpokládaná životnost 

Analytická výpočtová metoda opotřebení staveb 

Metoda se zabývá výpočtem opotřebení stavby jako průměr opotřebení jednotlivých stavebně 

technických prvků.  

Dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. se analytická metoda výpočtu opotřebení používá vždy v případech, 

kdy: 

• stavba je před nebo po opravě, kromě běžné údržby 

• stavba má mimořádně dobrý nebo špatný technický stav 

• při použití výpočtu opotřebení lineární metodou je výsledek nevýstižný nebo přesahuje 

85 % 

• se oceňuje kulturní památka 

• je provedena nástavba, přístavba, vestavba 

• je poničení stavby způsobeno vlivem přírodních živlů (7) 

2.3.7 Cena a hodnota 

Při oceňování se pomocí pojmů cena a hodnota rozlišuje mezi reálnými projevy trhu 

(požadované, nabízené nebo skutečně zaplacené ceny) a odhady hodnot, které kvantifikují z hlediska 

určitého subjektu a vymezeného zájmu užitek z posuzovaného majetku nebo služby. (11) 

Cena 

Cenu zle chápat jako částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za určitý majetek. 

Může být však jiná než hodnota daného majetku, která byla připsána jinou osobou. Cenu mohou 

ovlivňovat různé vlivy jako je zvláštní obliba kupujícího či prodávajícího, finanční omezení atd. (11) 

Cena pořizovací 

Cena pořizovací je částka, za kterou by se dala oceňovaná věc koupit v době jejího pořízení. 

Je to tedy zpětné určení ceny, za kterou by byla nemovitost v minulosti kupována. (11) 
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Cena reprodukční 

Cena reprodukční je částka, za kterou by bylo možné stejnou nebo porovnatelnou novou věc 

pořídit v době jejího ocenění bez odpočtu opotřebení. (11) 

Cena časová 

Cena časová je cena, kterou lze chápat jako cenu reprodukční pořizovací sníženou o odpovídající 

opotřebení. (11) 

Hodnota 

Jedná se o odhadovanou peněžitou částku vyjadřující kvantifikovaný projev objektu ve prospěch 

určitého subjektu. Je stanoviskem, které vyjadřuje cenu, která by byla nejpravděpodobněji zaplacena 

při směně daného majetku, nebo ekonomický přínos spojený s vlastnictvím majetku. (11) 

2.4 METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Pro oceňování nemovitostí se mohou použít tři různé metody: 

• Metoda nákladová 

• Metoda porovnávací 

• Metoda výnosová 

Důležitými kroky pro ocenění nemovitosti je získání potřebných podkladů a následné místní 

šetření daného objektu. Poté se zjistí výchozí hodnota objektu, která v této práci je určena nákladový 

způsobem ocenění, jeho životnost a opotřebení. (8) 

2.4.1 Podklady pro oceňování nemovitostí 

Do znaleckého posudku uvádí znalec do nálezu všechny získané podklady. Z těchto podkladů 

dále vychází při samotném oceňovaní dané nemovitosti.  

Projektová dokumentace stavby 

Projektová dokumentace stavby by měla být pro potřeby ocenění co nejpodrobnější a nejlépe 

dle skutečného stavu objektu. Často však dochází k tomu, že majitel starší stavby tuto dokumentaci 

postrádá. Výkresovou dokumentaci zle dohledat na stavebním úřadě nebo archivu stavebního úřadu. 

Znalec při provádění místního šetření si musí objekt sám zaměřit. 

Stavebně právní dokumentace 

Do stavebně právní dokumentace se řadí především dokumenty, které se týkají provádění stavby 

a jejích změn. Řadí se sem např. kolaudační souhlas, stavební povolení, územní rozhodnutí atd. 
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Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa 

Výpis z katastru nemovitostí je důležitým podkladem pro ocenění nemovitosti. Neměl by být 

starší jak tři měsíce a zle nej získat z katastru nemovitostí dálkovým přístupem na www.cuzk.cz funkcí 

nahlížení do katastru nemovitostí nebo písemně od katastrálního úřadu. Informace z výpisu katastru 

nemovitostí zahrnují např. informace o lokalitě (okres, obec, katastrální území), číslo listu vlastnictví 

a dále informace uvedené pod písmeny A – F: 

• A – označení právního vztahu, údaje o vlastníku a spoluvlastnících, jejich podílech 

nebo jiných oprávněných subjektech 

• B – údaje o nemovitostech, jestliže na pozemku stojí cizí budova, je uvedeno číslo LV, 

na kterém je budova zapsána jako vlastnictví, část B1 je určena pro zápisy jiných věcných 

práv, která mají subjekty uvedené v části A k cizím nemovitostem 

• C – omezení vlastnických práv k nemovitostem uvedených v části B 

• D – zápisy technické povahy 

• E – nabývací tituly vztahujících se k nemovitostem uvedených v části B 

• F – jestliže je předmětem vlastnictví zemědělský pozemek, uvádí se zařazení 

do bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ) (12) 

Další důležitým podkladem je kopie katastrální mapy s vyznačenou oceňovanou nemovitostí. 

Lze je taktéž získat dálkovým přístupem ze stránek katastru nemovitostí www.cuzk.cz.  

Cenová mapa pozemků 

Pro ocenění nemovitosti je možné využít taktéž cenové mapy na webových stránkách Asociace 

realitních kanceláří ČR www.cenovamapa.eu. Lze ji použít pouze tehdy, je-li v dané lokalitě platná k datu 

ocenění.  

2.4.2 Místní šetření 

V občanském soudním řízení se pro obhlídku nemovitosti užívá pojmu místní šetření. 

Tímto úkonem se zjišťuje při obhlídce nemovitosti vzniklá škoda a její rozsah. Znalec by měl místní 

šetření uskutečnit vždy, pokud je to možné. V dostatečném předstihu před samotným místním šetřením 

musí znalec poznat danou problematiku a oznámit termín jeho konání. V rámci místního šetření by měl 

posuzovaný předmět osobně identifikovat, ověřit soulad skutečnosti s předanými podklady a případně 

doplnit potřebné informace. Místní šetření provádí běžně sami znalci, kteří provedou záznam o průběhu 

(písemně, fotodokumentace, náčrty atd.). (13) 

  

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cenovamapa.eu/
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2.4.3 Nákladový způsob ocenění 

Pro oceňování staveb dle předpisu je nejčastější metoda nákladová. Vyhláška č. 441/2013 Sb., 

oceňovací vyhláška uvádí, že aby bylo možné určit cenu stavby (CS), je nutné vynásobit cenu stavby 

určenou nákladovým způsobem (CSN) koeficientem prodejnosti (pp). Koeficient prodejnosti se dále odvíjí 

od násobku indexu trhu (IT) a indexu prodejnosti (IP). Cena stavby nákladovým způsobem se dále určí 

podle vzorce 

𝐶𝑆𝑁 = 𝑍𝐶𝑈 × 𝑃𝑚𝑗 × (1 −
𝑜

100
) 

kde: CSN  cena stavby určená nákladovým způsobem v Kč 

  ZCU  základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku dle druhu užití 

  Pmj  počet měrných jednotek 

  o  opotřebení v % 

  1 a 100  konstanty 

Základní cena upravená se dále určuje podle využití objektu: 

• Budova a hala 

• Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek 

• Rekreační chata a zahrádkářská chata 

• Garáž 

• Vedlejší stavba 

• Inženýrská a speciální pozemní stavba 

• Venkovní úpravy 

• Studna 

• Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení 

• Oceňování jednotek 

• Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo 

• Jiné stavby 

• Kulturní památka aj. (7) 

V případě této diplomové práce se stavba ocenění podle § 13 a přílohy č. 11 této vyhlášky jako 

rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, bez obytného podkroví a podsklepení. 
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2.5 POJIŠŤOVNICTVÍ 

Pojišťovnictví je chápáno jako specifické odvětví zabývající se zabezpečením osob nebo majetku 

před negativními vlivy náhodných událostí. Riziko způsobené negativním vlivem náhodné události 

je z ekonomického subjektu přenášen na instituci. Institucí mohou být např. komerční banky. (14) 

2.5.1 Základní pojmy 

Základní pojmy pro oblast pojišťovnictví jsou definovány v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Tento právní předpis upravuje vztahy mezi účastníky pojištění na základě pojistné smlouvy. (15) 

Pojištěný 

Pojištěný je osoba, na jejíž majetek se vztahuje pojištění.  

Pojistník 

Pojistník je osoba, která sjednala pojištění nebo uzavřela pojistnou smlouvu a platí za pojištění. 

Pojištěný a pojistník mohou být rozdílné osoby.  

Pojistitel 

Pojistitelem je osoba provozující pojišťovací činnost. Uzavírá pojistnou smlouvu s pojistníkem.  

Oprávněná osoba 

Je to osoba, které důsledkem vlivu pojistné události vzniká právo na pojistné plnění.  

Pojistná smlouva 

Právně definovaný dokument, kterým se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout pojistné 

plnění, jestliže vznikne pojistná událost krytá pojištěním, a kterým se pojistník zavazuje pojistiteli platit 

pojistné. 

Údaje pojistné smlouvy 

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

a) číslo smlouvy, 

b) určení pojistitele a pojistníka, 

c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí, 

e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové, 

f) pojistnou dobu, 

g) případná odchylná ujednání od pojistných podmínek a 
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h) bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech 

pojistitele, pak i způsob výše určení podílu. 

Je-li smlouva uzavřená v písemné formě, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 a pojistitel 

uvede v pojistce alespoň 

a) číslo smlouvy, 

b) určení pojistitele a pojistníka, 

c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena, 

d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí a 

e) pojistnou dobu. 

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.“ 

Pojistné 

Pojistné je peněžitá částka, kterou hradí pojistník pojistiteli za dobu trvání pojištění.  

Pojistný zájem 

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události na pojistníkově 

majetku nebo jiné osoby, osvědčí-li, že by mu bez jeho existence a uchování hrozila přímá majetková 

ztráta. 

Obmyšlený 

V případě smrti pojistníka má obmyšlená osoba nárok na pojistné plnění. Obmyšlenou osobu 

určí pojistník. 

Pojištění 

Při uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem vzniká pojištění, které při vzniku 

pojistné události sjednané v pojistné smlouvě poskytuje její krytí. 

Vznik pojištění 

Vzniká mezi pojistitelem a pojistníkem prvním dnem následujícím po dni uzavření pojištění, 

jestliže nebyla sjednána jiná doba jeho vzniku.  

„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, 
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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.“ 

Nová cena 

Jedná se o částku, která v době vzniku pojistné události odpovídá hodnotě přiměřených nákladů 

na znovuzřízení věci bez odečtu amortizace. 

Předmět pojištění 

Předmět pojištění se uvádí v pojistné smlouvě. Může jím být movitá i nemovitá věc, případně 

jejich soubory. 

Pojistné podmínky 

„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.“ 

Pojistka 

Pojistka slouží jako potvrzení o uzavření smlouvy. Vydává ji pojistitel pojistníkovi. 

Pojistná doba 

Pojistná doba je časový úsek, na který se pojištění sjednává. 

Pojistná částka 

V pojistné smlouvě se stanovuje tzv. pojistná částka. Je to částka tvořící horní hranici plnění 

pojišťovny. Za tuto částku by mělo být možné pořídit stejnou věc nebo náhradu v případě poškození 

či zničení pojištěné nemovitosti. 

Pojistná hodnota 

Pokud nastane pojistná událost na nemovitosti, pojistná hodnota stanovuje nejvyšší možnou 

majetkovou újmu, která může v tomto důsledku nastat.  

Když není při pojištění majetku pojistná hodnota ujednána, představuje tuto hodnotu cena 

obvyklá, kterou má majetek v době určení této hodnoty. 

Rozsah krytí 

Zahrnuje události, které je pojišťovna povinna plnit. Tyto události jsou uváděny v pojistných 

podmínkách pojišťoven. 
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Dlouhodobé pojištění 

Za dlouhodobé pojištění se považuje pojištění, které je sjednané minimálně na jeden rok. 

Podpojištění 

Jestli pojistná částka je v době pojistné události nižší než její pojistná hodnota, nastává 

podpojištění majetku. V dané situaci sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše 

pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. To však neplatí, 

pokud je pojistnými stranami ujednáno, že pojistné plnění se snižovat nebude. 

Přepojištění 

Přepojištění vzniká tehdy, jestliže pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu majetku. Pojistitel 

i pojistník mají v tomto případě právo podat návrh protější straně o snížení pojistné částky při současném 

poměrném snížení pojistného pro další pojistné období. 

Škodní událost 

Za škodní událost se považuje událost, při které došlo ke škodě na pojištěném majetku a mohla 

by být důvodem pojistné události. Tuto skutečnost pojišťovna dále prošetřuje a zjišťuje, zda se jedná 

o pojistnou událost či nikoli.  

Pojistná událost 

Za pojistnou událost lze považovat jakoukoliv nahodilou událost, která je specifikovaná 

v pojistné smlouvě a vyvolává povinnost pojistiteli plnit nárok na pojistné plnění pojistníkovi. Konkrétní 

podmínky vzniku pojistné události udávají pojistné podmínky. 

Pojistné nebezpečí 

Pojistné nebezpečí lze chápat jako příčiny, díky nimž vzniká pojistná událost. 

Rozsah poškození 

Rozsah způsobené škody na pojištěném majetku. 

Spoluúčast 

Spoluúčastí se podílí oprávněná osoba na úhradě škody nebo jiné újmy, která by způsobena 

v důsledku pojistné události. Lze ji stanovit procentuálně, fixní částkou nebo kombinací obou. Výše 

spoluúčasti je stanovena v pojistné smlouvě nebo v pojistných podmínkách. 
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Povinnost k pravdivým sdělením 

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

nebo pojistníka při jednání o změně smlouvy na skutečnosti, které mají význam pro pojistitelovo 

rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých podmínek, zodpoví zájemce nebo pojistník 

tyto dotazy pravdivě a úplně. Povinnost se považuje za řádně splněnou, nebylo-li v odpovědi zatajeno nic 

podstatného. 

Co je v předchozím odstavci stanoveno o povinnosti pojistníka, platí obdobně i pro pojištěného.“ 

Šetření pojistné události 

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

na pojistné plnění, oznámí to pojistiteli bez zbytečného odkladu, podá mu pravdivé vysvětlení o vzniku 

a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; 

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

současně pojistníkem nebo pojištěným, mají tyto povinnosti i pojistník a pojištěný. 

Pojistitel zahájí bez zbytečného odkladu po oznámení podle § 2796 šetření nutné ke zjištění 

existence a rozsahu jeho povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila 

právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, 

popřípadě důvod jeho zamítnutí. 

Obsahuje-li oznámení vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené podstatné údaje týkající 

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

pojistitel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na šetření skutečností, o nichž mu byly tyto údaje 

sděleny nebo zamlčeny. Má se za to, že pojistitel vynaložil náklady v prokázané výši účelně.“ 

Přerušení pojištění 

Přerušení pojištění je stav, který nastává uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti pojistného 

až po jeho zaplacení.  

Zánik pojištění 

Pojištění může zaniknout několika způsoby. Může se jednat např. o uplynutí pojistné doby, 

nezaplacením pojistného ani v dodatečné lhůtě stanovené v upomínce k zaplacení pojistného, výpovědí 

pojistníka nebo pojistitele, odstoupením od smlouvy atd. 
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Forma jednání stran 

„Právní jednání týkající se pojištění vyžaduje písemnou formu, ledaže strany ujednají, že této formy 

není zapotřebí. 

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

v písemné formě pojistitele o sdělení údajů významných pro plnění podle smlouvy, sdělí mu je pojistitel 

bez zbytečného odkladu v písemné formě.“ 

Hranice pojistného plnění 

Jestliže byla ujednána hranice pojistného plnění, uvažuje se pro jednu škodnou událost a určí 

se pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.  

„Lze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uzavření smlouvy, určí se na návrh 

pojistníka horní hranice pojistného plnění pojistnou částkou ve výši odpovídající pojistné hodnotě 

pojištěného majetku v době uzavření smlouvy. Pojistitel má právo přezkoumat při uzavření smlouvy 

hodnotu pojištěného majetku. 

Nelze-li při pojištění majetku určit jeho pojistnou hodnotu při uzavření smlouvy, určí se na návrh 

pojistníka horní hranice pojistného plnění limitem pojistného plnění. Tento limit se ujedná i v případě, 

že se pojištění vztahuje jen na část hodnoty pojištěného majetku podle předchozího odstavce (zlomkové 

pojištění). Odpovídá-li tomu pojistný zájem, lze takto určit horní hranici pojistného plnění i při pojištění 

podle předchozího odstavce.“ 

Likvidace pojistných událostí 

Likvidaci pojistných událostí lze chápat jako souhrn různých činností spojených s vyřizováním 

pojistné události. Začíná zahájením šetření, kdy se zjišťuje povinnost pojistného plnění, a končí určením 

jeho výše. Pojišťovna je povinna tuto událost prošetřit a stanovit, zda bude plnění vyplaceno 

nebo zamítnuto. Při likvidaci je nutno dodržovat pravidla stanovená pojistnými podmínkami. (16) (17) 

Likvidátor 

Likvidátor pojistných událostí je osoba, která se zabývá vyřizováním pojistných událostí a provádí 

odborné posouzení o rozsahu pojistné události a nároku pojištěného na výplatu pojistného plnění. 

Pojistné plnění 

Pojistné plnění je částka, na kterou má pojištěný nárok od pojišťovny v důsledku pojistné 

události. Pojistné plnění a jeho výše je specifikována v pojistných podmínkách pojistné smlouvy. 



30 

Připojištění 

Připojištění lze chápat jako rozšíření stávajícího pojištění o další rizika nebo místní platnosti 

pojištění. 

2.6 LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

Likvidaci pojistných událostí lze chápat jako soubor několik činností, které se zabývají 

vyřizováním pojistné události. Pojišťovna při vzniku škodní události má povinnost tuto událost prošetřit. 

Vyřizování je zahájeno šetřením, aby se zjistil rozsah škod a povinnost pojišťovny plnit, a končí 

stanovením výše pojistného plnění. Při likvidaci musí být dodržena přesně stanovená pravidla pojistnými 

podmínkami. (17) 

Likvidace škod 

Po vzniku škody je velmi důležité podniknout potřebná opatření k tomu, aby se škoda nadále 

nezvětšovala. Poté je potřeba škodu náležitě zdokumentovat. Dokumentace může být provedena 

fotodokumentací (případně videozáznamem) poškozených částí stavby nebo věcí. Může se taktéž stát, 

že škoda byla způsobena trestnou činností nebo pokusu o ni. Jestli je takové podezření, zavolá se policie 

a v případě nutnosti taktéž hasiči. (18) 

V dalším kroku se škoda nahlásí pojišťovně. Pojistník je povinen škodu nahlásit v co nejkratším 

časovém úseku po vzniku škodní události. Škodu lze pojišťovně oznámit několika možnostmi: 

• písemně (pomocí formuláře příslušné pojišťovny a zaslání poštou nebo osobním 

doručením na pobočku pojišťovny) 

• telefonicky  

• on-line (nejrychlejší a nejpohodlnější, možnost využití kdykoliv) 

Nejčastěji probíhá oznámení za přítomnosti likvidátora. Pojistník dále doloží všechny potřebné 

doklady, dodrží postup dle pojistné smlouvy a domluví se na prohlídce škody. (17) 

Každá škodní událost se poté registruje do systému pojišťovny pomocí formuláře a přidělí 

se evidenční číslo. (14) 

Následně může proběhnout místní šetření. Likvidátor zde ověří vzniklou škodu, její rozsah 

a příčinu a podá návrh na odstranění škody. Odstranění škody může proběhnout např. opravou 

nebo výměnou konstrukce. Jako nezávislého konzultanta si likvidátor může přizvat odhadce. Během 

místního šetření je likvidátorem pořizována fotodokumentace poškození. (19) 

Po prokázání pojistné události se stanoví výše pojistného plnění. Výše plnění vychází z pojistné 

smlouvy a jejích ujednání, kdy může dojít k tzv. podpojištění nebo přepojištění. V této části však výše 
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pojistného závisí na sjednané pojistné částce, zjištěné výši škody, typu a druhu pojištění a spoluúčasti 

pojištěného. (14) 

2.7 ROZPOČTOVÁNÍ POMOCÍ SYSTÉMU BUILDPOWER S 

BUILDPower S je program od firmy RTS, a.s. sloužící k rozpočtování staveb. Je navržený tak, 

aby byl schopen zpracovat všechny procesy týkající se realizací stavebních zakázek. Jeho funkce nabízí 

několik možností sestavení rozpočtů, jako jsou například orientační rozpočty nebo nabídkové rozpočty. 

Součástí rozpočtů jsou taktéž výkazy výměr, ceny stavebních prací nebo například časové plánování 

výstavby. 

BUILDPower S obsahuje taktéž vlastní databázi s ceníky stavebních prací, montážních prací 

a materiálů. Tato databáze je tvořena od roku 2009 s aktualizací pro každé pololetí.  

Při zpracování rozpočtu se vychází z výběru základních ukazatelů, agregovaných položek, 

položek stavebních prvků, montáže a materiálů. Jestliže má být rozpočet co nejpodrobnější, je důležitým 

podkladem projektová dokumentace skutečného provedení stavby, faktury dodávek stavebních prací 

a různé finanční doklady ke stavebních pracím a položkám. (20) 
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3 FORMULACE PROBLÉMU A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Cílem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění u nemovitosti poškozené požárem. 

Událost se stala na jednopodlažním objektu v obci Louka. Objekt byl postaven jako rodinný dům. V roce 

1996 prošel celkovou rekonstrukcí. 

V následující části diplomové práce jsou řešeny následující problémy: 

• popsání stavebně technického stavu budovy 

• stanovení ceny hodnoty stavby těsně před pojistnou událostí 

• stanovení ceny stavby po pojistné události 

• vliv oprav po pojistné události na celkovou hodnotu nemovitosti 
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

Po stanovení problémů a cílů v minulé kapitole jsou v této části diplomové práce stanoveny 

použité metody řešení.  

Pro zjištění hodnoty nemovitosti bude použit nákladový způsob ocenění. Tato metoda bude 

uplatněna celkem pro stanovení hodnoty ve třech časových obdobích. Jedná se o období zřízení 

pojištění, období bezprostředně před vznikem pojistné události a období po pojistné události.  

Stanovení výše nákladů na opravy po pojistné události bude užito položkového rozpočtu 

tvořeného v programu BUILDPower S, ve kterém budou zahrnuty náklady na potřebný materiál a práci 

na opravách. 

Na závěr diplomové práce bude zhodnoceno výše pojistného plnění a porovnáno s pojistnou 

smlouvou. 

4.1 POLOHA POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI 

Nemovitost zvolená pro tuto diplomovou práci se nachází v Jihomoravském kraji v blízkosti 

hranice se Zlínským krajem. Nemovitost je umístěna v centru obce Louka, katastrální území Louka 

u Ostrohu [687201], v blízkosti hasičské zbrojnice na parcele číslo st. 49/4 s číslem popisným 115. (12) 

 

Obr. č. 1: Výřez katastrální mapy (21) 
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4.1.1 Jihomoravský kraj 

Jihomoravský kraj se rozléhá na jihovýchodním okraji České republiky, kde přímo sousedí 

s okolními státy Slovenskem a Rakouskem. Jeho celková rozloha činí 7 187,8 km2. Součástí kraje 

je 7 okresů (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo) s celkovým počtem 

obyvatel 1 195 327 k 1. 1. 2021. (22) (23) 

Jihomoravský kraj přiléhá k dalším pěti krajům České republiky (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, 

Pardubický kraj, Olomoucký kraj a Zlínský kraj). Na území kraje se nachází dohromady 673 obcí, 50 měst 

a statutární město Brno. (22) 

 

Obr. č. 2: Poloha Jihomoravského kraje v rámci České republiky (24) 
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4.1.2 Okres Hodonín 

Při hranici se Slovenskem leží okres Hodonín. Ten se rozléhá po jihovýchodní části Moravy 

a má plochu 1 099 m2, což je zhruba 15,3 % rozlohy území Jihomoravského kraje. (23) 

 

Obr. č. 3: Mapa Jihomoravského kraje s vyznačením okresu Hodonín (25) 

Z celkové plochy okresu tvoří přibližně 63 % zemědělská půda. Na jeho území se na mnoha 

místech nachází ložiska ropy a plynu, která se soustředí především do okolí Ždánic a Uhřic. Dalším 

významným ložiskem je lignit v blízkosti Hodonína, Dubňan a Šardic, také zásoby cihlářských surovin 

v okolí Hodonína, Kyjova a Velké nad Veličkou, štěrkopísky v lokalitě Vracova, Bzence a Strážnice a velké 

využití k léčebným účelům mají minerální vody.  

Z administrativního hlediska se okres Hodonín k datu 1. 1. 2007 člení na 82 obcí, z nichž 8 z nich 

má status města (Bzenec, Dubňany, Hodonín, Kyjov, Strážnice, Veselí nad Moravou, Vracov a Ždánice). 

K 1. 1. 2021 dle Českého statistického úřadu žije v okrese Hodonín na 153 607 obyvatel.  

Silniční doprava je na území Hodonínska velmi intenzivní. Mobilita obyvatelstva je zajištěna 

železnicí ve směru Přerov – Břeclav s taktéž souběžnou silnicí. Významným propojením se Slovenskem 

jsou tři hraniční přechody Hodonín / Holíč, Sudoměřice / Skalica a Velká nad Veličkou / Vrbovce. 
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Obr. č. 4: Vyznačení okresu Hodonín v bližším náhledu 

 

Turisticky velkou zajímavostí jsou nejen kulturní památky, ale také udržování lidových tradic 

(folklór), přírodní zajímavosti (pohoří Chřiby a Bílé Karpaty s významnými orchideovými loukami) 

a rozsáhlé vinice a vinné sklepy. (23) 
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4.1.3 Obec Louka 

Obec Louka, katastrální území Louka u Ostrohu [687201], leží v Jihomoravském kraji v okresu 

Hodonín v údolí říčky Veličky mezi obcemi Velká nad Veličkou, Lipovem a Blatnicí pod Svatým 

Antonínkem. 

 

Obr. č. 5: Poloha katastrálního území Louka u Ostrohu (24) 

Katastrální území Louka u Ostrohu se rozléhá na úpatí Bílých Karpat s rozlohou zhruba 9,50 km2. 

Dle Českého statistického úřadu žije v Louce celkem 936 obyvatel v průměrném věku 45 let. (23) (26) 

Cestování obyvatelstva zaručuje nejen osobní automobilová doprava, ale také hromadná 

doprava autobusy nebo vlaky. Dopravní napojení je umožněno silnicí I. třídy ve směru Blatnice 

pod Svatým Antonínkem – Velká nad Veličkou, silnicemi III. třídy ve směru Lipov a Blatnička a dále 

mezinárodní železniční trasou Hodonín – Vrbovce (Slovensko). (27) 
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Obr. č. 6: Katastrální území Louka u Ostrohu 

V rámci katastrálního území Louka u Ostrohu je největší zastoupení zemědělskými pozemky. 

Nejvíce se vyskytují pozemky druhu orná půda s přibližně 6 km2 a dále travní porost o 7,61 km2. 

Zastavěné plochy zaujímají přibližně 0,19 km2. (26) 

 

Graf č. 1: Procentuální zastoupení ploch pozemků v katastrálním území Louka u Ostrohu (26) 
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Na území obce se nachází základní občanská vybavenost. Obec disponuje například mateřskou 

školou, pětiletou základní školou, knihovnou, poštou, hasičárnou, obchodem s potravinami, kostelem, 

hřbitovem, sportovním vyžitím ve formě venkovních hřišť, jednou vlakovou zastávkou, třemi 

autobusovými zastávkami a různými zajímavostmi jako je pivovar, železniční viadukt z roku 1926 

a folklorní události. (28) 
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5 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

Tato část diplomové práce je věnována vlastnímu řešení problematiky stanovení výše pojistného 

plnění po požáru rodinného domu v Louce.  

Nejdříve je posuzovaná nemovitost popsána z hlediska stavebně technického stavu 

a specifikován rozsah škod způsobených pojistnou událostí. Poté následuje vlastní výpočtová část 

stanovení pojistné hodnoty a výše pojistného plnění.  

Pro stanovení pojistné hodnoty objektu je použito nákladové metody ocenění k datu sjednání 

pojistné smlouvy, dále k datu bezprostředně před pojistnou událostí a poté po pojistné události. 

Za použití položkového rozpočtu je vyhodnocena výše škody způsobená pojistnou událostí 

a je porovnána s výší pojistného plnění dle pojistné smlouvy. 

5.1 PODKLADY 

Pro určení výše pojistného plnění, ocenění nemovitosti a vypracování položkového rozpočtu 

bylo zapotřebí těchto podkladů: 

• Výpis z katastru nemovitostí (Příloha č. 1) 

• Projektová dokumentace objektu: 

o C.1 Situační výkres širších vztahů (Příloha č. 2) 

o C.2 Katastrální situační výkres (Příloha č. 3) 

o D.1 Půdorys (Příloha č. 4) 

o D.2 Řez (Příloha č. 5) 

• Zápis o prohlídce (Příloha č. 6) 

• Pojistná smlouva (Příloha č. 7) 

• Fotodokumentace 

• Program pro sestavení položkového rozpočtu – BUILDPower S 

• Oceňovací předpisy 

5.2 POPIS POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI 

Předmětem diplomové práce je objekt rodinného domu z roku 1941. Rodinný dům stojící 

na konci řadové zástavby má jedno nadzemní podlažní a není podsklepený. Jeho půdorysný tvar 

odpovídá písmenu L s největšími rozměry 17,55×14,55 m. Je postaven na pozemku o výměře 264 m2 

a z toho jeho zastavěná plocha zaobírá 188 m2.  
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Dům prošel celkovou rekonstrukcí v roce 1996. Rekonstrukcí byla k objektu dostavěna přístavba. 

V tomto roce byl též k uliční fasádě přistavěn přístřešek pro zastřešení hlavního vstupu do objektu. 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech. Ty jsou tvořeny převážně z prostého betonu. Část 

stavby, která je orientována do ulice, je založena taktéž na základových konstrukcích z lomového 

kamene. 

Podlahové konstrukce 

V celém objektu je zřízena keramická dlažba na cementovém potěru. 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny jako stěnové v podélném konstrukčním systému. 

Pro výstavbu byly použity cihly plné pálené. Nosné stěny odpovídají tloušťkám 300 mm, 350 mm, 

400 mm a 500 mm. Nenosné příčky jsou vyzděny v tloušťce 100 mm. 

Stěny v objektu jsou opatřeny vápenocementovými omítkami s tónovanou výmalbou 

nebo keramickými obklady. Ze strany exteriéru je provedena hladká omítka s fasádním nátěrem. 

Stropní konstrukce 

Původní dřevěné stropy s nadbetonováním byly v přední části odstraněny a nově byl proveden 

zavěšený sádrokartonový podhled s minerální tepelnou izolací tl. 320 mm a parozábranou. 

Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu je provedeno valbovou střechou se sklonem 40°. Nosná konstrukce střechy 

je tvořena dřevěným vaznicovým krovem. Původní střešní krytina z keramických střešních tašek byla 

nově nahrazena krytinou z poplastovaného plechu. 

Konstrukce přístřešku 

Samonosná konstrukce přístřešku je postavena z dřevěných sloupů a trámů s pultovým 

zastřešením se střešní krytinou z asfaltových šindelů. 
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5.3 ROZSAH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH POJISTNOU UDÁLOSTÍ 

Na jaro 31. 3. 2015 v nočních hodinách vznikla pojistná událost na objektu k bydlení v obci 

Louka, která byla způsobena požárem. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo žhářství.  

Již z prvních fotografií po uhašení požáru zle usuzovat rozsah škod. V celém objektu byl zcela 

zničen dřevěný krov a dřevěné trámové stropy včetně sádrokartonových podhledů. 

 

Obr. č. 7: Poškození nemovitosti požárem - pohled čelní 



43 

 

Obr. č. 8: Poškození nemovitosti požárem - pohled boční 

V celém objektu došlo vlivem požáru a následnému zásahu hasičů k mnoha poškozením. 

Nejrozsáhlejší škoda byla způsobena na střeše. Dřevěný krov včetně krytiny byl zcela zničen a musel být 

odstraněn. V interiérech byla poškozena elektroinstalace, interiérové dveře a omítky, které musely být 

následně oškrábány. Z exteriéru bylo nutno provést nový nátěr fasády kromě strany os souseda 

a přístavku. 

V místnostech č. 1 a 7 bylo nutno v celé ploše odstranit dřevěné stropy včetně zateplení. 

Rozměry průřezu stropnic byly 150×250 mm. 

V místnostech č. 2, 3 a 5 zcela shořely izolace stropu z minerální vlny v původní tloušťce 360 mm 

včetně podhledu. 

V místnosti č. 8 bylo nutné odstranit dvě plastová okna o rozměrech 1 500×1 400 mm, která 

byla ohněm poničena, společně se dvěma interiérovými plastovými parapety hloubky 250 mm a délky 

1 500 mm včetně exteriérových plechových parapetů a jedním interiérovým plastovým parapetem 

hloubky 250 mm a délky 1 800 mm včetně exteriérového plechového parapetu. Dále došlo k poškození 

dlažby vlivem žáru, a byl zničen sádrokartonový podhled spolu s tepelnou izolací. 

V místnosti č. 16 došlo k odstranění dřevěného okna a u přístřešku v ulici k poškození asfaltové 

krytiny. 

V zápisu o prohlídce (Příloha č. 6) jsou detailněji popsány poškozené části budovy. 
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Obr. č. 9: Schéma podlaží ze zápisu o prohlídce 

5.4 STANOVENÍ POJISTNÉ HODNOTY 

Stanovení pojistné hodnoty posuzované nemovitosti se pro účely diplomové práce provede 

dvěma způsoby: 

• Ocenění nemovitosti podle oceňovací vyhlášky 

• Ocenění nemovitosti pomocí položkového rozpočtu 

Podle oceňovací vyhlášky se nejprve provede výpočet obestavěného prostoru stavby. Stavba 

se následně bude oceňovat nákladovou metodou pro tři časová období: k datu vzniku pojistné smlouvy, 

v datu bezprostředně před pojistnou událostí a bezprostředně po pojistné události. 

5.4.1 Výpočet obestavěného prostoru 

Obestavěný prostor rodinného domu se vypočte pomocí oceňovací vyhlášky. Objekt rodinného 

domu je nepodsklepený, bez obytného podkroví. Kvůli tvaru objektu, je každá část stavby rozdělena 



45 

do více částí, aby byl výpočet co nejpřesnější. Rozměry objektu jsou převzaty z projektové dokumentace, 

která je součástí příloh této práce (příloha č. 4 a 5). Rozměry venkovního zastřešení posezení byly 

doměřeny zvlášť nad rámec projektové dokumentace stavby. Přístřešek má dle osobního zaměření délku 

14,00 m, šířku 2,50 m, výšku po zastřešení 2,40 m a výšku zastřešení 0,90 m. 

Tabulka 1: Výpočet obestavěného prostoru [vlastní] 

Obestavěný prostor 

 1.NP Střecha 

Část 1 

Šířka [m] 5,80 5,80 

Délka [m] 17,65 17,65 

Výška [m] (0,1+3,08) (6,35-3,08)/2 

Obestavěný prostor částí [m3] 325,54 167,38 

Obestavěný prostor částí celkem [m3] 492,92 

Část 2 

Šířka [m] 5,60 5,60 

Délka [m] 7,65 (4,80+7,65) 

Výška [m] (0,1+2,85) 1,10/2 

Obestavěný prostor částí [m3] 126,38 38,35 

Obestavěný prostor částí celkem [m3] 164,73 

Část 3 

Šířka [m] (5,60+3,15) (5,60+3,15) 

Délka [m] 4,80 4,80 

Výška [m] (0,1+3,08) (6,35-3,08)/2 

Obestavěný prostor částí [m3] 133,56 68,67 

Obestavěný prostor částí celkem [m3] 202,23 

Venkovní zastřešení pro posezení 

Šířka [m] 2,50 2,50 

Délka [m] 14,00 14,00 

Výška [m] 2,40 0,90/2 

Obestavěný prostor částí [m3] 84,00 15,75 

Obestavěný prostor částí celkem [m3] 99,75 

Obestavěný prostor celkem [m3] 959,63 
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Obr. č. 10: Schéma rozdělení objektu do částí pro výpočet obestavěného prostoru [vlastní] 

Výpočtem byly zjištěny obestavěné prostory jednotlivých částí stavby. Součtem jednotlivých 

výsledků byl stanoven celkový obestavěný prostor na 959,63 m3. 

5.4.2 Stanovení ceny stavby nákladovou metodou 

Objekt rodinného domu se nachází v katastrální území Louka u Ostrohu na parcele číslo st. 49/4. 

Jeho ocenění se provede pro rok 2006, tj. rok vzniku pojistné smlouvy, a pro rok 2015, kdy se udála 

pojistná událost. Pro ocenění z roku 2006 se použije vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku). Následně pro ocenění z roku 2015 vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 
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Zjištění základní ceny 

Základní cena rodinného domu k roku 2006 se podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. zjistí pomocí 

přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. pomocí přílohy č. 11 k této vyhlášce. 

Zde se nachází tabulky, dle kterých se objekt zatřídí z hlediska konstrukčního systému, podsklepení 

a dalších specifikací. Posuzovaná nemovitost je jednopodlažní, nepodsklepená, bez obytného podkroví, 

s konstrukčním systémem zděným a jedná se o stavbu z řadové zástavbě s pozicí koncovou. 

Tabulka 2: Zjištění základní ceny v Kč za 1 m3 dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. [vlastní] 

Zjištění základní ceny v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinného domu 

Konstrukce zděná, nepodsklepený, 1 NP, bez 

podkroví 
2 290 Kč 

Typ A 

Koeficient řadového domu - koncový 0,95 

Základní cena v Kč za 1 m3 2 175,50 Kč 

 

Tabulka 3: Zjištění základní ceny v Kč za 1 m3 dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. [vlastní] 

Zjištění základní ceny v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinného domu 

Konstrukce zděná, nepodsklepený, 1 NP, bez 

podkroví 
2 290 Kč 

Typ A 

Základní cena v Kč za 1 m3 2 290,- Kč 

 

Po zatřídění dle tabulek byla stanovena základní cena rodinného domu. Podle vyhlášky 

č. 540/2002 Sb. byla cena stanovena na 2 175,50 Kč/m3 obestavěného prostoru a podle vyhlášky 

č. 441/2013 Sb. byla cena stanovena na 2 290 Kč/m3 obestavěného prostoru. 

  



48 

Zjištění základní ceny upravené k roku ocenění 2006 dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. 

Základní cena upravená se pro rodinný dům vypočte jako 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 × 𝐾𝑝 

kde: ZCU základní cena upravená [Kč/m3] 

  ZC základní cena [Kč/m3] 

  K4 koeficient vybavení stavby 

  K5 koeficient polohový 

  Ki koeficient změny cen staveb 

  Kp koeficient prodejnosti 

Koeficient K4 

Koeficient K4 je koeficient vybavení stavby, který se vypočte podle vzorce 

𝐾4 = 1 + (0,54 × 𝑛) 

kde: 1 a 0,54    konstanta 

n součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze 

č. 14 v tabulce č. 3 s nadstandardním vybavením, snížený o součet 

podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením 

Pro koeficient K4 však platí podmínka, že jeho výše je omezena od 0,80 do 1,20. 

Tabulka 4: Výpočet koeficientu vybavení K4 k ocenění v roce 2006 [vlastní] 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka Stand. 

Cen. 

podíl 
% Pod. č. Koef. 

Upravený 

podíl 

1a 
Základy včetně 

zem. prací 
Prostý beton S 0,082 50 0,041 1,00 0,041 

1b 
Základy včetně 

zem. prací 
Lomový kámen P 0,082 50 0,041 0,46 0,019 

2a Svislé konstrukce 
Cihly plné pálené, tl. 

450 mm a více 
S 0,212 40 0,085 1,00 0,085 

2b Svislé konstrukce 
Cihly plné pálené, tl. 

pod 450 mm 
P 0,212 60 0,127 0,46 0,059 

3 Stropy Dřevěné trámové S 0,079 100 0,079 1,00 0,079 

4 
Zastřešení mimo 

krytinu 
Dřevěný krov S 0,073 100 0,073 1,00 0,073 

5 Krytiny střech Pálená střešní taška S 0,034 100 0,034 1,00 0,034 

6 
Klempířské 

konstrukce 

Parapety, žlaby, 

svody, oplechování 
S 0,009 100 0,009 1,00 0,009 

(32) 

(32) 



49 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka Stand. 

Cen. 

podíl 
% Pod. č. Koef. 

Upravený 

podíl 

7 Vnitřní omítky Vápenocemetové S 0,058 100 0,058 1,00 0,058 

8 Fasádní omítky Akrylátové S 0,028 100 0,028 1,00 0,028 

9 Vnější obklady Není C 0,005 100 0,005 0,00 0,000 

10 Vnitřní obklady Keramické, dřevěné S 0,023 100 0,023 1,00 0,023 

11 Schody Není C 0,010 100 0,010 0,00 0,000 

12 Dveře 

Vnitřní dřevěné 

v ocelových 

zárubních, vnější 

plastové 

S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

13 Okna 
Plastová, izolační 

dvojsklo 
S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

14 Podlahy Keramická dlažba S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

15 Vytápění Plynový kotel S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

16 Elektroinstalace Osvětlení, rozvody S 0,043 100 0,043 1,00 0,043 

17 Bleskosvod Není C 0,006 100 0,006 0,00 0,000 

18 Rozvod vody Studené i teplé S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

19 Zdroj teplé vody Plynový kotel S 0,019 100 0,019 1,00 0,019 

20 Instalace plynu Ohřev vody, kuchyně S 0,005 100 0,005 1,00 0,005 

21 Kanalizace 
Hygienické zázemí, 

kuchyně 
S 0,031 100 0,031 1,00 0,031 

22 Vybavení kuchyní 
Lednice, sporák, 

umyvadlo, trouba 
S 0,005 100 0,005 1,00 0,005 

23 
Vnitřní hygienické 

vybavení 
Umyvadla, umývátka P 0,041 100 0,041 0,46 0,019 

24 Záchod Pisoáry, záchody S 0,003 100 0,003 1,00 0,003 

25 Ostatní Běžná digestoř S 0,034 100 0,034 1,00 0,034 

 
Celkem: 0,866 

 

Pro výpočet koeficientu K4 je nutné zhodnotit konstrukce a vybavení objektu. K jednotlivým 

položkám byly přiřazeny cenové podíly z přílohy č. 14 vyhlášky č. 540/2002 Sb. pro rodinný dům typu 

stavby A. Konstrukce a vybavení jsou hodnoceny jako S – standardní, P – podstandardní 

a C – nevyskytující se. Podstandardně jsou hodnoceny základové konstrukce, které jsou zhruba pod 
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polovinou stavby z lomového kamene, svislé konstrukce vyzděné z cihel plných pálených v tloušťkách 

menších než 450 mm a vnitřní hygienická vybavení. Ta se v objektu vyskytují pouze ve formě umyvadel 

a umývátek. Z výpočtu bylo zjištěno, že koeficient vybavení K4 = 0,866. 

Koeficient K5 

Koeficient K5, nebo-li koeficient polohový, se stanoví podle přílohy č. 13 k této vyhlášce. Ta udává 

výčet názvů měst, respektive skupin měst a obcí a řadí je do 5 kategorií. Posuzovaný objekt 

v této diplomové práci se nachází v menší obci, která není lázeňským místem, a tak spadá do kategorie 

č. 5 – ostatní obce s koeficientem K5 = 0,85. 

Koeficient Ki 

Koeficient Ki je koeficientem změny cen staveb podle přílohy č. 35 k této vyhlášce. Posuzovaným 

objektem je rodinný dům jednobytový. Po zatřídění dle tabulky v příloze č. 35 je zjištěno, že objekt spadá 

pod kód standartní klasifikace produkce 46 21 11 1 s koeficientem Ki = 1,736. 

Koeficient Kp 

Koeficient prodejnosti Kp je uvedený v příloze č. 36. Jedná se o koeficient vyjadřující vztah cen 

sjednaných podle kupních smluv a cen zjištěných podle vyhlášky upravených na stejnou cenovou úroveň. 

V tabulce se objekt zatřiďuje podle obce, ve které se nachází, a jeho využití. Obec, v níž rodinný dům 

leží, má počet obyvatel do 1 000. Díky tomu je ke koeficientu přiřazeno Kp = 0,811. 

Výpočet základní ceny upravené ZCU 

Tabulka 5: Výpočet základní ceny upravené dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. [vlastní] 

Výpočet základní ceny upravené [Kč/m3] 

ZC K4 K5 Ki Kp ZCU 

2 175,50 0,866 0,850 1,736 0,811 2 254,67 

 

Po dosazení do vzorce pro výpočet základní ceny upravené bylo zjištěno, že základní cena 

upravená řešeného objektu je ZCU = 2 254,67 Kč/m3. 

Výpočet opotřebení analytickou metodou k roku ocenění 2006 

Objekt rodinného domu byl postaven v roce 1941 a v 1996 prošel celkovou rekonstrukcí. 

V následující tabulce je znázorněn přehled údajů důležitých pro následný výpočet opotřebení. 
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Tabulka 6: Přehled údajů pro výpočet opotřebení k roku 2006 [vlastní] 

Přehled údajů pro výpočet opotřebení 

Rok vzniku 

stavby 

Rok 

rekonstrukce 

Rok sjednání 

pojištění 

Stáří stavby k datu 

sjednání pojištění 

Stáří stavby od data rekonstrukce 

k datu sjednání pojištění 

1941 1996 2006 65 10 

 

V následující tabulce je proveden výpočet opotřebení analytickou metodou k roku 2006. 

Tabulka 7: Výpočet opotřebení analytickou metodou k roku 2006 [vlastní] 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

1a 
Základy včetně 

zem. prací 
Prostý beton 0,0473 65 150 0,4333 2,0515 

1b 
Základy včetně 

zem. prací 
Lomový kámen 0,0218 65 150 0,4333 0,9437 

2a 
Svislé 

konstrukce 

Cihly plné pálené, tl. 

450 mm a více 
0,0979 65 80 0,8125 7,9558 

2b 
Svislé 

konstrukce 

Cihly plné pálené, tl. 

pod 450 mm 
0,0676 65 80 0,8125 5,4895 

3 Stropy Dřevěné trámové 0,0912 65 80 0,8125 7,4117 

4 
Zastřešení mimo 

krytinu 
Dřevěný krov 0,0843 65 70 0,9286 7,8272 

5 Krytiny střech Pálená střešní taška 0,0393 10 50 0,2000 0,7852 

6 
Klempířské 

konstrukce 

Parapety, žlaby, 

svody, oplechování 
0,0104 10 40 0,2500 0,2598 

7 Vnitřní omítky Vápenocemetové 0,0670 10 50 0,2000 1,3394 

8 Fasádní omítky Akrylátové 0,0323 10 40 0,2500 0,8083 

9 Vnější obklady Není 0,0000 0 40 0,0000 0,0000 

10 Vnitřní obklady Keramické, dřevěné 0,0266 10 40 0,2500 0,6639 

11 Schody Není 0,0000 0 80 0,0000 0,0000 

12 Dveře 

Vnitřní dřevěné 

v ocelových 

zárubních, vnější 

plastové 

0,0370 10 50 0,2000 0,7390 

13 Okna 
Plastová, izolační 

dvojsklo 
0,0600 10 60 0,1667 1,0007 

14 Podlahy Keramická dlažba 0,0370 10 50 0,2000 0,7390 



52 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

15 Vytápění Plynový kotel 0,0600 10 40 0,2500 1,5011 

16 Elektroinstalace Osvětlení, rozvody 0,0497 10 40 0,2500 1,2413 

17 Bleskosvod Není 0,0000 0 40 0,0000 0,0000 

18 Rozvod vody Studené i teplé 0,0370 10 40 0,2500 0,9238 

19 Zdroj teplé vody Plynový kotel 0,0219 10 30 0,3333 0,7313 

20 Instalace plynu 
Ohřev vody, 

kuchyně 
0,0058 10 40 0,2500 0,1443 

21 Kanalizace 
Hygienické zázemí, 

kuchyně 
0,0358 10 40 0,2500 0,8949 

22 
Vybavení 

kuchyní 

Lednice, sporák, 

umyvadlo, trouba 
0,0058 10 20 0,5000 0,2887 

23 

Vnitřní 

hygienické 

vybavení 

Umyvadla, umývátka 0,0218 10 40 0,2500 0,5444 

24 Záchod Pisoáry, záchody 0,0035 10 40 0,2500 0,0866 

25 Ostatní Běžná digestoř 0,0393 10 40 0,2500 0,9815 

 
Celkem:  45,35 

 

Z výpočtu v předchozí tabulce bylo zjištěno, že celkové opotřebení stavby bylo k roku 2006 

celkem 45,35 % z celkové ceny stavby. 

Zjištění základní ceny upravené k roku ocenění 2015 bezprostředně před pojistnou událostí dle vyhlášky 

č. 441/2013 Sb. 

Základní cena upravená se pro rodinný dům vypočte jako 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 

kde: ZCU základní cena upravená [Kč/m3] 

ZC základní cena [Kč/m3] 

K4 koeficient vybavení stavby 

K5 koeficient polohový 

Ki koeficient změny cen staveb 

(7) 
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Koeficient K4 

Koeficient K4 je koeficient vybavení stavby, který se vypočte podle vzorce 

𝐾4 = 1 + (0,54 × 𝑛) 

kde: 1 a 0,54    konstanta 

n  součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze 

č. 21 v tabulce č. 3 s nadstandardním vybavením, snížený o součet 

podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením 

Pro koeficient K4 však platí podmínka, že jeho výše je omezena od 0,80 do 1,20. 

 Tabulka 8: Výpočet koeficientu vybavení K4 k ocenění bezprostředně před pojistnou událostí [vlastní] 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka Stand. 

Cen. 

podíl 
% Pod. č. Koef. 

Upravený 

podíl 

1a 
Základy včetně 

zem. prací 
Prostý beton S 0,082 50 0,041 1,00 0,041 

1b 
Základy včetně 

zem. prací 
Lomový kámen P 0,082 50 0,041 0,46 0,019 

2a Svislé konstrukce 
Cihly plné pálené, tl. 

450 mm a více 
S 0,212 40 0,085 1,00 0,085 

2b Svislé konstrukce 
Cihly plné pálené, tl. 

pod 450 mm 
P 0,212 60 0,127 0,46 0,059 

3 Stropy Dřevěné trámové S 0,079 100 0,079 1,00 0,079 

4 
Zastřešení mimo 

krytinu 
Dřevěný krov S 0,073 100 0,073 1,00 0,073 

5 Krytiny střech Pálená střešní taška S 0,034 100 0,034 1,00 0,034 

6 
Klempířské 

konstrukce 

Parapety, žlaby, 

svody, oplechování 
S 0,009 100 0,009 1,00 0,009 

7 Vnitřní omítky Vápenocemetové S 0,058 100 0,058 1,00 0,058 

8 Fasádní omítky Akrylátové S 0,028 100 0,028 1,00 0,028 

9 Vnější obklady Není C 0,005 100 0,005 0,00 0,000 

10 Vnitřní obklady Keramické, dřevěné S 0,023 100 0,023 1,00 0,023 

11 Schody Není C 0,010 100 0,010 0,00 0,000 

12 Dveře 

Vnitřní dřevěné 

v ocelových 

zárubních, vnější 

plastové 

S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

13 Okna Plastová S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

(7) 
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Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka Stand. 

Cen. 

podíl 
% Pod. č. Koef. 

Upravený 

podíl 

14 Podlahy Keramická dlažba S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

15 Vytápění Plynový kotel S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

16 Elektroinstalace Osvětlení, rozvody S 0,043 100 0,043 1,00 0,043 

17 Bleskosvod Není C 0,006 100 0,006 0,00 0,000 

18 Rozvod vody Studené i teplé S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

19 Zdroj teplé vody Plynový kotel S 0,019 100 0,019 1,00 0,019 

20 Instalace plynu Ohřev vody, kuchyně S 0,005 100 0,005 1,00 0,005 

21 Kanalizace 
Hygienické zázemí, 

kuchyně 
S 0,031 100 0,031 1,00 0,031 

22 Vybavení kuchyní 
Lednice, sporák, 

umyvadlo, trouba 
S 0,005 100 0,005 1,00 0,005 

23 
Vnitřní hygienické 

vybavení 
Umyvadla, umývátka P 0,041 100 0,041 0,46 0,019 

24 Záchod Pisoáry, záchody S 0,003 100 0,003 1,00 0,003 

25 Ostatní Běžná digestoř S 0,034 100 0,034 1,00 0,034 

 
Celkem: 0,866 

 

Pro výpočet koeficientu K4 je nutné zhodnotit konstrukce a vybavení objektu. K jednotlivým 

položkám byly přiřazeny cenové podíly z přílohy č. 21 vyhlášky č. 441/2013 Sb. pro rodinný dům typu 

stavby A. Podstandardně jsou hodnoceny taktéž základové konstrukce, které jsou zhruba pod polovinou 

stavby z lomového kamene, svislé konstrukce vyzděné z cihel plných pálených v tloušťkách menších než 

450 mm a vnitřní hygienická vybavení. Ta se v objektu vyskytují pouze ve formě umyvadel a umývátek.  

Z výpočtu bylo zjištěno, že koeficient vybavení stavby vyšel K4 = 0,866. 

Koeficient K5 

Koeficient K5, nebo-li koeficient polohový, se stanoví podle přílohy č. 20 k této vyhlášce. Ta udává 

výčet názvů měst, respektive skupin měst a obcí a řadí je do 6 kategorií. Posuzovaný objekt 

v této diplomové práci se nachází v menší obci do 1 000 obyvatel, která není lázeňským místem, 

a tak spadá do kategorie č. 6 – ostatní obce do 1 000 obyvatel včetně s koeficientem K5 = 0,800. 
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Koeficient Ki 

Koeficient Ki je koeficientem změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce. Posuzovaným 

objektem je rodinný dům jednobytový. Po zatřídění dle tabulky v příloze č. 41 je zjištěno, že objekt spadá 

pod kód standartní klasifikace produkce 46.21.11.1 s koeficientem Ki = 2,354. 

Výpočet základní ceny upravené ZCU 

Tabulka 9: Výpočet základní ceny upravené dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. [vlastní] 

Výpočet základní ceny upravené [Kč/m3] 

ZC K4 K5 Ki ZCU 

2 290 0,866 0,800 2,354 3 734,79 

 

Po dosazení do vzorce pro výpočet základní ceny upravené bylo zjištěno, že základní cena 

upravená řešeného objektu je ZCU = 3 734,79 Kč/m3. 

Výpočet opotřebení analytickou metodou k roku ocenění 2015 

Objekt rodinného domu byl postaven v roce 1941 a v 1996 prošel celkovou rekonstrukcí. 

V následující tabulce je znázorněn přehled údajů důležitých pro následný výpočet opotřebení. 

Tabulka 10: Přehled údajů pro výpočet opotřebení bezprostředně před pojistnou událostí [vlastní] 

Přehled údajů pro výpočet opotřebení 

Rok vzniku 

stavby 
Rekonstrukce 

Rok vzniku 

pojistné události 

Stáří stavby k datu 

pojistné události 

Stáří stavby od data rekonstrukce 

k datu pojistné události 

1941 1996 2015 74 19 

 

V následující tabulce je proveden výpočet opotřebení analytickou metodou k roku 2015 

bezprostředně před pojistnou událostí. 

Tabulka 11: Výpočet opotřebení analytickou metodou bezprostředně před pojistnou událostí [vlastní] 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

1a 
Základy včetně 

zem. prací 
Prostý beton 0,0473 74 150 0,4933 2,3356 

1b 
Základy včetně 

zem. prací 
Lomový kámen 0,0218 74 150 0,4933 1,0744 

2a 
Svislé 

konstrukce 

Cihly plné pálené, tl. 

450 mm a více 
0,0979 74 80 0,9250 9,0574 
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Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

2b 
Svislé 

konstrukce 

Cihly plné pálené, tl. 

pod 450 mm 
0,0676 74 81 0,9136 6,1725 

3 Stropy Dřevěné trámové 0,0912 74 80 0,9250 8,4379 

4 
Zastřešení mimo 

krytinu 
Dřevěný krov 0,0843 74 70 1,0571 8,9109 

5 Krytiny střech Pálená střešní taška 0,0393 19 50 0,3800 1,4919 

6 
Klempířské 

konstrukce 

Parapety, žlaby, 

svody, oplechování 
0,0104 19 40 0,4750 0,4936 

7 Vnitřní omítky Vápenocemetové 0,0670 19 50 0,3800 2,5449 

8 Fasádní omítky Akrylátové 0,0323 19 40 0,4750 1,5357 

9 Vnější obklady Není 0,0000 0 40 0,0000 0,0000 

10 Vnitřní obklady Keramické, dřevěné 0,0266 19 40 0,4750 1,2615 

11 Schody Není 0,0000 0 80 0,0000 0,0000 

12 Dveře 

Vnitřní dřevěné 

v ocelových 

zárubních, vnější 

plastové 

0,0370 19 50 0,3800 1,4041 

13 Okna Plastová 0,0600 19 60 0,3167 1,9014 

14 Podlahy Keramická dlažba 0,0370 19 50 0,3800 1,4041 

15 Vytápění Plynový kotel 0,0600 19 40 0,4750 2,8521 

16 Elektroinstalace Osvětlení, rozvody 0,0497 19 40 0,4750 2,3585 

17 Bleskosvod Není 0,0000 0 40 0,0000 0,0000 

18 Rozvod vody Studené i teplé 0,0370 19 40 0,4750 1,7551 

19 Zdroj teplé vody Plynový kotel 0,0219 19 30 0,6333 1,3895 

20 Instalace plynu 
Ohřev vody, 

kuchyně 
0,0058 19 40 0,4750 0,2742 

21 Kanalizace 
Hygienické zázemí, 

kuchyně 
0,0358 19 40 0,4750 1,7003 

22 
Vybavení 

kuchyní 

Lednice, sporák, 

umyvadlo, trouba 
0,0058 19 20 0,9500 0,5485 

23 

Vnitřní 

hygienické 

vybavení 

Umyvadla, umývátka 0,0218 19 40 0,4750 1,0344 
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Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

24 Záchod Pisoáry, záchody 0,0035 19 40 0,4750 0,1645 

25 Ostatní Běžná digestoř 0,0393 19 40 0,4750 1,8648 

 
Celkem:  61,97 

 

Z výpočtu v předchozí tabulce bylo zjištěno, že celkové opotřebení stavby bylo k roku 2013 

celkem 61,97 % z celkové ceny stavby. 

Zjištění základní ceny upravené k roku ocenění 2015 bezprostředně po opravě škody dle vyhlášky č. 441/2013 

Sb. 

Základní cena upravená se určí pro časové období bezprostředně po opravě škody po pojistné 

události v roce 2015 stejným způsobem, jako základní cena upravená bezprostředně před pojistnou 

událostí. Výpočet se však bude lišit v hodnotě koeficientu K4 vypočteného v následující tabulce. 

Pro koeficient K4 stále platí podmínka, že jeho výše je omezena od 0,80 do 1,20. 

 Tabulka 12: Výpočet koeficientu vybavení K4 k ocenění bezprostředně po opravě škody [vlastní] 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka Stand. 

Cen. 

podíl 
% Pod. č. Koef. 

Upravený 

podíl 

1a 
Základy včetně 

zem. prací 
Prostý beton S 0,082 50 0,041 1,00 0,041 

1b 
Základy včetně 

zem. prací 
Lomový kámen P 0,082 50 0,041 0,46 0,019 

2a Svislé konstrukce 
Cihly plné pálené, tl. 

450 mm a více 
S 0,212 40 0,085 1,00 0,085 

2b Svislé konstrukce 
Cihly plné pálené, tl. 

pod 450 mm 
P 0,212 60 0,127 0,46 0,059 

3 Stropy Dřevěné trámové C 0,079 100 0,079 0,00 0,000 

4 
Zastřešení mimo 

krytinu 
Dřevěný krov S 0,073 100 0,073 1,00 0,073 

5 Krytiny střech Pálená střešní taška S 0,034 100 0,034 1,00 0,034 

6 
Klempířské 

konstrukce 

Parapety, žlaby, 

svody, oplechování 
S 0,009 100 0,009 1,00 0,009 

7 Vnitřní omítky Vápenocemetové S 0,058 100 0,058 1,00 0,058 

8 Fasádní omítky Akrylátové S 0,028 100 0,028 1,00 0,028 

9 Vnější obklady Není C 0,005 100 0,005 0,00 0,000 

10 Vnitřní obklady Keramické, dřevěné S 0,023 100 0,023 1,00 0,023 
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Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka Stand. 

Cen. 

podíl 
% Pod. č. Koef. 

Upravený 

podíl 

11 Schody Není C 0,010 100 0,010 0,00 0,000 

12 Dveře 

Vnitřní dřevěné 

v ocelových 

zárubních, vnější 

plastové 

S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

13a Okna Plastová S 0,052 75 0,039 1,00 0,039 

13b Okna Plastová S 0,052 25 0,013 1,00 0,013 

14a Podlahy Keramická dlažba S 0,032 25 0,008 1,00 0,008 

14b Podlahy Keramická dlažba S 0,032 75 0,024 1,00 0,024 

15 Vytápění Plynový kotel S 0,052 100 0,052 1,00 0,052 

16a Elektroinstalace Osvětlení, rozvody S 0,043 75 0,032 1,00 0,032 

16b Elektroinstalace Osvětlení, rozvody S 0,043 25 0,011 1,00 0,011 

17 Bleskosvod Ano S 0,006 100 0,006 1,00 0,006 

18 Rozvod vody Studené i teplé S 0,032 100 0,032 1,00 0,032 

19 Zdroj teplé vody Plynový kotel S 0,019 100 0,019 1,00 0,019 

20 Instalace plynu Ohřev vody, kuchyně S 0,005 100 0,005 1,00 0,005 

21 Kanalizace 
Hygienické zázemí, 

kuchyně 
S 0,031 100 0,031 1,00 0,031 

22 Vybavení kuchyní 
Lednice, sporák, 

umyvadlo, trouba 
S 0,005 100 0,005 1,00 0,005 

23 
Vnitřní hygienické 

vybavení 
Umyvadla, umývátka P 0,041 100 0,041 0,46 0,019 

24 Záchod Pisoáry, záchody S 0,003 100 0,003 1,00 0,003 

25 Ostatní Běžná digestoř S 0,034 100 0,034 1,00 0,034 

 
Celkem: 0,793 

 

Pro výpočet koeficientu K4 je nutné zhodnotit konstrukce a vybavení objektu. K jednotlivým 

položkám byly přiřazeny cenové podíly z přílohy č. 21 vyhlášky č. 441/2013 Sb. pro rodinný dům typu 

stavby A. Opravou nedošlo ke změnám na základových ani svislých konstrukcích, proto jsou voleny jako 

podstandardní. Vnitřní hygienická vybavení zůstala stávající. Z výpočtu bylo zjištěno, že koeficient 
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vybavení stavby vyšel K4 = 0,793, ten však nesplňuje podmínku, proto je zvolena pro následný výpočet 

spodní hranice K4 = 0,800. 

Výpočet základní ceny upravené ZCU 

Tabulka 13: Výpočet základní ceny upravené bezprostředně po opravě škody dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

[vlastní] 

Výpočet základní ceny upravené [Kč/m3] 

ZC K4 K5 Ki ZCU 

2 290 0,800 0,800 2,354 3 450,02 

 

Po dosazení do vzorce pro výpočet základní ceny upravené bylo zjištěno, že základní cena 

upravená řešeného objektu je ZCU = 3 450,02 Kč/m3. 

Výpočet opotřebení analytickou metodou k roku ocenění 2015 bezprostředně po opravě škody 

Objekt rodinného domu byl postaven v roce 1941 a v 1996 prošel celkovou rekonstrukcí. 

V následující tabulce je znázorněn přehled údajů důležitých pro následný výpočet opotřebení. 

Tabulka 14: Přehled údajů pro výpočet opotřebení bezprostředně po opravě škod [vlastní] 

Přehled údajů pro výpočet opotřebení 

Rok 

vzniku 

stavby 

Rekonstrukce 

Rok vzniku 

pojistné 

události 

Rok 

opravy 

škod 

Stáří stavby k 

datu pojistné 

události 

Stáří stavby od data 

rekonstrukce k datu 

pojistné události 

Stáří stavby od 

data pojistné 

události k datu 

opravy 

1941 1996 2015 2015 74 19 0 

 

V následující tabulce je proveden výpočet opotřebení analytickou metodou k roku 2015 

bezprostředně po opravě škod způsobených pojistnou událostí. 

Tabulka 15: Výpočet opotřebení analytickou metodou bezprostředně před pojistnou událostí [vlastní] 

Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

1a 
Základy včetně 

zem. prací 
Prostý beton 0,0517 74 150 0,4933 2,5505 

1b 
Základy včetně 

zem. prací 
Lomový kámen 0,0238 74 151 0,4901 1,1655 

2a 
Svislé 

konstrukce 

Cihly plné pálené, tl. 

450 mm a více 
0,1069 74 80 0,9250 9,8912 
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Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

2b 
Svislé 

konstrukce 

Cihly plné pálené, tl. 

pod 450 mm 
0,0738 74 81 0,9136 6,7406 

3 Stropy Dřevěné trámové 0,0000 0 80 0,0000 0,0000 

4 
Zastřešení mimo 

krytinu 
Dřevěný krov 0,0921 0 70 0,0000 0,0000 

5 Krytiny střech Pálená střešní taška 0,0429 0 50 0,0000 0,0000 

6 
Klempířské 

konstrukce 

Parapety, žlaby, 

svody, oplechování 
0,0113 0 40 0,0000 0,0000 

7 Vnitřní omítky Vápenocemetové 0,0731 0 50 0,0000 0,0000 

8 Fasádní omítky Akrylátové 0,0353 0 40 0,0000 0,0000 

9 Vnější obklady Není 0,0000 0 40 0,0000 0,0000 

10 Vnitřní obklady Keramické, dřevěné 0,0290 0 40 0,0000 0,0000 

11 Schody Není 0,0000 0 80 0,0000 0,0000 

12 Dveře 

Vnitřní dřevěné 

v ocelových 

zárubních, vnější 

plastové 

0,0404 0 50 0,0000 0,0000 

13a Okna Plastová 0,0492 19 60 0,3167 1,5573 

13b Okna Plastová 0,0164 0 60 0,0000 0,0000 

14a Podlahy Keramická dlažba 0,0101 0 50 0,0000 0,0000 

14b Podlahy Keramická dlažba 0,0303 19 50 0,3800 1,1500 

15 Vytápění Plynový kotel 0,0656 19 40 0,4750 3,1146 

16a Elektroinstalace Osvětlení, rozvody 0,0407 19 40 0,4750 1,9317 

16b Elektroinstalace Osvětlení, rozvody 0,0136 0 41 0,0000 0,0000 

17 Bleskosvod Ano 0,0076 0 40 0,0000 0,0000 

18 Rozvod vody Studené i teplé 0,0404 19 40 0,4750 1,9167 

19 Zdroj teplé vody Plynový kotel 0,0240 0 30 0,0000 0,0000 

20 Instalace plynu 
Ohřev vody, 

kuchyně 
0,0063 19 40 0,4750 0,2995 

21 Kanalizace 
Hygienické zázemí, 

kuchyně 
0,0391 19 40 0,4750 1,8568 
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Č. 

pol. 

Konstrukce a 

vybavení 
Poznámka 

Přepoč. 

podíl A 

Stáří 

B 

Životnost 

prvku C 

Opotřebení 

B/C 
100×A×B/C 

22 
Vybavení 

kuchyní 

Lednice, sporák, 

umyvadlo, trouba 
0,0063 0 20 0,0000 0,0000 

23 

Vnitřní 

hygienické 

vybavení 

Umyvadla, umývátka 0,0238 19 40 0,4750 1,1297 

24 Záchod Pisoáry, záchody 0,0038 19 40 0,4750 0,1797 

25 Ostatní Běžná digestoř 0,0429 0 40 0,0000 0,0000 

 
Celkem:  33,48 

 

Z výpočtu v předchozí tabulce bylo zjištěno, že celkové opotřebení stavby bylo k roku 2015 

bezprostředně po opravě škod vzniklých pojistnou událostí celkem 33,48 % z celkové ceny stavby. 

Cena stavby 

Cena stavby se pro obě období určí obdobným způsobem. Vyhláška č. 540/2002 Sb. uvádí, 

že cena stavby se vypočte vynásobením velikosti obestavěného prostoru s cenou upravenou 

a odečtením opotřebení stavby. Ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. je uvedeno, že k určení celkové ceny stavby 

se cena stavby určená nákladovým způsobem vynásobí koeficientem úpravy ceny pro stavbu dle polohy 

a trhu. Výsledná částka se obou výpočtech zaokrouhlí na desetikoruny. 

Stanovení ceny rodinného domu k datu sjednání pojištění 

Stanovení ceny stavby k datu sjednání pojištění je provedeno v následující tabulce: 

Tabulka 16: Stanovení ceny stavby k roku 2006 

Cena rodinného domu k roku 2006 

Ozn. Popis Vzorec Hodnota Jedn. 

OP Obestavěný prostor - 959,63 m3 

ZC Základní cena - 2 175,50    Kč/m3 

K4 Koeficient vybavení stavby - 0,866 - 

K5 Koeficient polohový - 0,850 - 

Ki 
Koeficient změny cen 

staveb 
- 1,736 - 

Kp Koeficient prodejnosti - 0,811 - 

ZCUbez 

Kp 

Základní cena upravená bez 

koeficientu prodejnosti 
𝑍𝐶𝑈𝑏𝑒𝑧 𝐾𝑝

= 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 2 780,11    Kč/m3 

CN Nová cena stavby 𝐶𝑁 = 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈 2 667 875,08    Kč 
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Cena rodinného domu k roku 2006 

ZCU 
Základní cena upravená s 

koeficientem prodejnosti 
𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 × 𝐾𝑝 2 254,67    Kč/m3 

o Opotřebení stavby - 45,35 % 

CSbez Kp 
Cena stavby bez koeficientu 

prodejnosti 
𝐶𝑆𝑏𝑒𝑧 𝐾𝑝

= 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈𝑏𝑒𝑧 𝐾𝑝
× (1 − 𝑜/100) 1 457 922,77    Kč 

CS 
Cena stavby s 

koeficientem prodejnosti 
𝑪𝑺𝒃𝒆𝒛 𝑲𝒑

= 𝑶𝑷 × 𝒁𝑪𝑼 × (𝟏 − 𝒐/𝟏𝟎𝟎) 1 182 375,36    Kč 

 

Nákladovou metodou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. byla stanovena k datu sjednání pojištění 

cena stavby na 1 182 380,- Kč. Pro účely pojišťovny se jako pojistná hodnota stavby uvažuje cena nová 

bez odečtu opotřebení a koeficientu prodejnosti Kp, tedy 2 667 875,08 Kč. Pojistná smlouva byla 

s jednána na částku 3 000 000,- Kč. Rozdíl mezi sjednanou částkou v pojistné smlouvě a částkou 

vypočtenou nákladovým způsobem pomocí vyhlášky činí 237 421,34 Kč.  

Stanovení ceny rodinného domu k datu bezprostředně před pojistnou událostí 

Stanovení ceny stavby k datu bezprostředně před pojistnou událostí se vypočte pomocí 

následujícího vzorce: 

𝐶𝑆 = 𝐶𝑆𝑁 ∗ 𝑝𝑝 

kde: CS cena stavby v Kč 

  CSN cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem 

  pp koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu se následně vypočte jako 

𝑝𝑝 = 𝐼𝑇 × 𝐼𝑃 

kde: IT index trhu podle § 4 odst. 1 

  IP index polohy podle § 4 odst. 1 

Pomocí tabulky č. 1 a 3 přílohy č. 3 této vyhlášky byl stanoven index trhu IT = 1,180 a index 

polohy IP = 1,050. 

V následující tabulce je znázorněn výpočet ceny stavby: 

Tabulka 17: Stanovení ceny stavby k roku 2015 bezprostředně před vznikem pojistné události 

Cena rodinného domu k roku 2015 

Ozn. Popis Vzorec Hodnota Jedn. 

OP Obestavěný prostor - 959,63 m3 

ZC Základní cena - 2 290,00    Kč/m3 

(7) 

(7) 
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Cena rodinného domu k roku 2015 

K4 Koeficient vybavení stavby - 0,866 - 

K5 Koeficient polohový - 0,80    - 

Ki Koeficient změny cen staveb - 2,35    - 

IT Index trhu - 1,18    - 

IP Index polohy - 1,05    - 

pp 
koeficient úpravy ceny pro stavbu 

dle polohy a trhu 
𝑝𝑝 = 𝐼𝑇 × 𝐼𝑃 1,24    - 

ZCU Základní cena upravená 𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 3 734,79    Kč/m3 

CN Nová cena stavby 𝐶𝑁 = 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈 3 584 013,89    Kč 

o Opotřebení stavby - 61,97 % 

CS Cena stavby  𝐶𝑆 = 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈 × (1 − 𝑜/100) 1 363 078,12    Kč 

CSpp 

Cena stavby s koeficientem 

úpravy ceny pro stavbu dle polohy 

a trhu 

𝑪𝑺𝒑𝒑 = 𝑪𝑺 × 𝒑𝒑 1 688 853,79    Kč 

 

Nákladovou metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. byla stanovena cena stavby k datu 

bezprostředně před pojistnou událostí po odečtení opotřebení a zohlednění koeficientu úpravy ceny 

pro stavbu dle polohy a trhu na 1 688 850,- Kč. 

Stanovení ceny rodinného domu k datu bezprostředně po opravě škod vzniklých pojistnou 

událostí 

Stanovení ceny stavby k datu bezprostředně po opravě škod se vypočte stejným způsobem, 

jako k datu před pojistnou událostí. Cena stavby je vypočtena v následující tabulce: 

Tabulka 18: Stanovení ceny stavby k roku 2015 bezprostředně po opravě škod způsobených pojistnou 

událostí 

Cena rodinného domu k roku 2015 

Ozn. Popis Vzorec Hodnota Jedn. 

OP Obestavěný prostor - 959,63 m3 

ZC Základní cena - 2 290,00    Kč/m3 

K4 Koeficient vybavení stavby - 0,800 - 

K5 Koeficient polohový - 0,800 - 

Ki Koeficient změny cen staveb - 2,354 - 

IT Index trhu - 1,180 - 

IP Index polohy - 1,050 - 

pp 
koeficient úpravy ceny pro stavbu 

dle polohy a trhu 
𝑝𝑝 = 𝐼𝑇 × 𝐼𝑃 1,239 - 
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Cena rodinného domu k roku 2015 

ZCU Základní cena upravená 𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 3 450,02    Kč/m3 

CN Nová cena stavby 𝐶𝑁 = 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈 3 310 745,00    Kč 

o Opotřebení stavby - 33,48 % 

CS Cena stavby  𝐶𝑆 = 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈 × (1 − 𝑜/100) 2 202 182,91    Kč 

CSpp 

Cena stavby s koeficientem 

úpravy ceny pro stavbu dle polohy 

a trhu 

𝑪𝑺𝒑𝒑 = 𝑪𝑺 × 𝒑𝒑 2 728 504,63    Kč 

 

Nákladovou metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. byla stanovena cena stavby k datu 

bezprostředně po opravě škod způsobených pojistnou událostí po odečtení opotřebení a zohlednění 

koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu na 2 728 500,- Kč. 

5.4.3 Stanovení výše škody pomocí položkového rozpočtu 

Výše škody způsobené pojistnou událostí (požárem) se v této kapitole stanoví položkovým 

rozpočtem sestaveného za pomocí programu BUILDPower S. Software obsahuje vlastní databázi s ceníky 

stavebních prací, montážních prací a materiálů. Při zpracování rozpočtu se vychází z výběru základních 

ukazatelů, agregovaných položek, položek stavebních prvků, montáže a materiálů. 

Požárem a následným zásahem hasičů bylo nutné zcela odstranit některé konstrukce. Jedná 

konkrétně o stropy a krovy, dále byly odstraněny podlahy, omítky ve všech místnostech, většina oken, 

interiérové dveře atd.  

Pojistná událost se udála 31. 3. 2015. Pro stanovení výše škody bude proto užita databáze cen 

z první poloviny roku 2015. 

Tabulka 19: Rozpis cen dodávek a montáží a celková výše nákladů na opravu [vlastní] 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba:   01 Rodinný dům v Louce, okres Hodonín 

Objekt:   01 Rodinný dům 

Rozpočet:   01 Položkový rozpočet  

Vypracoval:   Hana 

Holomčíková 
          

  

Rozpis ceny     Dodávka Montáž Celkem 

HSV     101 818,75 192 628,29 294 447,04 

PSV     585 082,24 411 538,80 996 621,04 

MON     10 809,00 7 425,00 18 234,00 
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Vedlejší náklady   0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady   0,00 0,00 0,00 

Celkem     697 709,99 611 592,09 1 309 302,08 

Rekapitulace daní               

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 309 302,08 CZK 

Snížená DPH    15 % 196 395,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK 

Základní DPH    21 % 0,00 CZK 

Zaokrouhlení     -0,08 CZK 

Cena celkem s DPH     1 505 697,00 CZK 

 

Po zpracování položkového rozpočtu byla stanovena výše oprav provedených po pojistné 

události na 1 309 302,- Kč bez DPH. Při přičtení základní sazby DPH ve výši 21 %, je výsledná cena 

vyčíslena na 1 584 255,- Kč s DPH. Na dodávku stavebních dílů je vynaloženo 697 710,- Kč bez DPH 

a montáž 611 592,- Kč bez DPH. Nejvyšší položkou rozpočtu je přidružená stavební výroba PSV ve výši 

996 621,- Kč bez DPH, jejíž výše tvoří 76,12 % z celkové ceny oprav. Jak vyplývá z následující tabulky, 

do této sumy je zahrnuta především oprava střechy stavby včetně klempířských konstrukcí. Hlavní 

stavební výroba HSV zahrnuje zhruba čtvrtinu nákladů, což je 294 447,- Kč bez DPH. Podrobný položkový 

rozpočet je uvedený v příloze č. 8 této diplomové práce. 

Tabulka 20: Rekapitulace dílů [vlastní] 

Číslo Název     
Typ 
dílu 

Dodávka Montáž Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 32 180,45 43 125,28 75 305,73 6 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 57 615,59 56 230,41 113 846,00 9 

62 Úpravy povrchů vnější HSV 9 855,20 8 731,43 18 586,63 1 

64 Výplně otvorů HSV 946,94 615,46 1 562,40 0 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 896,85 1 556,72 2 453,57 0 

95 
Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách 
HSV 184,76 10 871,91 11 056,67 1 

96 Bourání konstrukcí HSV 138,96 26 677,04 26 816,00 2 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 2 411,74 2 411,74 0 

713 Izolace tepelné PSV 73 291,20 15 550,02 88 841,22 7 

762 Konstrukce tesařské PSV 174 713,74 144 598,34 319 312,08 24 

764 Konstrukce klempířské PSV 239 380,76 174 970,63 414 351,39 32 

765 Krytiny tvrdé PSV 5 856,26 25 373,48 31 229,74 2 
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766 Konstrukce truhlářské PSV 21 592,56 10 709,68 32 302,24 2 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 32 707,87 18 346,45 51 054,32 4 

781 Obklady keramické PSV 39 007,19 25 848,37 64 855,56 5 

784 Malby PSV -1 467,34 -3 858,17 -5 325,51 0 

M21 Elektromontáže MON 10 809,00 7 425,00 18 234,00 1 

D96 
Přesuny suti a vybouraných 
hmot 

PSU 0,00 42 408,30 42 408,30 3 

Cena celkem         697 709,99 611 592,09 1 309 302,08 100 

5.5 STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

V roce 2006 byla sjednána pojistná smlouva na rodinný dům č.p. 115 v obci Louka. Smlouva byla 

uzavřena ve výši 3 000 000,- Kč. Řešená pojistná událost se stala 31. 3. 2015. 

V bodě č. 2.4 pojistné smlouvy je definováno, že pokud pojistná částka není nižší o více jak 15 % 

než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné stavby, pojistitel pro toto pojištění neuplatní 

podpojištění. Aby bylo zjištěno, zda bude uplatněno podpojištění, provede se porovnání pojistné částky 

uvedené ve smlouvě s novou cenou stavby v období vzniku pojistné události. 

Pro stanovení nové ceny bezprostředně před vznikem pojistné události bylo použito nákladové 

metody ocenění dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a byla vyhodnocena ve výši 3 584 013,89 Kč. Pro účely 

pojišťovny se novou cenou rozumí částka, od které není odečteno opotřebení stavby a není zohledněn 

koeficient pp. Při porovnání je zřejmé, že cena určená vyhláškou je vyšší než částka uvedená v pojistné 

smlouvě o 584 013,89 Kč, tj. o 16,30 %. Na základě tohoto zjištění to znamená, že pojistitel uplatní 

podpojištění. 

Z důvodu podpojištění bude pojistné plnění kráceno tak, že se pojistná částka vynásobí 

koeficientem podpojištění. Ten se stanový jako procentuální poměr pojistné částky uvedené v pojistné 

smlouvě a nové ceny stavby v období bezprostředně před pojistnou událostí. 

𝑃𝑃 =
3 000 000

3 584 013,89
× 100 = 83,71 % 

Podle provedeného položkového rozpočtu je výše nákladů na opravu nemovitosti 1 505 697,- Kč 

s DPH. Jelikož se jedná o podpojištění, bude majiteli vyplacena částka vypočtená položkovým rozpočtem 

krácená koeficientem podpojištění PP = 83,71 % a s odečtením spoluúčasti ve výši 5 000,- Kč. Skutečná 

výše pojistného plnění tedy bude 1 255 419,- Kč. 

 

(18) 
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6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

Praktická část diplomové práce se nejprve zabývá popsáním stavebně technického stavu 

posuzované nemovitosti a rozsah jejího poškození, který byl nutný znát pro další výpočty. 

Cena stavby byla stanovena celkem ke třem obdobím. Jedná se o období v roce 2006, kdy byla 

sjednána pojistná smlouva, období v roce 2015 bezprostředně před pojistnou událostí a bezprostředně 

po opravě škod po pojistné události.  

Pro ocenění nákladovou metodou byla pro rok 2006 použita vyhláška č. 540/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a pro ocenění v roce 2015 vyhláška č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Obě vyhlášky určují základní cenu 

pro řešený rodinný dům. Pro rok 2006 byla základní cena stanovena na 2 175,50 Kč a v roce 2015 

na 2 290,- Kč. Jedná se tedy o nárůst ceny o 114,50 Kč. 

 

Graf č. 2: Základní cena v Kč za 1 m3 [vlastní] 

 

Ze základní ceny se dále vycházelo k výpočtu ceny nové, která se užívá pro účely pojišťovnictví. 

Do ceny nové není zahrnut vliv opotřebí a koeficienty Kp a pp. Při vzniku pojištění v roce 2006 činila 

2 667 875,08 Kč, v roce 2015 v době bezprostředně před pojistnou událostí 3 584 013,89 Kč a v době 

po opravách 3 310 745,- Kč. Z následujícího grafu je zjevné, jak se nová cena stavby v průběhu let 

změnila. V roce 2015 před pojistnou událostí je vyšší o 916 138,81 Kč a po pojistné události se snížila 
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o 273 268,89 Kč. Tyto změny jsou způsobený především koeficientem vybavení stavby K4 a koeficientem 

změny cen staveb Ki. Koeficient je definován ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. v příloze č. 41 použité 

pro ocenění v roce 2015 jako 2,354. Když to pro ocenění v roce 2006 dle starší vyhlášky č. 540/2002 Sb. 

přílohy č. 35 je hodnota koeficientu Ki = 1,946. 

 
Graf č. 3: Nová cena stavby bez odečtení opotřebení, koeficient prodejnosti Kp a koeficientu úpravy ceny 

pro stavbu dle polohy a trhu pp [vlastní] 

 

Aby byla dále zjištěna cena stavby nákladovým způsobem, bylo nutné stanovit výši jejího 

opotřebení v jednotlivých časových obdobích. V roce 2006, tedy při sjednání pojistné smlouvy, bylo 

opotřebení stavby 45,35 %. Bezprostředně před pojistnou událostní v roce 2015 se opotřebení zvýšilo 

o 16,62 % na výši 61,97 %. Po pojistné události proběhly na objektu opravy a výměny prvků, 

které zapříčinily, že její opotřebení kleslo na hodnotu 33,48 %. 
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Graf č. 4: Opotřebení stavby analytickou metodou [vlastní] 

 

Po vynásobení nové ceny koeficientem Kp a pp bylo možné stanovit cenu stavby nákladovým 

způsobem. Ta se při vzniku pojištění pohybovala na 1 182 380,- Kč, těsně před pojistnou událostí byla 

1 688 850,- Kč a po opravách vzniklých pojistnou událostí se cena nemovitosti zvýšila na 2 728 500,- Kč. 

 

Graf č. 5: Cena stavby nákladovým způsobem po zohlednění koeficientů Kp a pp a opotřebení stavby 

[vlastní] 
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Z předchozího grafu lze posoudit celkový vliv oprav na hodnotu nemovitosti. Ta se po opravách 

zvýšila celkem o 1 039 650,- Kč. 

Celkové náklady na opravu rodinného domu byly stanoveny podrobným položkovým 

rozpočtem pomocí programu BUILDPower S. Nákladnost oprav tak byla stanovena na 1 309 302,- Kč 

bez DPH a při zohlednění základní sazby DPH ve výši 21 % na 1 584 255,- Kč. 76,12 % z celkové ceny 

tvoří přidružená stavební výroba PSV ve výši 996 621,- Kč bez DPH. Hlavní stavební výroba HSV následně 

tvoří zhruba čtvrtinu nákladů, což je 294 447,- Kč bez DPH.  

V poslední řadě byla vypočtena výše pojistného plnění. Po zohlednění podmínek pojistné 

smlouvy bylo zjištěno, že nová cena nemovitosti v době vzniku pojistné události byla vyšší než pojistná 

hodnota uvedená ve smlouvě, a to o více jak 15 %. Proto se muselo uplatňovat podpojištění. Částka 

vypočtená položkovým rozpočtem byla krácena koeficientem podpojištění ve výši 83,71 %. Po odečtení 

spoluúčasti ve výši 5 000,- Kč mohla být vyplacena pojistitelem částka ve výši 1 255 419,- Kč. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo stanovení výše pojistného plnění u nemovitosti poškozené požárem 

v roce 2015. Událost se stala na jednopodlažním objektu v obci Louka, který byl od svého postavení 

užíván jako rodinný dům a v roce 1996 prošel celkovou rekonstrukcí. 

V první části se věnuji teorii, kde popisuji základní pojmy týkající se především oblasti oceňování 

nemovitostí a pojišťovnictví. Popisuji také nákladovou metodu ocenění, kterou dále využívám pro řešení 

dané problematiky.  

Následuje praktická část, kde se věnuji samotné nemovitosti, kterou pojistná událost postihla. 

Nejprve popisuji lokalitu, kde se nemovitost nachází. Objekt je postaven v obci Louka. Jedná se malou 

obec do 1 000 obyvatel v okrese Hodonín. Okres Hodonín je nejjihovýchodnější oblastí Jihomoravského 

kraje. Dále popisuji stavebně technický stav rodinného domu a rozsah poškození způsobené pojistnou 

událostí. Poté postupuji k samotným výpočtům. 

Nemovitost oceňuji ve třech obdobích. Jedná se o období roku 2006, kdy bylo zřízeno pojištění, 

období v roce 2015 bezprostředně před vznikem pojistné události a období po pojistné události. 

Ocenění provádím pomocí nákladové metody ocenění podle vyhlášek. Jedná se konkrétně o vyhlášku 

č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení 

zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).  

Podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. je stanovena nová cena stavby při vzniku pojistné smlouvy, 

která činí 2 667 875,08 Kč a opotřebení analytickou metodou ve výši 45,35 %. Cena stavby po vynásobení 

koeficientem prodejnosti a odečtení opotřebení je 1 182 380,- Kč. 

Pro ocenění v období vzniku pojistné události vycházím z postupu stanovení ceny stavby 

nákladovou metodou určeného ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. Nová cena je před pojistnou událostí 

3 584 013,89 Kč a po opravách 3 310 745,- Kč. Bezprostředně před vznikem pojistné události je 

opotřebení stavby stanoveno na 61,97 % a její cena po odečtení opotřebení a vynásobení koeficientem 

pp 1 688 850,- Kč. Když to po opravě vzniklých škod se opotřebení sníží na 33,48 % a cena stavby vzroste 

na 2 728 500,- Kč. 

Abych však mohla určit celkovou výši pojistného plnění, použila jsem pro stanovení nákladů 

na opravu škod způsobených pojistnou událostí rozpočtářský program BUILDPower S. V něm jsem 

vytvořila položkový rozpočet, který mi umožnil zjistit, že celkové náklady budou ve výši 1 505 697,- Kč. 

Po porovnání nové ceny nemovitosti s pojistnou hodnotou určenou ve smlouvě jsem zjistila, že nová 

cena je vyšší než pojistná hodnota ve smlouvě o více než 15 %. Po zohlednění podmínky v článku 2.4 
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této smlouvy dojde k podpojištění. Bude tedy vyplaceno pojistné plnění krácené koeficientem 

podpojištění ve výši 83,71 % a odečtena spoluúčast 5 000,- Kč. Pojistné plnění tedy vypovídá částce 

1 255 419,- Kč včetně DPH. 
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