
 

  



 

  



 

  



Abstrakt  

Cílem práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu na rodinném domě 

v Ivančicích způsobenou požárem. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. Teoretická část práce se zabývá problematikou pojišťovnictví na českém trhu, 

oceňováním nemovitostí, staveb, stavebních dodávek a prací. V části praktické je nejprve 

stanovena pojistná hodnota stavby v době postavení a pojistná hodnota stavby bezprostředně 

před vznikem pojistné události. Na tuto část navazuje popis pojistné události, dokumentace 

škod a výpočet přiměřených nákladů na jejich opravu. V závěru práce je pak stanovena 

pojistná hodnota stavby po opravě škod, která je porovnána s pojistnou hodnotou stavby 

před vznikem pojistné události.  

Abstract 

The aim of the Thesis is to establish the height of the insurance claim for the damage caused 

by the fire of the family house in Ivančice. The Thesis is divided into two separate sections, 

the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with the Czech insurance 

market issues such as property evaluation and evaluation of construction works. In the 

practical part there are established two different insurance value of the property. First one 

relates to the condition of the property shortly after completion and the second one should 

reflect the state of the property shortly before the damage caused by the fire. This part of the 

Thesis is followed by the description of the insurance claim with the list of damage caused by 

the fire supplemented with calculation of cost of the adequate reconstruction. The final part of 

the document contains comparation of the insurance value established shortly before the 

damage and the insurance value of the property evaluatated after the reconstruction.  

Klíčová slova 

Pojistná smlouva, pojistná hodnota, pojistná událost, pojistné plnění, škoda, náklady 

na opravu, nemovitost, oceňování, cena nemovitosti. 

Keywords 

Insurance contract, insurance value, insurance claim, indemnity, damage, repair costs, 

property, valuation, property price.      

 

 

 



Bibliografická citace 

CHRÁSTOVÁ, Šárka. Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v 

Ivančicích způsobenou požárem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2013. 162 s. Vedoucí diplomové práce Ing. Milan Šmahel, Ph.D..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité 

informační zdroje. 

 

V Brně dne 24. 5. 2013 

 

 .………………………………………. 

 podpis diplomanta 



Poděkování 

Na tomto místě bych chtěla poděkovat mému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Milanovi 

Šmahelovi, Ph.D. za jeho pomoc, rady a připomínky při zpracovávání této práce. Ráda bych 

také poděkovala svým rodičům za pomoc a podporu při studiu.  

 

 

 

 

 

  



OBSAH 

ÚVOD ....................................................................................................................................... 11 

1 POJIŠŤOVNICTVÍ ............................................................................................................. 12 

1.1 Pojišťovací činnost ..................................................................................................... 12 

1.2 Pojistný trh .................................................................................................................. 13 

1.3 Pojistná smlouva ......................................................................................................... 14 

1.3.1 Náležitosti pojistné smlouvy ........................................................................... 14 

1.4 Pojistná událost ........................................................................................................... 15 

1.4.1 Zachraňovací náklady .................................................................................... 15 

1.5 Pojistná částka ............................................................................................................ 16 

1.6 Pojistné plnění ............................................................................................................ 16 

1.7 klasifikace pojištění .................................................................................................... 17 

1.7.1 Neživotní pojištění .......................................................................................... 17 

1.7.2 Životní pojištění .............................................................................................. 19 

1.8 Zprostředkovatelé pojištění ........................................................................................ 19 

1.9 Samostatný likvidátor pojistných událostí .................................................................. 19 

1.10 Nejvýznamnější Pojišťovny na českém pojistném trhu ............................................. 20 

1.10.1 Česká pojišťovna ............................................................................................ 20 

1.10.2 Kooperativa .................................................................................................... 21 

1.10.3 Allianz pojišťovna ........................................................................................... 21 

1.10.4 Generali Pojišťovna ....................................................................................... 21 

1.10.5 ČSOB Pojišťovna ............................................................................................ 22 

2 POŽÁRY DOMÁCNOSTÍ .................................................................................................. 23 

3 OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ ......................................................................................... 25 

3.1 Nemovitost ................................................................................................................. 25 

3.1.1 Definice stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ................................. 25 

3.1.2 Definice stavby a pozemku dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 25 



3.1.3 Definice stavby dle zákona o vlastnitctví bytů č. 72/1994 Sb. ........................ 26 

3.2 Pojmy související s velikostí stavby ........................................................................... 26 

3.2.1 Podlahová plocha dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. ................................................ 27 

3.2.2 Podlahová plocha dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. ............................................ 27 

3.2.3 Podlahová plocha bytu dle zákona č. 72/1994 Sb. ......................................... 27 

3.2.4 Podlahová plocha obytných místností ............................................................ 28 

3.2.5 Zastavěná plocha stavby ................................................................................. 28 

3.2.6 Zastavěná plocha podlaží ............................................................................... 28 

3.2.7 Obestavěný prostor stavby.............................................................................. 29 

3.3 Pojmy cena a hodnota ................................................................................................. 29 

3.3.1 Cena ................................................................................................................ 29 

3.3.2 Hodnota .......................................................................................................... 31 

3.4 Vybrané metody oceňování nemovitostí, stavebních dodávek a prací ....................... 32 

3.4.1 Souhrnný rozpočet stavby ............................................................................... 32 

3.4.2 Propočet ceny pomocí THU ........................................................................... 37 

3.4.3 Oceňovací metody dle zákona č. 151/1997 Sb. .............................................. 37 

3.4.4 Nákladový způsob ocenění upravený pro účely pojišťoven ............................ 40 

3.5 Životnost a opotřebení staveb ..................................................................................... 41 

3.5.1 Životnost stavby .............................................................................................. 42 

3.5.2 Opotřebení stavby ........................................................................................... 43 

3.6 Podklady pro oceňování nemovitostí ......................................................................... 45 

3.7 Software využitý pro oceňování nemovitostí, stavebních dodávek a prací ................ 46 

3.7.1 NemExpress AC .............................................................................................. 47 

3.7.2 BUILDpower S ............................................................................................... 49 

4 POLOHA A POPIS NEMOVITOSTI ................................................................................. 52 

4.1 Město Ivančice ............................................................................................................ 53 



4.1.1 Historie a památky ......................................................................................... 54 

4.1.2 Současnost města ............................................................................................ 54 

4.2 popis nemovitosti ........................................................................................................ 55 

4.2.1 Celkový popis nemovitostí .............................................................................. 57 

4.2.2 Popis RD ......................................................................................................... 58 

5 POJISTNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU ................................................................ 61 

5.1 podklady pro ocenění rodinného domu ...................................................................... 61 

5.2 Zastavěná plocha a obestavěný prostor RD ................................................................ 62 

5.3 Pojistná hodnota rodinného domu v době postavení .................................................. 62 

5.3.1 Pojistná hodnota rodinného domu určená nákladovým způsobem ................ 63 

5.3.2 Pojistná hodnota rodinného domu určená porovnávacím způsobem ............. 65 

5.3.3 Pojistná hodnota rodinného domu určená metodou používanou pro účely 

některých pojišťoven ....................................................................................... 67 

5.4 Pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí ................. 70 

5.4.1 Pojistná hodnota rodinného domu určená nákladovým způsobem ................ 70 

5.4.2 Pojistná hodnota rodinného domu určená porovnávacím způsobem ............. 72 

5.4.3 Pojistná hodnota rodinného domu určená metodou používanou pro účely 

některých pojišťoven ....................................................................................... 75 

5.5 Srovnání pojistných hodnot ........................................................................................ 77 

6 POJISTNÁ UDÁLOST ....................................................................................................... 79 

6.1 Pojistná smlouva ......................................................................................................... 79 

6.1.1 Porovnání pojistné částky s cenou stavby v době postavení .......................... 79 

6.2 Dokumentace a popis vzniklých škod ........................................................................ 80 

6.3 Stanovení výše škody jako výše nákladů nutých na opravu ....................................... 82 

6.3.1 Průběh odstranění škod .................................................................................. 83 

6.3.2 Náklady nutné na opravu škod ....................................................................... 84 

6.4 Pojistná hodnota rodinného domu po opravě škod ..................................................... 86 



6.4.1 Porovnání pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou 

událostí a po opravě škod ............................................................................... 89 

6.4.2 Návrh nové pojistné částky ............................................................................. 91 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 92 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .......................................................................................... 94 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................................. 97 

SEZNAM TABULEK .............................................................................................................. 98 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK……………………………………………………….100 

SEZNAM PŘÍLOH………………………………………………………………………….102 

 

  



11 

 

ÚVOD 

Následující práce se zabývá určením výše pojistného plnění za škodu vzniklou 

na rodinném domě v důsledku požáru. Přestože by se mohlo zdát, že riziko požáru rodinných 

domů v současné době oproti minulosti již významně pokleslo, není tomu skutečně tak. 

Jak vyplývá ze statistik a článků zveřejňovaných Hasičským záchranným sborem ČR (HZS 

ČR), v českých domácnostech vypukne průměrně 7 požárů denně. Škody vznikající při těchto 

požárech pak ročně dosahují hodnot až stamiliónů korun. I z těchto důvodů má své 

opodstatnění pojištění majetku občanů, díky kterému mohou lidé svůj majetek chránit 

proti živelným i jiným pohromám.  

V případě vzniku pojistné události očekávají klienti od pojišťovny, že jim bude 

schopna nahradit škodu, která jim vlivem pojistné události vznikla. Cílem pojišťovny je 

stanovit takovou náhradu škody, které nebude vyšší než přiměřené náklady nutné na opravu 

vzniklých škod. Důležitým procesem při likvidaci pojistné události je proto právě stanovení 

přiměřených nákladů na provedení oprav tak, aby pojištěná nemovitost mohla být uvedena 

do původního stavu. Aby nedošlo v rámci pojistného plnění k vyplacení vyšší částky, než je 

opravdu nutné, je snaha zjistit výši nákladů na opravu škod co nejlépe a nejpřesněji. 

Cílem této práce je zdokumentovat a popsat pojistnou událost na předmětné 

nemovitosti a následně pomocí rozpočtu určit výši škody jako výši nákladů nutných 

na opravu škod vzniklých při pojistné události. V teoretické části práce bude zpracována 

nejdůležitější teorie týkající se pojišťovnictví na českém trhu a oceňování nemovitostí. 

Na získané poznatky následně naváže část praktická, kde bude stanovena pojistná hodnota 

nemovitosti v době jejího postavení. Ta bude porovnána s pojistnou částkou uvedenou 

v pojistné smlouvě, která byla na stavbu v době jejího postavení uzavřena. Následně bude 

stanovena pojistná hodnota stavby bezprostředně před pojistnou událostí. Po zdokumentování 

pojistné události a určení výše nákladů nutných na opravu vzniklých škod bude vypočtena 

pojistná hodnota stavby po opravě škod, která bude porovnána s pojistnou hodnotou stavby 

bezprostředně před vznikem pojistné události. Závěrem bude stanovena nová pojistná částka 

za předmětný rodinný dům. 

Všechny zákony a vyhlášky, které jsou v této práci zmiňovány a citovány, jsou vždy 

myšleny v aktuálním znění. Úplné označení zákonů a vyhlášek je pak uvedeno v seznamu 

použitých zdrojů.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1  POJIŠŤOVNICTVÍ 

Pod pojmem pojišťovnictví je obecně chápáno specifické odvětví ekonomiky. V rámci 

tohoto odvětví působí specializované instituce, které se pojišťovnictvím zabývají 

a to komerční pojišťovny. Dalšími institucemi, které v tomto odvětví působí, jsou instituce 

sociálního a zdravotního pojištění. Ty se však do tohoto pojmu v rámci České republiky 

většinou nezahrnují.
1
 

V České republice jsou pravidla pojišťovnictví upravována zákonem č. 277/2009 Sb. 

o pojišťovnictví v platném znění. Pravidla týkající se pojistných smluv jsou uvedena v zákoně 

č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů v platném znění. Tyto dva 

zákony jsou základními dokumenty, které vymezují, kdo může provozovat činnost v oboru 

pojišťovnictví, kdo je pověřen výkonem dohledu nad těmito subjekty, kdo má pravomoc 

uzavírat pojistné smlouvy, co je jejich obsahem, jakým způsobem se postupuje při vzniku 

pojistné události, jak se stanovuje výše škody, apod. Aby bylo možné se v zákonech jasně 

orientovat, je třeba stanovit a definovat pojmy, se kterými tyto zákony pracují.   

1.1 POJIŠŤOVACÍ ČINNOST 

Dle zákona č. 277/2009 Sb. se pojišťovací činností rozumí „přebírání pojistných rizik 

na základě uzavřených pojistných smluv a plnění z nich, přičemž součástí pojišťovací činnosti 

je správa pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, nakládání 

s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny, uzavírání smluv pojišťovnou se 

zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv 

a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků.“
2
 

Pojišťovací činnost vykonává pojišťovna, která může být pojišťovnou jak tuzemskou, 

tak z jiného členského státu EU popř. z třetích zemí. Správou pojištění se rozumí činnost 

směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků. Pojišťovně nastává 

                                                 

1
 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 19. 

2
 Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. s. 4-5. 
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povinnost plnění v případě, že nastane skutečnost stanovená ve smlouvě. Za tento závazek 

jsou klienti povinni pojišťovně pravidelně hradit stanovené pojistné.
3
 

1.2 POJISTNÝ TRH 

Střet nabídky a poptávky související s pojištěním se uskutečňuje na pojistném trhu. 

Pojistný trh je svými hlavními rysy srovnatelný s ostatními typy trhů. Subjekty, které zde 

působí, jsou klienti, mající zájem o produkty a služby pojišťoven, pojistitelé, 

zprostředkovatelé pojištění (makléři, poradci, apod.), orgány vykonávající dohled a asociace 

pojišťoven. Obecně lze říci, že na pojistném trhu nabídka převyšuje poptávku, což v důsledku 

ovlivňuje způsoby, jakými jsou produkty a služby pojišťoven prodávány.
4
 

 

Obr. 1-1 Struktura pojistného trhu ČR
5 

                                                 

3
 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 35. 

4
 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 33. 

5
 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 33. 

Zpracování vlastní. 

Stát
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pojišťovny)

Zajistitelé
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Pojištění, 
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Česká asociace
pojišťoven
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1.3 POJISTNÁ SMLOUVA 

Pojistná smlouva je na základě zákona č. 37/2004 Sb. definována jako smlouva 

„o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události 

poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.“
6
 

Stranami, mezi kterými se pojistná smlouva uzavírá, jsou pojistitel, což je právnická 

osoba, která je oprávněna provozovat pojistnou činnost, a pojistník. Pojistná smlouva se 

uzavírá písemně (pro pojistnou dobu delší než rok) a obě smluvní strany obdrží alespoň jedno 

vyhotovení. V pojistné smlouvě je stanovena osoba pojištěného tzn. osoba, na kterou se 

soukromé pojištění vztahuje a oprávněná osoba, což je osoba, které má v případě vzniku 

pojistné události právo na pojistné plnění. Oprávněná osoba a pojištěný většinou bývá jeden 

a tentýž. Rozdíl mezi těmito pojmy nastává tehdy, když je smlouva sjednána ve prospěch jiné 

osoby než té, která smlouvu uzavírá.
7
 

1.3.1 Náležitosti pojistné smlouvy 

Dle zákona č. 37/2004 Sb. musí pojistná smlouva vždy obsahovat: 

 „ určení pojistitele, pojistníka a oprávněné osoby, 

 určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové, 

 vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

 výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné 

nebo jednorázové, 

 vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena.“
8
 

Součástí pojistné smlouvy jsou i pojistné podmínky, na základě kterých se tato 

smlouva uzavírá. Stanovuje je pojistitel. Pojistník s nimi musí být před uzavřením smlouvy 

obeznámen a bez jeho souhlasu nesmí dojít k jejich změně. Do těchto podmínek patří zejména 

podmínky týkající se vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, způsob 

určení rozsahu pojistného plnění, jeho splatnost, atd.
9
 

                                                 

6
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 2. 

7
 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 35. 

8
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 4-5. 

9
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 5. 
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1.4 POJISTNÁ UDÁLOST 

Pojistnou událostí se dle zákona č. 37/2004 Sb. rozumí „nahodilá skutečnost blíže 

označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná 

smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné 

plnění.“
10

 

V případě vzniku pojistné události má pojistník povinnost tuto skutečnost oznámit 

pojistiteli v co nejkratší možné době. V rámci oznámení by měl pojistník uvést všechny 

pravdivé skutečnosti o vzniku, rozsahu a následcích pojistné události. Je také vyžadováno 

předložení potřebných dokladů a dodržení postupů dle pojistné smlouvy. Po oznámení této 

skutečnosti je následně pojistitel povinen bez zbytečného odkladu provést šetření o pojistné 

události a zjistit, v jakém rozsahu bude mít povinnost plnit. Pojistitel má povinnost 

poskytnout pojistníkovi náhradu škody v rozsahu určeném pojistnou smlouvou.
11

  

1.4.1 Zachraňovací náklady 

Pojistník má mimo jiné nárok na náhradu zachraňovacích nákladů. Podle zákona 

č. 37/2004 Sb. se jimi rozumí „účelně vynaložené náklady, které pojistník: 

 vynaložil na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, 

 vynaložil na zmírnění následků již nastalé pojistné události, 

 byl povinen vynaložit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při 

odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků.“
12

 

Zákon č. 37/2004 Sb. dále stanovuje, že oprávněná osoba má povinnost vyčkat 

s odstraňováním následků pojistné události na pokyn pojistitele, nejdéle však po dobu, 

která je stanovena pojistnou smlouvou. Toto neplatí v případě, že je třeba odstranit následky 

pojistné události z ekologických, hygienických, bezpečnostních nebo jiných vážných 

důvodů.
13

  

                                                 

10
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 2.  

11
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 11-

13. 
12

 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 23-

24. 
13

 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 23. 
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1.5 POJISTNÁ ČÁSTKA 

Pojistnou částkou se dle zákona č. 37/2004 Sb. rozumí částka, která se „na návrh 

pojistníka stanoví v pojistné smlouvě tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného 

majetku v době uzavření pojistné smlouvy. Pojistitel je oprávněn při uzavření pojistné 

smlouvy přezkoumat hodnotu pojištěného majetku.“
14

  

Tato částka je pak také určující při stanovování výše pojistného a pro výpočet výše 

pojistného plnění. V případě, že ve smlouvě není sjednáno jinak, je pojistná hodnota majetku 

vyjádřena cenou obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., kterou daný majetek má v době 

určování jeho hodnoty.
15

 

1.6 POJISTNÉ PLNĚNÍ 

Prvním používaným principem je náhrada škody vzniklé na pojištěném majetku, 

která bude pojišťovnou vyplacena. Důležitá je podmínka nahodilosti nebo jiné stanovené 

podmínky. Pojišťovna vyplatí vždy jen skutečnou výši škody a to i v případech, kdy má klient 

sjednanou vyšší pojistnou částku. V rámci odškodnění pojišťovna určuje hodnotu zničené 

nebo poškozené věci, ta však většinou nevychází z tržní hodnoty věci. Účelem odškodnění je 

zajistit klientovi takovou situaci, jakoby škoda nenastala, proto bývá vyplácena tzv. aktuální 

časová cena věci, viz kapitola 3.3.2.1 této práce. V případě změny pojištění dané věci 

tak pojišťovny upravují výši pojistného dle současné ceny věci, aby byla zohledněna inflace.
16

  

Druhým používaným principem je pojištění na novou hodnotu. Pokud dojde 

k pojistné události, je za pojistníkem placené pojistné hrazena pořizovací cena zničeného 

pojištěného majetku. Tato koncepce při určování pojistného plnění nebere v potaz amortizaci 

pojištěného majetku, tudíž je klientovi uhrazena pořizovací cena nového předmětu na rozdíl 

od koncepce úhrady skutečné škody.
17

  

                                                 

14
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 20. 

15
 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). s. 27. 

16
 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 37-

39. 
17

 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 37-

39. 
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1.7 KLASIFIKACE POJIŠTĚNÍ 

Vzhledem k tomu, že se pro členění pojištění na českém pojistném trhu mohou 

používat různé typy klasifikací a to například dělení na odvětví životního a neživotního 

pojištění nebo členění pojištění na škodové a obnosové, apod., stává se orientace 

v nabízených produktech značně obtížnou a to zejména pro klienty. Způsob, jakým je možné 

zobrazit vztahy mezi jednotlivými klasifikacemi pojištění, je uveden na obrázku č. 1-2.
18

 

 

Obr. 1-2 Vztahy mezi jednotlivými typy pojištění
19

 

1.7.1 Neživotní pojištění 

Dle výše uvedeného obrázku č. 1-2 je zřejmé, že do neživotního pojištění spadá 

pojištění osob, majetku a pojištění odpovědnosti za škodu. U tohoto typu pojištění není 

v momentu uzavírání pojistné smlouvy jisté, zda daná pojistná událost vznikne. Není 

také vyloučena možnost jejího dalšího opakování. Pojistné plnění se však poskytuje jen 

v případě, že k dané pojistné události opravdu dojde.
20

  

                                                 

18
 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 143 s. ISBN 

9788021439634. s. 50. 
19

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 143 s. ISBN 

9788021439634. s. 50. 
20

 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 143 s. ISBN 

9788021439634. s. 51. 
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1.7.1.1 Pojištění majetku 

Předmětem pojištění majetku je pojištění rizik a škod, které by mohly vzniknout 

na majetku fyzických i právnických osob a dalších subjektů. Do této kategorie nespadá pouze 

pojištění věcí, ale také pojištění majetkových hodnot a práv, u kterých může dojít ke vzniku 

majetkové újmy. Ve většině případů bývá majetek pojištěn proti škodám způsobeným 

živelnými událostmi, popřípadě se připojišťuje i na další rizika. Tato rizika pak musí být 

přesně charakterizována. Základními skupinami spadajícími do pojištění majetku jsou: 

 pojištění pro případ odcizení věci, 

 pojištění staveb, 

 pojištění pro případ poškození věci živelní událostí, 

 dopravní pojištění, 

 pojištění strojů a zařízení, 

 a další.
21

  

1.7.1.2 Pojištění domácností a budov 

Vzhledem k tomu, že téměř každý člověk má svoji domácnost ať už se jedná o byt 

či dům, je význam pojištění domácností a budov ve většině států značný. Nejčastěji 

uplatňovaným pojištěním bývá pojištění proti živelnímu riziku, riziku kvalifikovaného 

odcizení popř. riziko vandalismu nebo riziko nárazu dopravních prostředků do budovy. 
22

  

Pojištění domácností a budov se v praxi provádí jako pojištění na plnou hodnotu, 

kdy se pracuje s termíny pojistná částka a pojistná hodnota. Pro stanovení výše pojistného 

plnění je poté rozhodující vztah mezi pojistnou částkou a hodnotou. Pokud je sjednaná 

pojistná částka totožná s pojistnou hodnotou nebo je vyšší, poskytuje pojišťovna plnění rovné 

výši škody. Pokud je ale pojistná částka nižší než pojistná hodnota, dochází tak k podpojištění 

a dochází ke krácení odškodného zlomkem pojistná částka/pojistná hodnota. U výjimečně 

kvalitních staveb mohou některé pojišťovny přistoupit na pojištění na novou hodnotu. 

V tomto případě nebývá uváděna pojistná částka.
23  

                                                 

21
 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 143 s. ISBN 

9788021439634. s. 51-52. 
22

 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 86. 
23

 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 86. 
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1.7.2 Životní pojištění     

Do oblasti životního pojištění spadá pouze pojištění osob. Životní pojištění může být 

sjednáno například za účelem úhrady sjednané sumy v případě úrazu pojistníka a při vzniku 

trvalých následcích po úrazu, úhrady sjednané částky osobě oprávněné v případě pojistníkovi 

smrti, apod. Životní pojištění lze primárně rozdělit na rizikové, kdy celá splátka slouží pouze 

k úhradě rizika a kapitálové, kdy se kromě úhrady rizika část zaplacených peněz také spoří. 

Kapitálové životní pojištění garantuje výplatu určité částky buď po uplynutí pojistné doby, 

nebo v případě úmrtí pojištěného.
24

   

1.8 ZPROSTŘEDKOVATELÉ POJIŠTĚNÍ 

Dle zákona č. 38/2004 Sb. je „pojišťovacím zprostředkovatelem právnická 

nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost 

v pojišťovnictví.“
25

  

Jedná se o prostředníky mezi zájemci o pojištění a pojišťovnami, jejichž hlavní 

činností je usnadnit styk těchto stran. Zprostředkovatelé fungují jako samostatné 

podnikatelské subjekty. Mohou se mezi sebou lišit mírou nezávislosti. Jedná se o zmocněnce 

buď jedné, nebo více pojišťoven anebo mohou být zcela nezávislí. Ti jsou pak klienty 

zplnomocněni pro výběr nejvhodnějších produktů a služeb na trhu. Hlavní výhodou 

zprostředkovatelů je dobrá znalost pojistného trhu a orientace na něm. Nevýhodou jsou 

pak vyšší náklady vynaložené na sjednání pojištění.
26

   

1.9 SAMOSTATNÝ LIKVIDÁTOR POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ    

Samostatný likvidátor dle zákona č. 38/2004 Sb. „provádí na základě smlouvy 

uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její 

povinnosti plnit ze sjednaného pojištění.“
27

 

                                                 

24
 MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, 143 s. ISBN 

9788021439634. s. 55. 
25

 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

a o změně živnost. zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). s. 3. 
26

 DAŇHEL, Jaroslav. Kapitoly z pojistné teorie. Praha: Oeconomica, 2002, 139 s. ISBN 80-245-0306-9. s. 33. 
27

 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 

a o změně živnost. zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). s. 7. 
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Ve smlouvě se stanoví příslušné pojistné události, kterých se jeho činnost týká 

a rozsah dohodnutých činností a pravomocí. Samostatný likvidátor musí být zapsán 

do registru, musí splňovat podmínky důvěryhodnosti a mít potřebnou odbornou způsobilost. 

V průběhu výkonu činnosti je také vyžadováno, mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou výkonem této činnosti v minimální výši stanovené zákonem.
28

 

1.10 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POJIŠŤOVNY NA ČESKÉM POJISTNÉM 

TRHU 

Na českém pojistném trhu v současné době působí celá řada pojišťoven. Je 

již samozřejmostí, že většina z těchto pojišťoven nabízí široký sortiment produktů od pojištění 

osob přes pojištění majetku až po cestovní pojištění. Mezi pojišťovny s největším podílem 

na českém pojistném trhu spadá např. Česká pojišťovna, Kooperativa, Allianz pojišťovna 

a další. Statistiky týkající se podílů jednotlivých pojišťoven na českém pojistném trhu 

pravidelně zveřejňuje Česká asociace pojišťoven (ČAP). 

1.10.1 Česká pojišťovna 

Historie České pojišťovny sahá až do roku 1827, kdy došlo v Praze k založení První 

české vzájemné pojišťovny. Prvotní oblast, na kterou se pojišťovna zaměřovala, bylo požární 

pojištění nemovitostí. Jednou z největších pojistných událostí v historii této pojišťovny byl 

požár rozestavěného Národního divadla v 19. století. Od počátku 20. století se poskytované 

služby rozšířily o životní pojištění, pojištění proti vloupání a pojištění zákonné odpovědnosti 

a úrazu. V druhé polovině 20. století se První česká vzájemná pojišťovna změnila 

na Československou pojišťovnu, která zaujímala monopolní postavení až do roku 1991. 

1. 1. 1993 po vzniku České republiky dochází k její přeměně na Českou pojišťovnu. 

V současnosti se jedná o největší pojišťovnu na českém pojistném trhu, která poskytuje 

širokou nabídku životních i neživotních pojištění.
29

 

                                                 

28
 HRADEC, Milan, Václav KŘIVOHLÁVEK a Jana ZÁRYBNICKÁ. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Vysoká 

škola finanční a správní, 2005, 215 s. ISBN 80-86754-48-0. s. 88. 
29

 Historie a vývoj České pojišťovny. Česká pojišťovna [online]. 2012 [cit. 2013-01-08]. Dostupné 

z: <http://www.ceskapojistovna.cz/historie-a-vyvoj-cp>. 
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1.10.2 Kooperativa 

Pojišťovna Kooperativa byla založena roku 1991 jako první komerční pojišťovna 

v bývalém Československu. V roce 1993 po vzniku České republiky došlo k její změně 

na Českou Kooperativu, družstevní pojišťovnu, a.s. Roku 2007 se stala součástí koncernu 

Vienna Insurance Group (VIG).  V současnosti je její oficiální název Kooperativa pojišťovna, 

a.s., Vienna Insurance Group a zaujímá druhou pozici na českém pojistném trhu. Jedná se 

o univerzální pojišťovnu. V jejím sortimentu lze nalézt všechny standardní typy pojištění 

a své služby poskytuje jak občanům, tak drobným podnikatelům i velkým korporacím.
30

   

1.10.3 Allianz pojišťovna 

Allianz pojišťovna působí na českém trhu od roku 1993. Jedná se o dceřinou 

společnost společnosti Allianz New Europe Holding GmbH založenou v Rakousku. Je 

také členem koncernu Allianz SE. V současnosti má třetí největší podíl na českém pojistném 

trhu. Svým klientům nejprve nabízela životní pojištění a pojištění majetku občanů. V roce 

1995 nabídku rozšířila o havarijní pojištění. V současnosti nabízí všechny klasické produkty 

a služby jak občanům, tak i podnikatelům.
31

   

1.10.4 Generali Pojišťovna 

Společnost Generali byla založena roku 1831 v italském městě Terst. Již roku 1832 

byla založena pobočka Assicurazioni Generali v Praze. V roce 1945 však byla tato soukromá 

pojišťovna na základě dekretu prezidenta republiky znárodněna. Roku 1993 se na český 

pojistný trh vrací jako zástupce rakouské pojišťovny Erste Allgemein a roku 1995 se 

pak transformuje v dnešní Generali Pojišťovnu a.s. a stává se také členem skupiny Generali. 

V současnosti se jedná o pojišťovnu, která zaujímá čtvrtou pozici na pojistném trhu v rámci 

ČR. V nabízených produktech této pojišťovny lze nalézt všechny standardní životní 

i neživotní druhy pojištění.
32

 

                                                 

30
 Základní informace. Kooperativa Vienna Insurance Group [online]. 2013 [cit. 2013-01-08]. Dostupné 

z: <http://www.koop.cz/o-nas/zakladni-informace/>. 
31

 Profil společnosti. Allianz [online]. 2012 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: <http://www.allianz.cz/o-

spolecnosti/o-spolecnosti/>. 
32

 O Generali. GENERALI Pojišťovna [online]. 2013 [cit. 2013-01-08]. Dostupné 

z: <http://www.generali.cz/stranky/o-generali/>. 
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1.10.5 ČSOB Pojišťovna 

Historie ČSOB Pojišťovny sahá do roku 1992, kdy byla založena POJIŠŤOVNA IB, 

která byla roku 1997 změněna na IPB Pojišťovnu. Ta byla roku 2003 prodána a vznikla 

ČSOB Pojišťovna, která je členem holdingu ČSOB. Od roku 2001 je 100% vlastníkem 

pojišťovny společnost KBC Insurance N.V. se sídlem v Belgii. V současnosti je ČSOB 

pojišťovna pátou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Jedná se o univerzální 

pojišťovnu. Do spektra klientů této pojišťovny spadají jak občané žijící na území ČR, tak malí 

a střední podnikatelé i velké korporace. Nabízí všechny standardní životní i neživotní druhy 

pojištění.
33

 

 

Obr. 1-3 Podíly pojišťoven na českém pojistném trhu
34

 

 

                                                 

33
 O pojišťovně. ČSOB Pojišťovna [online]. 2013 [cit. 2013-01-08]. Dostupné z: <http://www.csobpoj.cz/cs/o-

spolecnosti/Stranky/o-spolecnosti.aspx>. 
34

 Statistické údaje. Česká asociace pojišťoven [online]. 2013 [cit. 2013-01-11]. Dostupné 

z: <http://www.cap.cz/statistics.aspx>. Zpracování vlastní. 
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2  POŽÁRY DOMÁCNOSTÍ  

Požár lze charakterizovat jako nežádoucí hoření, které může mít za následek 

bezprostřední ohrožení osob, zvířat, majetku a životního prostředí. Může také způsobit 

jak škody materiálního charakteru, tak škody na životním prostředí. V nejhorším případě 

může přivodit i smrt osob nebo zvířat. Příčiny vzniku požáru mohou být různé. Požáry mohou 

vzniknout působením přírodních živlů (blesk, samovznícení při vysokých teplotách) 

nebo například jako doprovodný jev při jiných mimořádných událostech jako jsou 

zemětřesení, havárie, apod. Další možnou a velice častou příčinou, je vznik požáru v důsledku 

lidského zaviněním a to nedbalostí při kouření, při manipulaci s otevřeným ohněm, 

nesprávnou obsluhou topidel, zanedbáním bezpečnostních předpisů, atd.
35

 

 Dle statistik uveřejněných HZS ČR vyjíždějí denně Jednotky požární ochrany zhruba 

k 56 požárům. Z toho pak průměrně 7 požárů denně vypukne v domácnostech. Právě požáry 

v domácnostech mají ve většině případů nejtragičtější následky. Každý rok při nich dochází 

ke ztrátám na životě desítek lidí, zraní se při nich stovky osob a škody dosahují do výšek 

stamiliónů korun. Převážná většina tragických požárů je způsobena buď nedbalostí dospělých, 

nebo technickými závadami. I když se podle dlouhodobých statistik množství požárů snižuje, 

počet usmrcených osob neklesá. Od roku 1996 vzrůstají jak počty usmrcených osob, tak výše 

škod způsobených požáry. Dle statistik vzniká nejvíce požárů v době mezi 15. a 19. hodinou 

a v průběhu víkendu.
36

 

Nejčastějšími důvody vzniku požáru v domácnosti jsou dle statistik HZS ČR nedbalost 

při kouření nebo při manipulaci s otevřeným ohněm např. nedostatečně zabezpečené 

nedopalky od cigaret, svíčky bez dozoru poblíž hořlavých materiálů, používání benzínu 

při rozdělávání ohně v kamnech, apod. Mezi další příčiny patří nesprávný provoz a údržba 

topidel a kouřovodů a nedodržení potřebných bezpečnostních pravidel. Dochází 

tak k požárům komínů, střech, topných zařízení nebo nevhodně umístěného topiva. Nebezpečí 

                                                 

35
 Požáry. Záchranný kruh [online]. 2012 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: <http://www.zachranny-

kruh.cz/pozary/pozar_zakladni_informace.html>. 
36

 Zpravodajství leden 2012. Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-01-17]. 

Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/pozaru-v-domacnostech-ubyva-ale-jsou-tragictejsi.aspx>. 
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však může hrozit i z běžných činností prováděných v domácnosti jako je vaření, hra dětí 

nebo kutilství. 
37

 

 

Obr. 2-1 Nejčastější příčiny vzniku požáru v domácnostech za rok 2012
38

 

 

Obr. 2-2 Požáry v domácnostech podle místa vzniku za rok 2012
39

 

                                                 

37
 Zpravodajství leden 2012. Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-01-17]. 

Dostupné z: <http://www.hzscr.cz/clanek/pozaru-v-domacnostech-ubyva-ale-jsou-tragictejsi.aspx>. 
38

 112: Statistická ročenka 2012. Praha: MV - generální ředitelství HZS ČR, 2013, roč. 2013, č. 3. ISSN 1213-

7057. s. 31. Zpracování vlastní. 
39

 112: Statistická ročenka 2012. Praha: MV - generální ředitelství HZS ČR, 2013, roč. 2013, č. 3. ISSN 1213-

7057. s. 31. Zpracování vlastní. 
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3  OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Oceňování je proces, kdy je věci, souboru věcí, právům, apod. přiřazena určitá peněžní 

částka.
40

  

3.1 NEMOVITOST 

Výklad pojmu nemovitost v naší legislativně není definován zcela jednoznačně. Dle 

občanského zákoníku se věci dělí na movité a nemovité. Do věcí nemovitých se pak řadí 

pozemky a stavby, které jsou se zemí spojeny pevným základem.
41

  

3.1.1 Definice stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

Podle stavebního zákona se za stavbu považují „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. Za stavbu se 

považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba 

pro reklamu.“
42

 

3.1.2 Definice stavby a pozemku dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. 

Zákon o oceňování majetku za stavby považuje stavby pozemní, které rozděluje 

na budovy a venkovní úpravy. Dále pak stavby inženýrské a speciální pozemní, vodní nádrže 

a rybníky a jiné stavby. Budovami jsou pak myšleny „stavby prostorově soustředěné 

a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním 

nebo více ohraničenými užitkovými prostory.“
43

 

Pro případy oceňování se pak typ stavby určuje zejména podle účelu užití. V tomto 

případě je rozhodující skutečné užití stavby a to i v případech, kdy je odlišné od účelu užití 

uvedeného ve stavební dokumentaci nebo v katastru nemovitostí (KN). V případě, že stavba 

                                                 

40
 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 47. 
41

 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 5. 
42

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. s. 6. 
43

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

ve znění pozdějších předpisů. s. 4. 
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není spojena se zemí pevným základem, ocení se podle účelu jejího užití stejně jako stavba 

nemovitá se stejným účelem užití.
44

    

Pod pojmem pozemek se na základě zákona o oceňování majetku rozumí stavební 

pozemky, zemědělské pozemky, lesní pozemky, vodní nádrže a vodní toky a jiné pozemky. 

Pro oceňovací účely se druh pozemku posuzuje dle informací uvedených v KN. Existuje-li 

nesoulad mezi katastrem nemovitostí a skutečným stavem, vychází se při oceňování 

ze skutečného stavu.
45

  

3.1.3 Definice stavby dle zákona o vlastnitctví bytů č. 72/1994 Sb. 

Na základě tohoto zákona se za budovu považuje „trvalá stavba spojená se zemí 

pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami 

a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými 

prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat rovněž sekci se 

samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně 

technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy.“
46

 

3.2  POJMY SOUVISEJÍCÍ S VELIKOSTÍ STAVBY 

Jedním ze základních údajů týkajících se informací o stavbě je její velikost. Ta se 

často vyjadřuje jednak počtem podlaží, které daná stavba má a dále pak také velikostí plochy 

nebo prostorem, který stavba zaujímá. Tyto údaje potom hrají vliv při samotném oceňování 

stavby a významně také ovlivňují její konečnou cenu.  

 V rámci české legislativy lze nalézt hned několik definic pojmů, týkajících se 

obytných ploch staveb, které jsou používány pro účely různých zákonů. Jednotlivé typy ploch 

týkající se staveb se od sebe liší podle místností, prostorů a konstrukcí, které se do nich 

započítávají. Díky tomu dochází k nejednoznačnostem. Proto je nutné si vždy nejprve 

stanovit, se kterou definicí budu pracovat, aby nedošlo k případným nesrovnalostem.  

                                                 

44
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 

ve znění pozdějších předpisů. s. 4. 
45

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

ve znění pozdějších předpisů. s. 5. 
46

 Zákon 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. s. 4. 
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3.2.1 Podlahová plocha dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Vyhláška č. 3/2008 Sb. uvádí, že podlahovou plochou se rozumí plocha půdorysu 

místností a prostor, které jsou ve stavbě účelově využívány. Měří se plochy uvnitř 

jednotlivých místností včetně povrchových úprav stěn. Do podlahové plochy se dále 

započítává například plocha arkýřů, lodžií, schodišťového prostoru, výklenků a další. 

Minimální rozměry započítávaných výklenků jsou stanoveny v příloze č. 1 vyhlášky 

č. 3/2008 Sb. Naopak dle této vyhlášky se do podlahové plochy nezapočítávají plochy 

okenních a dveřních výstupků. Některé stanovené prostory se pak započítávají pouze 

částečně.
47

 

Bradáč dále uvádí, že se měření délek provádí s přesností na centimetry. V případě, 

že místnost není pravoúhlá, provede se měření vzdálenosti mezi protilehlými stěnami zhruba 

uprostřed délky stěn, aby se vliv nepravých úhlů co nejvíce eliminoval. Podlahovou plochou 

bytu se poté rozumí součet všech podlahových ploch místností a prostor, které k bytu 

přísluší.
48

   

3.2.2 Podlahová plocha dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. 

Podlahovou plochou bytu se dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. rozumí podlahová plocha 

všech místností bytu a nebytového prostoru. Součástí této plochy je i plocha, kterou zaujímá 

kuchyňská linka, vestavěné skříně, topná tělesa, apod. Do této plochy se pak nezahrnuje 

plocha, kterou zaujímají balkóny, lodžie, terasy a vedlejší prostory nacházející se mimo byt. 

Nezapočítává se také plocha ústupků dveří a oken.
49

      

3.2.3 Podlahová plocha bytu dle zákona č. 72/1994 Sb. 

Dle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů se podlahovou plochou bytu 

nebo rozestavěného bytu rozumí plocha všech místností včetně těch, které tvoří příslušenství 

                                                 

47
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. s. 44. 
48

 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 23. 
49

 Vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii 

na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. s. 2.  
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tohoto bytu. Přičemž definice bytu dle tohoto zákona zní, že byt je „místnost nebo soubor 

místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.“
50

 

3.2.4 Podlahová plocha obytných místností 

Podlahová plocha obytných místností je dána součtem ploch obytných místností, 

přičemž obytnou místností je ta místnost, která splňuje požadavky dané vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je určena k trvalému bydlení a její 

minimální plocha činí 8 m
2
. Dále je za obytnou místnost považována také kuchyň, 

jejíž minimální podlahová plocha je 12 m
2
, má přímé denní osvětlení, větrání a vytápění 

s možností regulace tepla. Pokud je byt tvořen pouze jednou obytnou místností, musí mít 

podlahovou plochu nejméně 16 m
2
. V případě, že má místnost šikmé stropy, nezapočte se 

do obytné plochy ta část plochy, která má světlou výšku menší než 1,2 m.
51

 

3.2.5 Zastavěná plocha stavby 

Jedná se o kolmý průmět vnější strany svislých obvodových konstrukcí stavby 

do vodorovné roviny a to jak podlaží nadzemních tak i podzemních. Izolační přizdívky se 

do tohoto průmětu nezapočítávají. Lze také rozlišovat zastavěnou plochu nadzemní části 

stavby a zastavěnou plochu podzemní části stavby.
52

   

3.2.6 Zastavěná plocha podlaží 

Zastavěnou plochou podlaží je myšlena plocha půdorysu podlaží měřená v úrovni 

podlahy včetně obvodových konstrukcí a omítky. Součástí této plochy jsou i plochy arkýřů 

a lodžií nebo plochy, v nichž není strop nižšího podlaží např. schodiště, apod. 

U poloodkrytých objektů je vnější hranice obvodové konstrukce dána obalovou čárou 

vedenou vnějším lícem svislých konstrukcí. V případě stavby, která nemá obvodové svislé 

konstrukce, je zastavěná plocha podlaží určena kolmým průmětem konstrukce střechy 

do vodorovné roviny. Průměrná zastavěná plocha podlaží se určuje ze součtu všech 

zastavěných ploch podlaží vydělených jejich počtem.
53

 

                                                 

50
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. s. 3. 

51
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. s. 3. 

52
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. s. 43. 
53

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. s. 44. 
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3.2.7 Obestavěný prostor stavby 

Dle ČSN 73 40 55 se obestavěný prostor určuje u takových pozemních stavebních 

objektů, jejichž charakter to umožňuje. Určuje se zvlášť pro stavebně nebo účelově odlišné 

části objektu a také pro části objektu, které se liší svým technologickým provedením. Určuje 

se tak obestavěný prostor základů (Oz), spodní části objektu (Os), vrchní části objektu (Ov), 

zastřešení (Ot) a popřípadě obestavěný prostor doplňující části objektu. Základní obestavěný 

prostor objektu je pak tvořen součtem dílčích obestavěných prostorů objektu a může být 

vyjádřen vztahem:  

OP = Oz + Os + Ov + Ot.
54

 

Obestavěný prostor stavby se dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. vypočte jako součet dílčích 

obestavěných prostorů spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů 

se v tomto případě neuvažuje.
55

  

3.3 POJMY CENA A HODNOTA 

Při procesu oceňování nemovitostí může být použito hned několik možných způsobů, 

jakými bude cena nemovitosti stanovena. Je však důležité pochopit rozdíl mezi pojmy cena 

a hodnota, které mohou být a často i bývají v praxi zaměňovány. Ne vždy platí, že hodnota 

věci je totožná s její cenou. Aby nedocházelo k záměně těchto pojmů, je třeba je jednoznačně 

vymezit.  

3.3.1 Cena 

Dle Bradáče je pojem cena používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně 

zaplacenou částku za zboží nebo službu. Legislativa ČR rozlišuje dva základní typy cen. 

Prvním typem cen jsou ceny smluvní, které vznikají na základě dohody smluvních stran 

a jsou upravovány zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách. Druhým typem cen jsou ceny zjištěné 

podle zvláštního předpisu. Tyto jsou upravovány zákonem č. 151/1997 o oceňování majetku 

a prováděcí vyhláškou č. 3/2008 Sb.
56

 

                                                 

54
 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 27-28. 
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 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. s. 45. 
56

 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 46. 
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3.3.1.1 Cena pořizovací 

Cena pořizovací označovaná někdy také jako cena historická odpovídá ceně, 

za kterou by bylo možné věc koupit v době jejího pořízení, bez odpočtu opotřebení. Například 

u stavby jde o cenu, za kterou byla postavena. Tento druh ceny se často používá pro účely 

účetnictví.
57

 

3.3.1.2 Cena reprodukční 

Cena reprodukční bývá označována také jako reprodukční pořizovací cena. Jedná se 

o cenu, za kterou by bylo možné pořídit novou stejnou nebo porovnatelnou věc v době jejího 

ocenění. Opotřebení se neuvažuje. U staveb ji lze určit například položkovým rozpočtem, 

agregovanými položkami nebo metodou technicko-hospodářských ukazatelů.
58

 

3.3.1.3 Cena obvyklá 

Tato cena bývá označována též jako cena obecná či tržní. Dle zákona o oceňování 

majetku se cenou obvyklou rozumí „cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém 

obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti trhu, 

které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“
59

  

Pro účely zákona o cenách se cenou obvyklou rozumí „cena shodného nebo z hlediska 

užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná 

mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově 

nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské 

soutěže.  Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází 

ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky 

oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.“
60
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3.3.1.4 Další typy cen 

V odborné literatuře se lze setkat ještě s dalšími typy cen, jako jsou například cena 

výchozí, cena jednotková, základní cena, atd. Pojem cena výchozí bývá používán pro cenu 

nové stavby bez odpočtu opotřebení. Přívlastek výchozí naznačuje, že se jedná o výchozí údaj 

při výpočtu jiných typů cen nebo hodnot. Cena jednotková je cenou za stanovenou jednotku, 

kterou mohou být například m, m
2
, m

3
, ks, apod. Základní cena je obdobou ceny jednotkové, 

která je používána ve vyhlášce č. 3/2008 Sb. Jedná se o cenu přiřazenou objektu, který je 

považován za standardní.
61

 

3.3.2 Hodnota 

Hodnota se od ceny liší zejména tím, že vyjadřuje odhad. Jedná se o stanovení užitku 

nebo prospěchu, který plyne vlastníkovi daného předmětu (služby) k datu provádění odhadu 

hodnoty. Lze stanovit celou řadu typů hodnot na základě způsobu jejich definování např. 

věcná, výnosová, tržní, atd. Tyto hodnoty se vzájemně nemusí rovnat a většinou se 

ani nerovnají, jelikož stanovují míru užitku z různých úhlů pohledu.
62

 

3.3.2.1 Věcná hodnota 

Věcná hodnota bývá označována také jako substanční hodnota nebo cena časová. 

Prakticky se jedná o reprodukční cenu věci, která je snížena o přiměřené opotřebení. 

Za přiměřené opotřebení se považuje průměrné opotřebení věci stejně staré s přiměřenou 

intenzitou používání. Dále je tato cena snížena o případné náklady na opravu vážných závad, 

které brání užívání věci. V zákoně č. 151/1997 Sb. je jejím ekvivalentem cena zjištěná 

nákladovým způsobem ale bez použití koeficientu prodejnosti Kp. Tato cena vychází 

z vynaložených nákladů nutných pro pořízení oceňovaného předmětu v místě ocenění, 

přičemž je uvažován i jeho stav ke dni ocenění.
63
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3.3.2.2 Výnosová hodnota 

Výnosová hodnota nebo také kapitalizovaná míra zisku popř. kapitalizovaný zisk je 

dána součtem odúročených neboli diskontovaných budoucích příjmů plynoucích 

z nemovitosti. Značí se CV a u nemovitosti se zjistí na základě dosaženého ročního 

nájemného, které je sníženo o náklady plynoucí z ročního užívání nemovitosti. Mezi tyto 

náklady patří například odpisy, náklady na údržbu a správu nemovitosti, pojištění, daň 

z nemovitosti, atd. Výnosová hodnota se vypočte dle vztahu: 

64 

Ekvivalentem výnosové hodnoty v zákoně o oceňování majetku č. 151/1997 je cena 

zjištěná výnosovým způsobem. Výnosový způsob ocenění je „způsob, který vychází 

z výnosu předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu 

ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry).“
65

 

3.4 VYBRANÉ METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, 

STAVEBNÍCH DODÁVEK A PRACÍ 

3.4.1 Souhrnný rozpočet stavby 

Souhrnný rozpočet stavby je nástroj, který je používán pro vyčíslení nákladovosti 

stavebního objektu. V rámci České republice není jeho struktura vázána žádnou právní 

normou. Z tohoto důvodu je zejména na dodavateli nebo investorovi, jakým způsobem 

a na základě jakých kritérií si rozpočet rozčlení. Při volbě struktury rozpočtu mohou 

též využít různých návodů a doporučení, která jsou v souvislosti s tímto tématem 

publikována.
66

  

I přestože v současnosti není struktura souhrnného rozpočtu závazná, lze se v praxi 

setkat s několika typy struktur, které patří k ustáleným a často používaným. Mezi tyto patří 

například souhrnný rozpočet podle již neplatné vyhlášky č. 5/1987 Sb. o dokumentaci staveb 
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nebo zrušené vyhlášky č. 43/1990 Sb. o projektové přípravě staveb, a další. Nejčastěji 

používaný typ struktury souhrnného rozpočtu je zobrazen na obrázku č. 3 -1.
67

 

 

Obr. 3-1 Struktura souhrnného rozpočtu stavby
68

 

V rámci vyhotovování souhrnného rozpočtu stavby se nejprve vypočtou náklady těch 

hlav rozpočtu, u kterých se očekávají náklady největší. Většinou se jedná o hlavu II – 

provozní soubory a hlavu III – stavební objekty. Od těchto se pak následně odvozují náklady 

ostatní. Některé z těchto nákladů jsou odvozeny za pomocí procentních sazeb (náklady 

na projektovou a inženýrskou činnost, apod.), některé je pak třeba vyčíslit individuálně 
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(náklady na stroje a zařízení, náklady na pozemek, atd.). Celková předpokládaná cena stavby 

je poté určena na základě součtu výše nákladů jednotlivých hlav.
69

 

Jednotlivé náklady obsažené v souhrnném položkovém rozpočtu může investor 

nebo dodavatel určit z vlastních informací, databází, apod. nebo může využít cenových 

pomůcek, softwarů a databází, které poskytují specializované firmy. Jedná se např. o firmy 

ÚRS Praha a.s., RTS a.s. Brno, Callida s.r.o. Praha, Porings s.r.o., a další. Na českém trhu 

nejrozšířenější a nejvíce používané jsou cenové pomůcky firem ÚRS Praha a.s. a RTS a.s. 

Brno.
70

 

3.4.1.1 ÚRS Praha a.s. 

Společnost ÚRS Praha a.s. působí na poli stavebnictví a zabývá se oceňováním 

stavební produkce. Za tímto účelem vytvořila cenovou soustavu ÚRS, což je ucelený systém, 

který obsahuje informace týkající se cen stavebních a montážních prací, cen materiálů a dílců, 

sazby strojohodin dopravních prostředků, stavebních strojů a mechanizmů, atd. Jednotlivé 

databáze bývají v pravidelných intervalech aktualizovány. Mezi materiály, které společnost 

vydává, patří například: 

 katalogy popisů a směrných cen stavebních prací (KCSP) – jsou vydávány zvlášť 

pro práce hlavní stavební výroby (HSV) a práce přidružené stavební výroby (PSV) 

 katalogy montáží technologických zařízení (M) 

 sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM) 

 vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 

 třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP)
71

 

Informace o jednotlivých položkách jsou v KCSP uspořádány do tabulek, 

ve kterých je uveden devítimístný číselný kód položky, popis položky, měrná jednotka (m. j.), 

cena za m. j. a hmotnost m. j. S každým ceníkem dále souvisí sborník potřeb a nákladů 
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(SPON), který uvádí, co vše je v daných položkách předmětem kalkulace a obsahuje 

také rozborové listy položek.
72

     

3.4.1.2 RTS, a.s. Brno 

Společnost RTS, a.s. Brno byla založena za účelem orientovat se na vývoj 

a poskytování informačních technologií a to zejména pro oblast stavebnictví. V rámci své 

činnosti se také zabývá cenami ve stavebnictví a vydáváním sborníků pro orientaci v cenách 

prací ve stavebnictví a jejich zprostředkování v přehledné formě investorům, architektům, 

dodavatelům, atd. Mezi produkty společnosti patří například: 

 sborník cen stavebních prací  

 katalog stavebních objektů – jde o alternativu objemových ukazatelů sestavených 

podle třídníku Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). Katalog je 

zpracován na základě technických a cenových informací z již realizovaných 

staveb, o kterých jsou zde uvedeny všechny základní údaje. Stavba je členěna 

do jednotlivých objektů, které obsahují rekapitulace podle stavebních dílů 

a řemesel, které vychází z položkového rozpočtu.
73

 

3.4.1.3 Rozpočet stavebního objektu 

Mezi nejobsáhlejší části souhrnného rozpočtu stavby z hlediska nákladů patří hlavy 

III–VI, pro které je sestavován rozpočet stavebního objektu, na jehož základě je určena cena 

stavebního objektu (CSO) nebo také základní stavební výroba (ZSV). Ta je dána součtem 

základních rozpočtových nákladů (ZRN) a vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Rozpočet 

je členěn do několika částí, kterými jsou: 

 Krycí list – na krycím listu se nachází informace o oceňované stavbě a rekapitulace 

ZRN, které jsou rozčleněny na HSV a PSV. Jsou zde také uvedeny VRN. Dále je 

zde vyčíslen základ pro DPH, výše DPH včetně sazby a cena za stavbu celkem.   

 Rekapitulace dílů – v rámci rekapitulace dílů jsou uvedeny náklady HSV a PSV 

pro jednotlivé stavební díly objektu, které byly určeny položkovým rozpočtem. 
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Jsou zde uvedeny i vynaložené VRN (např. na zařízení staveniště, mimostaveništní 

dopravu, provoz investora, atd.).  

 Rozpočtové listy – jedná se o samotný položkový rozpočet. Struktura tohoto 

rozpočtu je odvozena z konstrukční nebo technologické struktury stavebního díla. 

Je zpravidla členěn na HSV a PSV. Podkladem je výkaz výměr, na základě 

kterého je určen počet m. j. dané položky, které jsou následně oceněny cenou 

připadající na jednu m. j. V rámci jednotlivých položek je uveden i výkaz výměr. 

Výkaz výměr slouží pro výpočet výměr dané položky na základě projektové 

dokumentace stavby. Jde o podklad, který slouží pro ocenění jednotlivých 

konstrukčních prvků.
74

 

Podklady potřebné pro sestavení rozpočtu lze rozdělit na technické, kam spadá 

projektová dokumentace, technická zpráva a výkaz výměr a na podklady oceňovací, kde jsou 

uvedeny informace o cenách stavebních prací a materiálů. Tyto ceny mohou pocházet 

z vlastních informačních zdrojů nebo od specializovaných firem, které se touto problematikou 

zabývají (již zmíněné firmy ÚRS Praha a.s., RTS a.s. Brno, a další).
75

 

3.4.1.4 Postup při sestavování rozpočtu stavebního objektu 

Při sestavování rozpočtu stavebního postup bývá používán následující postup:  

 rozčlenění stavebního objektu na tyto prvky:  

 

 zaměření prvků a vypracování výkazu výměr, 

 přiřazení odpovídající jednotkové ceny jednotlivým prvkům, 

 výpočet celkové ceny prvků; celková cena je dána součinem jednotkové ceny 

a množstvím jednotek prvku uvedeným ve výkazu výměr, 

 vypracování rozpočtu stavby na základě oceněného výkazu výměr, 
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 výpočet ZRN; ZRN jsou tvořeny součtem všech prvků rozpočtu, 

 

 stanovení VRN,  

 výpočet konečné ceny stavebního objektu 
76

 

3.4.2 Propočet ceny pomocí THU 

Jak uvádí Bradáč, metoda propočtu ceny je jeden z možných způsobů, jak určit 

reprodukční popř. pořizovací cenu nemovitosti. Princip této metody spočívá nejčastěji 

v porovnání oceňovaného objektu s již realizovanými stavbami. V rámci výpočtu je třeba 

zohlednit odlišnosti mezi těmito objekty v jejich vybavení, zastavěné ploše, výšce podlaží 

a vedlejších rozpočtových nákladech. Oproti položkovému rozpočtu stavby se jedná o metodu 

výrazně jednodušší, ale za to méně přesnou. Pro potřeby odhadu ceny je však tato metoda 

dostačující.
77

 

3.4.3 Oceňovací metody dle zákona č. 151/1997 Sb. 

Pro oceňování nemovitostí na území České republiky stejně jako ostatního majetku 

a služeb se používá cena obvyklá, viz kap. 3.3.1.3, pokud zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku nestanoví jiný způsob ocenění. Jiné způsoby ocenění jsou poté: 

 nákladový způsob 

 výnosový způsob 

 porovnávací způsob 

 oceňování podle jmenovité hodnoty, účetní hodnota a další.
78

 

V případě ocenění majetku způsobem uvedeným v zákoně o oceňování majetku je vypočtena 

cena zjištěná, která je však pouze odhadem. Cena zjištěná by tudíž měla být správně 

označována jako hodnota, viz kapitola 3.3.2. Vzhledem k ustálené praxi však bude v dalším 

textu práce používán pojem cena.    
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3.4.3.1 Ocenění staveb nákladovým způsobem 

Na základě nákladového způsobu ocenění staveb se určuje „cena zjištěná 

nákladovým způsobem“, která je ekvivalentem reprodukční ceny. Pro účely ocenění se 

stavby v oceňovací vyhlášce č. 3/2008 Sb. člení dle typu, jak bylo uvedeno v kapitole 3.1.2 

této práce. Nákladový způsob ocenění staveb se pak liší právě dle druhu stavby, která se touto 

metodou oceňuje. Je tak třeba rozlišit zda se jedná o budovu nebo halu, rodinný dům, 

rekreační chatu, apod. 

Ocenění rodinného domu dle § 5 oceňovací vyhlášky 

Ocenění rodinného domu se provede podle § 5 oceňovací vyhlášky. Mezi základní 

kritéria pro použití nákladového způsobu ocenění patří obestavěný prostor, který musí být 

větší než 1100 m
3
. Dále je možné tuto metodu použít, pokud se jedná o rodinný dům, 

který patří k původní zemědělské usedlosti, nebo tehdy, když jde o rozestavěný rodinný dům. 

Je však třeba také posoudit účel užívání rodinného domu. V případě, že dojde ke změně 

charakteru užívání, ocenění se provede podle § 3 oceňovací vyhlášky – ocenění budov a hal.
79

  

Cena rodinného domu se zjistí vynásobením velikosti obestavěného prostoru stavby 

(OP) v m
3
, který je určen dle přílohy č. 1 vyhlášky, základní cenou upravenou (ZCU). ZCU je 

rovna základní ceně (ZC) stanovené dle druhu konstrukce stavby, která je upravena 

příslušnými koeficienty.  

 

 

ZC – základní cena, určena dle přílohy č. 6 podle druhu konstrukce 

K4 – koeficient vybavení stavby, který se vypočte podle vzorce K4 = 1+(0,54 x n)  

K5 – koeficient polohový dle přílohy č. 14 

Ki – koeficient změny cen staveb dle přílohy č. 38 

Kp – koeficient prodejnosti uveden v příloze č. 39
80
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3.4.3.2 Ocenění staveb porovnávacím způsobem 

Porovnávací způsob ocenění je založen na porovnání oceňovaného předmětu 

s předmětem stejným nebo obdobným a cenou, která byla sjednána při jeho prodeji. Je 

též možné použít určení ceny na základě odvození z ceny jiné funkčně související věci. 

Vzhledem k tomu, že jsou nemovitosti velice specifické a prakticky není téměř reálné najít 

dvě totožné, je třeba tuto skutečnost brát při ocenění v úvahu.
81

  

Ocenění rodinného domu dle § 26a vyhlášky 

Dle § 26a vyhlášky č. 3/2008 Sb. se provádí ocenění dokončených rodinných domů 

s celkovou velikostí obestavěného prostoru do 1100 m
3
. Tímto způsobem se neoceňují 

ty domy, které patří k původní zemědělské usedlosti. Cena rodinného domu se pak vypočte 

jako součin OP v m
3
, zjištěného dle přílohy č. 1 vyhlášky, indexovanou průměrnou cenou 

(IPC), která je uvedena v příloze č. 20 vyhlášky a je příslušně upravena. V rámci této ceny je 

zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, které je uvedeno v příloze č. 6 vyhlášky.  

 

 

CU – cena upravená 

IPC – indexovaná průměrná cena dle přílohy č. 18 tabulky č. 1 

I – index cenového porovnání; I = IT x IP x IV; IT – index trhu, IP – index polohy, IV –  

index konstrukce a vybavení
82

 

Jak uvádí Bradáč, rozčlenění indexu cenového porovnání na indexy trhu, polohy 

a vybavení umožňuje na základě jejich výsledných hodnot posoudit kvalitu dané nemovitosti 

z těchto jednotlivých hledisek. Například v indexu trhu lze zohlednit odlišné vlastnická práva 

ke stavbě a pozemku. V indexu polohy je zohledňována například občanská vybavenost sídla, 

dopravní dostupnost, okolní obyvatelstvo a další. V indexu konstrukce a vybavení je 
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pak posuzována samotná stavba. Hodnoty všech posuzovaných znaků se stanoví na základě 

začlenění do kvalitativního pásma, do kterého posuzovaná nemovitost spadá.
83

  

V ceně rodinného domu zjištěné porovnávacím způsobem je zahrnuta i cena 

venkovních úprav, které jsou jeho příslušenstvím. Venkovní úpravy se musí ocenit zvlášť 

v tom případě, když se jedná o zemní sklep, skleník, fóliovník, venkovní bazén, zahradní altán 

nebo venkovní terasu. V ceně rodinného domu není zahrnuta také cena vedlejších staveb 

tvořících příslušenství rodinného domu, pokud je součet výměr jejich zastavěných ploch (ZP) 

větší než 25 m
2
.
84

   

3.4.4 Nákladový způsob ocenění upravený pro účely pojišťoven 

Jak uvádí Nemeček a Janata, v souvislosti s problematikou oceňování majetku 

z hlediska pojistných účelů nejsou v rámci České republiky stanoveny žádné závazné a jasně 

stanovené postupy. Z tohoto důvodů se v oblasti oceňování majetku pro pojišťovny neprovádí 

žádná systematická výuka a na toto téma není prakticky dostupná ani žádná odborná 

literatura. Díky tomu jsou metody tuzemských pojišťoven zpravidla založeny na teorii 

zpracované pro oblast oceňování nemovitostí.  Pro pojistné účely a stanovení výše pojistné 

částky je tak nejčastěji využíván nákladový způsob ocenění dle oceňovací vyhlášky, který je 

pojišťovnami uplatňován s různými obměnami. Na základě této metody je pak určena 

reprodukční cena majetku někdy také označována jako cena nová nebo výchozí.
85

 

Princip ocenění staveb nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky byl popsán 

v kapitole 3.4.3.1. Výpočetní vztah, který zde byl uveden pro výpočet ceny rodinného domu, 

se použije obdobně i v případě této metody. Z výpočetního vztahu však bude vyloučen 

koeficient prodejnosti Kp, jelikož nová cena pro pojištění není závislá na trhu. Další změnou 

oproti vyhlášce je úprava koeficientu Ki, který vyjadřuje změnu ceny staveb (cenový index). 

Jeho hodnota se stanovuje na základě cenových indexů publikovaných ČSÚ. K jeho změnám 

dochází vždy při aktualizaci vyhlášky. ČSÚ však publikuje nové cenové indexy každé 

čtvrtletí. Proto bude ve výpočtu koeficient Ki nahrazen koeficientem Kip, který bude stanoven 
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dle aktuálně platných cenových indexů zveřejněných ČSÚ. Aktuálnost použitých indexů 

ve výpočtu ceny stavby má vliv na snížení rizika podpojištění.
86

 

Důležitým faktorem, který není obsažen ve vztahu pro výpočet ceny stavby 

nákladovým způsobem dle vyhlášky, je vliv DPH. DPH není zahrnuto ani v základních 

cenách uvedených ve vyhlášce ani v cenových indexech publikovaných ČSÚ. Ovlivňuje 

však jak výši ceny nového domu, tak i výši případné náhrady škody. Proto je do výpočtu třeba 

zahrnout navíc koeficient vyjadřující vliv aktuální platné sazby daně - kDPH.
87

 

Na základě výše uvedených obměn výpočetního vztahu pro cenu rodinného domu 

zjištěnou nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky bude mít výpočetní vztah 

pro ocenění rodinného domu pro účely pojišťoven tvar:  

 

 

OP – obestavěný prostor rodinného domu  

ZCU‘ – základní cena upravená pro účely pojišťoven 

ZC – základní cena stanovená dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

K4 – koeficient vybavení stavby 

K5 – koeficient polohový dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

Kip – aktuální cenový index dle ČSÚ 

kDPH – koeficient vlivu DPH
88

 

3.5 ŽIVOTNOST A OPOTŘEBENÍ STAVEB 

Vyhláška č. 3/2008 Sb. uvádí, že „cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení 

vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části.“
89
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3.5.1 Životnost stavby 

Životností stavby je chápana doba v rocích, která uběhne od vzniku stavby po její 

zánik nebo zchátrání, přičemž se bere v úvahu, že je na stavbě prováděna průběžná údržba. 

Bradáč uvádí, že životnost je „schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení 

mezního stavu při stanoveném systému předepsané údržby a oprav; číselně se vyjadřuje např. 

technickým životem s předepsanou pravděpodobností, středním technickým životem 

nebo střední dobou užívání.“
90

  

Mezi hlavní faktory, které mají vliv na životnost stavby, patří: 

 založení stavby s ohledem na zakládací podmínky,  

 způsob jakým jsou navrhnuty, konstrukčně vyřešeny a technologicky provedeny 

prvky dlouhodobé životnosti (svislé a vodorovné nosné konstrukce, základy, 

konstrukce střechy, atd.), 

 jakým způsobem a jakou intenzitou je stavba užívána, 

 průběžná údržba stavby, 

 modernizace stavby popř. generální opravy stavby.
91

 

Tab. 3-1 Životnost vybraných staveb
92

 

Stavba Charakteristika Životnost 

Budovy 

zděné, betonové a ocelové svislé 

nosné konstrukce 
100 let 

Haly 

Rodinné domy 

Rekreační chalupy 

Rekreační domy ostatní druhy konstrukcí 80 let 

Rekreační chaty 

Zahrádkářské chaty 

zděné 80 let 

dřevěné oboustranně opláštěné a 

montované 
60 let 

ostatní 50 let 

Inženýrské a speciální 

pozemní stavby 
dle druhu konstrukce 50 - 100 let 
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Stavba Charakteristika Životnost 

Vedlejší stavby  

Garáže 

zděné 80 let 

dřevěné oboustranně opláštěné a 

montované 
60 let 

ostatní 30 - 40 let 

Studny 

kopané a vrtané s průměrem nad 150 

mm  
100 let 

ostatní 50 let 

Hřbitovní stavby --- 100 - 150 let 

Venkovní úpravy individuálně dle přílohy č. 11 vyhlášky 

3.5.2 Opotřebení stavby 

Opotřebení stavby vyjadřuje stupeň degradace stavby, který souvisí s jejím užíváním 

a postupným stárnutím. Někdy se v této souvislosti používá také pojem amortizace. 

Opotřebení stavby je vyjádřeno jako procento z hodnoty nové stavby, o které se tato hodnota 

následně sníží. Základními metodami výpočtu opotřebení jsou metody lineární a analytická. 

Tyto metody vyjadřují opotřebení stavby v čase na základě matematických funkcí.
93

 

3.5.2.1 Lineární metoda výpočtu opotřebení stavby 

Při použití lineární metody pro výpočet opotřebení stavby je uvažováno její konstantní 

opotřebení v průběhu celé životnosti. Opotřebení stavby se tak rovnoměrně rozčlení na celou 

předpokládanou dobu životnosti stavby. Procento opotřebení stavby a celkové opotřebení 

stavby je pak vypočteno na základě vztahů: 

 

 

Pr – procento opotřebení stavby 

Z – životnost stavby 

Al – opotřebení stavby stanovené lineární metodou 

S – stáří stavby
94
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Oceňovací vyhláška stanovuje, že při použití lineární metody výpočtu opotřebení 

může maximální opotřebení stavby činit 85 %. Lineární metoda výpočtu opotřebení musí být 

použita, oceňují-li se dle oceňovací vyhlášky inženýrské a speciální pozemní stavby, studny, 

venkovní úpravy a hřbitovní stavby. Vyhláška také uvádí předpokládanou životnost staveb, 

viz tabulka č. 3-1.
95

 

Jak uvádí Bradáč, názory na vypovídací schopnost lineární metody výpočtu opotřebení 

staveb se různí. Jedná se o metodu poměrně rychlou a jednoduchou a tak byla často využívána 

zejména v minulosti. Také v současnosti jde o stále velmi často používanou metodu například 

i v oblasti pojišťovnictví. Na základě výpočetního vztahu se předpokládá, že všechny 

konstrukce ve stavbě podléhají stejnému opotřebení v čase, což nemusí být vždy pravda. Je 

proto třeba pokaždé pečlivě uvážit, jaká je u stavby předpokládaná doba dalšího trvání, 

aby nedošlo ke zkreslování skutečného opotřebení stavby.
96

 

3.5.2.2 Analytická metoda výpočtu opotřebení stavby 

Analytická metoda přistupuje k výpočtu opotřebení stavby na základě výpočtu 

váženého průměru lineárně vypočteného opotřebení jednotlivých prvků konstrukcí a vybavení 

stavby. Při použití této metody výpočtu se určuje předpokládaná životnost a opotřebení každé 

konstrukce a vybavení stavby zvlášť. Vahou při výpočtu jsou pak cenové podíly jednotlivých 

konstrukcí a vybavení stavby. Ty jsou uvedeny v příloze č. 15 oceňovací vyhlášky. Zde je 

také uvedena životnost jednotlivých konstrukcí a vybavení stavby.
97

 

 Vyhláška dále stanoví, ve kterých případech se analytická metoda výpočtu opotřebení 

staveb použije především, a to když je: 

 „stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu, 

 stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu, 

 výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je 

objektivně větší než 85%, 
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 oceňována kulturní památka, 

 provedena nástavba, přístavba, vestavba, 

 stavba poškozena vlivem živelné pohromy (zejména povodní nebo požárem).“
98

 

Cenové podíly konstrukcí a vybavení stavby se upraví dle skutečně zjištěného stavu 

na oceňované stavbě. Výpočet opotřebení stavby je pak dán vztahem: 

 

n – počet položek uvažovaných při výpočtu opotřebení stavby 

Ai – cenové podíly konstrukcí a vybavení upravené na skutečně zjištěný stav 

Bi – skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 

Ci – předpokládaná celková životnost konstrukcí a vybavení, platí, že Bi ≤ Ci 

 Pokud stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení stavby nelze zjistit, určí se na základě 

odborného odhadu.
99

  

3.6 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Pro správné a přesné provedení ocenění nemovitosti je třeba mít k dané nemovitosti 

k dispozici patřičné podklady. U každého z těchto podkladů by měl být uveden jeho název, 

kdo jej schválil a vydal, kdy, pod jakým jednacím číslem, apod. Tímto se ověřuje závaznost 

a pravost těchto dokumentů. Jedná se zejména o: 

 výpis z KN – za aktuální se považuje takový výpis, který není starší než 3 měsíce. 

Výpis starší než 3 měsíce může být použit v případě, že v uvedených informacích 

nedošlo ke změnám. Platnost informací lze ověřit i pomocí dálkového přístupu 

do KN na stránce www.cuzk.cz. 

 kopie katastrální mapy (KM) – postačující je taková kopie KM, která zobrazuje 

zájmovou lokalitu s vyznačením oceňovaných nemovitostí. Opět je třeba, 

aby kopie mapy byla co nejnovějšího data. Aktuálnost informací lze ověřit 

na stránce www.cuzk.cz. 
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 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
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 stavební dokumentace – jedná se zejména o projektovou dokumentaci stavby, 

výkresy, dokumentaci prováděných změn, technické a souhrnné zprávy, stavební 

povolení, kolaudační rozhodnutí, apod. 

 výsledky místního šetření – jde o informace o nemovitosti zjištěné na základě 

osobního ohledání. Výstupem z místního šetření je ověření skutečného stavebně 

technického stavu nemovitosti, ohledání jednotlivých konstrukcí a vybavení 

stavby, přeměření rozměrů uvedených v dokumentaci stavby, fotodokumentace 

a další.
100

 

 územní plán – jedná se o nepovinný dokument vydávaný příslušnou obcí 

nebo městem. Poskytuje informace o předpokládaném vývoji území obce, 

o uspořádání obce a okolní krajiny a to jak plošném tak prostorovém, informace 

týkající se veřejné infrastruktury. Je zde vymezeno zastavěné území obce, 

zastavitelné plochy, plochy určené ke změně stávající zástavby a další 

informace.
101

 

Dalšími podklady, které mohou být pro ocenění nemovitosti použity, jsou například 

pasport nemovitosti, přiznání k dani z nemovitosti, pojistná smlouva, atd.
102

 

3.7 SOFTWARE VYUŽITÝ PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ, 

STAVEBNÍCH DODÁVEK A PRACÍ 

Pro zefektivnění pracovního procesu při oceňování nemovitostí, stavebních dodávek 

a prací byly vyvinuty různé oceňovací programy, jejichž účelem je zejména zrychlit 

a zjednodušit oceňovací proces. Výpočetní programy zabývající se oceňováním nemovitostí 

se orientují jak na výpočet ceny zjištěné dle cenového předpisu, tak na určení ceny obvyklé. 

Lze se tak setkat s celou řadou produktů, které jsou v současnosti na českém trhu dostupné. 

Z nejrozšířenějších lze jmenovat například ABN Prof. Ing. Alberta Bradáče, DrSc., Delta-

NEM firmy Diotima, s.r.o., NemExpress firmy Pluto - Olt, spol. s r.o. a další.  
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 BRADÁČ, Albert a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 61. 
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Pro oceňování stavebních dodávek a prací, vytváření souhrnných rozpočtů stavby, 

v rámci kterých jsou sestavovány i položkové rozpočty, jsou na českém trhu dostupné 

také příslušné specializované programy. Tyto rovněž umožňují uživateli efektivní způsob 

práce, zrychlení a zjednodušení dané činnosti. Nejznámějšími programy, které je možné 

zakoupit, jsou BUILDpower fimy RTS, a.s. Brno a software KROS plus firmy ÚRS Praha a.s. 

Mezi uživatele těchto programů patří například developerské a dodavatelské společnosti, 

investoři, státní správa a další. 

3.7.1  NemExpress AC 

Software NemExpress AC byl vyvinut společností Pluto - Olt, spol. s r.o. sídlící 

v Praze. Ta se od roku 1990 zaměřuje na tvorbu programů pro soudní znalce působící 

v oblasti oceňování nemovitostí a pro odhadce cen nemovitostí. Produkty společnosti 

využívají také finanční úřady v rámci celé ČR v čele s Generálním finančním ředitelstvím, 

městské a obecní úřady, realitní kanceláře, některé banky a pojišťovny. Software 

NemExpress AC umožňuje výpočet administrativní ceny dle vyhlášky č. 178/1994 Sb. 

až po současně platnou vyhlášku. Prostřednictvím tohoto programu lze stanovit i odhad 

obvyklé ceny nemovitosti.
103

  

Program NemExpress AC je členěn přehledně do dvou základních částí, jak je patrné 

z obrázku č. 3-2. V levé části pracovního okna se nachází svislá lišta, kde jsou umístěny 

jednotlivé karty rozdělené podle částí posudku. Těmito kartami jsou: 

 titulní strana – volba metodiky, identifikace objednatele, adresa oceňované 

nemovitosti, údaje o vlastníkovi, fotografie nemovitosti   

 poloha nemovitosti – určení kraje, okresu, obce a katastrálního území, kde se 

nachází oceňovaná nemovitost 

 úvod – titulní strana posudku, zde je možno dle potřeby editovat zadávaná data  

 nález – v rámci této karty je vymezen znalecký úkol, jsou zde uvedeny podklady 

pro vypracování posudku, celkový popis nemovitosti, atd. 
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  ocenění – v této kartě již probíhá samotné ocenění nemovitosti. Je zde možnost 

výběru jednotlivých způsobů ocenění dle vyhlášky, volba metody výpočtu 

opotřebení stavby, podrobný popis nemovitosti, atd. 

 závěr – textové pole, kde je možné uvést závěrečné zhodnocení ocenění 

nemovitosti. 

 podklady a přílohy – tato karta umožňuje spravovat přílohy posudku jako je výpisu 

z KN, snímek KM, mapa oblasti, fotodokumentace a další. 

 netisknutelné poznámky – textové pole sloužící pro zapisování a ukládání 

poznámek spojených s oceněním, které však nejsou součástí posudku.
104

 

Centrální část okna nalevo od svislé lišty slouží pro zobrazení jednotlivých položek, 

které se v rámci ocenění nemovitosti vyplňují a na jejichž základě je pak ocenění provedeno. 

Vyplňování jednotlivých oken probíhá buď manuálně vpisováním příslušného textu, nebo je 

odpovídající možnost vybírána z rolovacích nabídek.   

V rámci programu je možnost zobrazení úplného znění jednotlivých vyhlášek, se 

kterými lze v programu pracovat. Dále je zde umístěna ikona odkazující na Malý lexikon měst 

a obcí, který je při oceňování používán pro získání statistických informací o jednotlivých 

městech a obcích jako je počet obyvatel, PSČ, katastrální území, výměra k. ú., existence 

platné cenové mapy, atd. Jsou zde umístěny i praktické pomůcky jako kalkulačka a kalendář. 

V rámci programu je i možnost vedení znaleckého deníku. Provedený výpočet je možné 

z programu exportovat do programu Microsoft Word. Další možností je export výstupu 

ve formátu pdf.
105
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pro administrativní cenu [online]. 2012 [cit. 2013-04-19]. Dostupné 

z: <http://www.pluto.cz/NemExpressBeta/NXP%20Guide.pdf>. 
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Obr. 3-2 Oceňovací program NemExpress AC
106

 

3.7.2 BUILDpower S 

Program BUILDpower S společnosti RTS, a.s. Brno poskytuje komplexní řešení 

při zpracovávání stavebních zakázek. Software slouží zejména k vytváření nabídkových 

a kontrolních rozpočtů, ke kontrole čerpání rozpočtu, vytváření kalkulací, harmonogramů 

a cenových vyhodnocení subdodavatelů. Nedílnou součástí programu je datová základna, 

která je oceněna v několika cenových úrovních. Datová základna je tvořena stavebními, 

montážními a agregovanými položkami včetně specifikací. V základně je možné provádět 

úpravy podle vlastních potřeb a je také pravidelně aktualizována.
107

  

V případě vytváření nového rozpočtu je třeba nejprve zadat parametry týkající se 

objektu a stavby, pro který je rozpočet vytvářen, informace o sazbě DPH se kterou bude 

v rámci rozpočtu kalkulováno, provést volbu nákupní a odbytové cenové úrovně, atd. 

Po nastavení těchto úvodních informací je možné přistoupit k samotné práci s rozpočtem. 
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Jednotlivé položky rozpočtu je možno zadávat z datové základny pomocí funkce přidat 

popřípadě přidat hromadně. Další možností je jejich převzetí z již existujících rozpočtů.  

Výběr položek do rozpočtu probíhá prostřednictvím dialogového okna – výběr 

položky, viz obrázek č. 3-3. Zde se zvolí díl, do kterého položka spadá (HSV, PSV, přesun, 

atd.). V následujícím kroku se provede výběr typu položky (práce, agregace, specifikace, 

přesun hmot, OPN a další) a poté probíhá již výběr konkrétní položky z datové základny. 

Po jejím zvolení se automaticky načte jednotková cena a hmotnost dané položky. Celkové 

množství v daných měrných jednotkách se vypočte ve výkazu výměr a hmotnost se následně 

dopočte automaticky. V rámci výběru položky je možné také zvolit sazbu DPH, cenovou 

úroveň nákupní i odbytovou a další. Výběr jednotlivých možností probíhá zpravidla 

z příslušných rolovacích nabídek.  

Při volbě položky přesun hmot a sutí není třeba v rámci výběru položky počítat výkaz 

výměr. Celkové množství k této položce je dopočteno automaticky podle položek 

nacházejících se v daném dílu rozpočtu, pro který se přesun hmot počítá. Tato možnost 

usnadňuje práci s rozpočtem a zároveň zabraňuje vzniku nepřesností ve výpočtu. Další 

skutečnost usnadňující práci s rozpočtem je automatický výpočet dopravného k materiálu. 

Dopravné je kalkulováno vždy v rámci ceny příslušné specifikace nebo práce. 

V programu je dále možno nastavovat různé filtry položek například podle ceny, sazby 

DPH, typu položky, apod. Pro snadnější práci s programem slouží také možnost hromadné 

změny atributů rozpočtu. Výsledný i rozpracovaný rozpočet je možné z programu exportovat 

v několika různých formátech jako xlsx, pdf, orf, utf a další. Přičemž export do formátu pdf 

nebo xlsx nabízí možnost volby z několika různých variant výsledných sestav. Při exportu 

rozpočtu do programu Microsoft Excel je pak navíc možné provádět další editace a úpravy 

těchto sestav.
108
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Obr. 3-3Přidání položky v programu BUILDpower S
109
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V rámci praktické části práce bude stanovena pojistná hodnota rodinného domu 

č. p. 1582 v Ivančicích nákladovou metodou v době postavení a bezprostředně před vznikem 

pojistné události. Následně bude zdokumentována pojistná událost způsobená požárem, 

stanoven rozsah škod a určeny náklady na opravu škod. Poté bude stanovena pojistná hodnota 

domu po opravě škod a ta bude porovnána s pojistnou hodnotou domu bezprostředně 

před vznikem pojistné události. Zpracování praktické části vychází z teoretických podkladů, 

které byly zpracovány v předchozí části práce.  

4  POLOHA A POPIS NEMOVITOSTI 

Předmětná nemovitost se nachází v městě Ivančice, které leží v jižní části České 

republiky a to v Jihomoravském kraji v okrese Brno – venkov. Ivančice jsou umístěny 

přibližně 20 kilometrů jihozápadně od města Brna a zhruba 8 kilometrů severně od města 

Moravský Krumlov, viz obrázek 4-1. 

 

Obr. 4-1 Mapa Jihomoravského kraje
110 

                                                 

110
 Mapa měst v Jihomoravském kraji podle velikosti. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2013-03-05]. 
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4.1 MĚSTO IVANČICE 

Ivančice se nachází na soutoku řek Jihlavy, Rokytné a Oslavy v kotlině Boskovické 

brázdy. Průměrná nadmořská výška města je 208 m n. m. Od roku 2003 jsou Ivančice 

pověřeny výkonem státní správy III. stupně. Město Ivančice je rozčleněno na 7 částí, 

kterými jsou Ivančice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice, Letkovice a Němčice. 

Ke dni 31. 12. 2011 žilo na území města Ivančice dle ČSÚ 9 555 osob. Dopravní dostupnost 

a dopravní infrastrukturu v okolí města Ivančice lze vzhledem k velikosti sídla označit 

jako dobrou. Město je součástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje 

(IDS JMK), což zajišťuje dostatečné množství spojů v pravidelných intervalech s většinou 

měst a obcí nacházejících se v okolí. Přes město vede železniční trať, která směřuje 

od Oslavan na Moravské Bránice a odtud dále na Brno. V městě jsou zbudovány všechny 

inženýrské sítě.
111

 

 

Obr. 4-2 Členění města Ivančice
112
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4.1.1 Historie a památky 

Ivančice jsou historickým městem a řadí se k nejstarším městům na Moravě. Doba 

založení města spadá pravděpodobně do 13. století. Roku 1288 byla městu udělena práva 

města královského. O význam Ivančic a jeho všeobecnou známost se postarali i slavní 

ivančičtí rodáci. Těmi nejznámějšími jsou Alfons Mucha a Vladimír Menšík. Dnes jsou jim 

ve městě věnovány samostatné expozice zpřístupněné pro veřejnost. V 16. století zde působil 

v Jednotě bratrské také biskup Jan Blahoslav, který se zasloužil o překlad Nového zákona 

a Bible Kralické. V současnosti je po něm pojmenováno zdejší gymnázium.
113

   

Město Ivančice je proslaveno také svými kulturními památkami, mezi které patří 

například románský kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích pocházející z poloviny 12. století. 

Jedná se o památku výjimečnou svojí architekturou a jde také o nejstarší funkční kostel 

na Moravě.  Další významné památky jsou spojeny s židovskou komunitou, která zde žila 

již odedávna. Jsou to například židovský hřbitov a synagoga. Za zmínku stojí i historické 

jádro města, které je historickou památkovou zónou.
114

 

4.1.2  Současnost města 

V současnosti jsou Ivančice menším moderním městem, které svým občanům 

poskytuje zázemí na velice dobré úrovni. Nachází se zde pět mateřských, čtyři základní a dvě 

střední školy a odborné učiliště. Ve městě je možné nalézt kompletní síť obchodů a služeb 

přes obchody se smíšeným a drogistickým zbožím, pekárny, cukrárny, restaurační zařízení, 

hotely a penziony, lékárny, zlatnictví, obchody s elektrem, čerpací stanice a další až po dva 

supermarkety. Součástí občanské vybavenosti je i řada úřadů (úřad práce, stavební a finanční 

úřad), pobočky bank, pošta, domov pro seniory, ústav pro hluchoněmé, nemocnice a řada 

dalších samostatných lékařských ordinací. 

Kulturní dění ve městě spadá pod činnost kulturního informačního centra Ivančice. 

Působí zde řada zájmových organizací, jako jsou například Orel Ivančice, fotbalový klub FC 

Ivančice, tenisový oddíl, dva volejbalové oddíly, sportovní klub mládeže, dům dětí a mládeže, 

základní umělecká škola, klub házenkářů a další. Kulturní zázemí města tvoří také kino Réna, 
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městská knihovna a muzeum. Je zde dostupná řada sportovních zařízení například fotbalový 

stadión, sportovní hala s posilovnou, volejbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště pro děti a další. 

Hospodářská činnost města Ivančice a přilehlého okolí je tvořena zejména 

velkoobchodní a maloobchodní činností, ve které zde působí zhruba 500 podnikatelských 

subjektů. Významně je zde zastoupena i průmyslová výroba, ve které působí na 350 subjektů 

a oblast stavebnictví, kde podniká zhruba 340 subjektů. Mezi další rozšířené činnosti patří 

činnosti profesní, vědecké a technické, doprava a skladování a další. Viz obrázek č. 4-3.
115

 

 

Obr. 4-3 Hospodářská činnost ve městě Ivančice a přilehlém okolí
116

 

4.2 POPIS NEMOVITOSTI 

Předmětnou nemovitostí je rodinný dům č. p. 1582 ležící na parcele p. č. st. 2021. 

Příslušenství rodinného domu tvoří garáž umístěná na pozemku p. č. st. 2057. Vlastníkům 

rodinného domu náleží i pozemek p. č. 851/2 evidovaný v KN jako orná půda. Pozemek je 

však ve skutečnosti užíván jako zahrada, která tvoří jednotný funkční celek s pozemky p. č. st. 

2021 a p. č. st. 2057. Pozemky jsou využívány společně. Zmíněné pozemky se nachází 
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na západním okraji města Ivančice v katastrálním území Ivančice. V této části města dochází 

v průběhu posledních let k rozsáhlé výstavbě, zejména k výstavbě rodinných domů. Zmíněné 

pozemky leží v mírně svažitém terénu a nachází se v těsné blízkosti silnice III. třídy číslo 393 

vedoucí z Ivančic směrem na Oslavany. Z této silnice je zajištěn přístup na pozemek 

p. č. 851/2 prostřednictvím účelová komunikace. V blízkosti domu vede železniční trať 

Oslavany – Ivančice. V Ivančicích jsou zbudovány veškeré IS, ale do této okrajové části 

města nejsou prozatím všechny přivedeny. Proto se u pozemků, mimo vedení veřejné sítě NN, 

žádné jiné inženýrské sítě nenachází.      

Tab. 4-1 Obecné informace týkající se nemovitosti
117

 

Informace o parcelách – LV 4409 

p. č. výměra (m
2
) druh pozemku 

851/2 1403 orná půda 

St. 2021 149 zastavěná plocha a nádvoří 

St. 2057 45 zastavěná plocha a nádvoří 

Možnosti ohrožení stavby 

Sesuv: stavba není ohrožena sesuvem 

Kritická poloha objektu u vozovky: není 

Výskyt radonu: 

na základě radonových map byl určen střední 

výskyt radonového záření v posuzované oblasti. 

Pro stavbu byl použit materiál, u kterého se 

výskyt radonu nepředpokládá. 

Imise, hluk, apod. 

Zdroj znečištění v blízkém okolí: není 

Zdroj znečištění ve vzdáleném okolí: není 

Zdroj hluku v okolí: stavba umístěna v ochranném pásmu železnice 

Jiné nejsou 

Inženýrské sítě 

Vodovod: voda dodávána ze studny na pozemku 

Kanalizace: odpadní vody svedeny do jímky 

Elektrická síť: přípojka z veřejné sítě NN 

Plyn: není 
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4.2.1 Celkový popis nemovitostí 

Na pozemku p. č. st. 2021 se nachází přízemní nepodsklepený samostatně stojící 

rodinný dům č. p. 1582 nepravidelného tvaru s valbovou střechou. RD je umístěn v mírném 

svahu v horní části pozemku p. č. 851/2 zhruba 26 metrů od příjezdové účelové komunikace. 

Příslušenstvím rodinného domu je samostatně stojící nepodsklepená přízemní garáž 

obdélníkového tvaru s valbovou střechou o jednom garážovém stání ležící na pozemku 

p. č. st. 2057. Kolem RD a garáže je provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby 

a okapový chodník z dlažby. Od zpevněné plochy před garáží po bránu umístěnou na hranici 

pozemku p. č. 851/2 vede příjezdová cesta o šířce 3 m. Cesta je zpevněna štěrkopískem 

a drceným kamenivem. Zbývající část zahrady je zatravněna.  

V přední části pozemku p. č. 851/2 před garáží je umístěna plastová jímka na vyvážení 

o objemu 20 m
3 

pro odvod splaškových vod ze zařizovacích předmětů v RD. Jímka je 

doložena atestem o nepropustnosti. Zásobování objektů vodou je zajištěno prostřednictvím 

vrtané studny o hloubce 20 metrů a průměru 250 mm s elektrickým čerpadlem.  Zahrada je 

oplocena drátěným pletivem opatřeným nátěrem, které je upevněno na ocelové sloupky. 

Vstup a vjezd na pozemek zajišťují ocelová dvoukřídlá vrata s elektrickým pohonem osazená 

na zděných sloupcích.   

 

Obr. 4-4 Rodinný dům č. p. 1582 pohled zepředu
118
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Obr. 4-5 Rodinný dům č. p. 1582 pohled zezadu
119

 

4.2.2 Popis RD 

Rodinný dům č. p. 1582 umístěný na pozemku p. č. st. 2021 byl dostavěn 

a zkolaudován v roce 2009. Dispoziční řešení domu je 4+kk. Zastavěná plocha činí 149 m
2
, 

z toho obytná plocha zaujímá 73,6 m
2
. Jak již bylo zmíněno v odstavci 4.2.1, jedná se 

o nepodsklepený, samostatně stojící přízemní rodinný dům nepravidelného půdorysu 

s valbovou střechou bez využití podkroví. Výška domu měřená od nášlapné vrstvy podlahy 

k hřebeni střechy je 5,62 m. Světlá výška místností je 2,6 m. Spodní stavba domu je chráněna 

izolací proti vodě, zemní vlhkosti a radonovému záření. Vzhledem k tomu, že se jedná se 

o oblast se středním stupněm radonového záření, je objekt opatřen izolací splňující potřebné 

parametry. Stavba je umístěna na pozemku v ochranném pásmu železnice. Dle provedené 

hlukové studie nebylo prokázáno překročení stanovených hygienických limitů. Pro stavbu 

bylo použito takové obvodové zdivo a výplně otvorů, které splňují potřebné protihlukové 

parametry. 
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4.2.2.1 Popis konstrukcí a vybavení 

Tab. 4-2 Popis konstrukcí a vybavení rodinného domu
120

 

Typ konstrukce/ vybavení Popis 

Základy: 
pasy z prostého betonu B 15 proložené lomovým 

kamenem 

Podkladní deska: z prostého betonu B 15, tl. 150 mm, vyztužena kari sítí 

Svislé konstrukce nosné: z tvárnic Ytong P4-500 tl. 300 mm a P4-500 tl. 250 mm 

Svislé konstrukce nenosné: z tvárnic Ytong P4-700 tl. 150 mm 

Stropní konstrukce: dřevěné trámy s rovným podhledem 

Krov: vaznicová soustava, střecha valbová, sklon 25° 

Krytina: betonová taška KM Beta 

Klempířské konstrukce: pozinkované 

Vnitřní omítky: hladké štukové 

Fasádní omítky: vápenné dvouvrstvé omítky hladké 

Vnější obklady: nejsou 

Vnitřní obklady: bělninový obklad - koupelna, spíž, WC, kuchyňský kout 

Schody: stahovací schody na půdu 

Dveře: dřevěné, ocelové zárubně 

Okna: plastová s izolačním trojsklem 

Podlahy obytných místností: dřevěná plovoucí podlaha Flexura 

Podlahy ostatních místností: keramická dlažba 

Vytápění: 

ústřední, kotel na elektrickou energii, podlahové topení 

v koupelně, krb v obývacím pokoji, ostatní místnosti 

otopná tělesa 

Bleskosvod: není 

Rozvody vody: studené a teplé, plastové potrubí 

Zdroj teplé vody: elektrický bojler 

Vybavení kuchyně: digestoř 

Kanalizace: z kuchyně, koupelny a záchodu 

Elektroinstalace: světelná, třífázová 

Vnitřní hygienické vybavení: sprchový kout, vana, 2x umyvadlo, 2x záchod 

Ostatní: centrální vysavač, krb, nucené odvětrání místností 
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Zateplené dvouvrstvé vápenné fasádní omítky, plastová okna s izolačním trojsklem 

a dřevěné plovoucí podlahy nejsou pro účely této práce považovány za standardní vybavení 

rodinných domů, proto budou v rámci výpočtu pojistné hodnoty stavby nákladovým 

způsobem posuzovány jako vybavení nadstandardní. Stejně tak je za nadstandard považována 

sklokeramická varná deska umístěná v kuchyni, krbová kamna v obývacím pokoji, centrální 

vysavač a nucené větrání některých místností.  

4.2.2.2 Popis dispozice rodinného domu 

Hlavní vstup do rodinného domu je umístěn směrem na severozápad. Do vnitřních 

prostorů se vchází přes zádveří, které je propojeno se šatnou. Ze zádveří vedou dveře 

do chodby, odkud je možné vstoupit do jednotlivých místností domu. V pravé části chodby je 

umístěn vchod do ložnice a dětského pokoje. Naproti zádveří je umístěn vchod do koupelny. 

V levé části chodby je pak vstup na samostatné WC, do technické místnosti a obývacího 

pokoje spojeného s kuchyňským koutem. Z chodby je také zajištěn přístup do půdních prostor 

a to prostřednictvím stahovacích schodů. 

Koupelna je vybavena rohovou vanou, sprchovým koutem, záchodem a umyvadlem. 

V technické místnosti je umístěn elektrický kotel a bojler a zařízení centrálního vysavače. 

V prostoru obývacího pokoje jsou umístěna teplovzdušná krbová kamna, která zajišťují 

doplňkové vytápění domu. Krbová kamna jsou napojena do komínového tělesa systému 

Schiedel. V kuchyňském koutě je instalována kuchyňská linka se dřezem a ostrůvek na vaření 

se sklokeramickou varnou deskou. Nad ním je umístěna digestoř. Z prostoru kuchyňského 

koutu vedou dveře do spíže a na zahradu. Z obývacího pokoje pak vedou dveře do pracovny 

umístěné za technickou místností a koupelnou. Spíž, koupelna, záchod a technická místnost 

jsou vybaveny nuceným větráním s ventilátorem.            

4.2.2.3 Stavebně technický stav rodinného domu 

Na základě podrobného místního šetření a po prohlídce prvků dlouhodobé 

i krátkodobé životnosti a vybavení stavby lze stavebně technický stav rodinného domu 

označit jako velmi dobrý. Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, nebyly na stavbě 

zatím prováděny žádné významnější stavební úpravy. Je prováděna pouze běžná údržba 

spojená s provozováním objektu.  
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5  POJISTNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU 

V první kroku je stanovena pojistná hodnota rodinného domu v době, kdy byl předán 

do užívání. Pojistná hodnota domu je vypočtena nákladovým a porovnávacím způsobem 

podle tehdy platné oceňovací vyhlášky a metodou používanou pro účely některých 

pojišťoven. Vypočtená pojistná hodnota je následně porovnána s pojistnou částkou uvedenou 

v pojistné smlouvě, která je na rodinný dům uzavřena.  

V druhém kroku je stanovena pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně 

před pojistnou událostí. Pojistná hodnota domu je opět vypočtena nákladovým 

a porovnávacím způsobem dle tehdy platné oceňovací vyhlášky a metodou používanou 

pro účely některých pojišťoven. V tomto případě je již ve výpočtu uvažováno opotřebení 

stavby. Hodnoty získané na základě těchto jednotlivých metod jsou mezi sebou porovnány.  

Ve třetím kroku je stanovena pojistná hodnota domu po provedení oprav škod 

způsobených pojistnou událostí nákladovým způsobem. Tato hodnota je následně porovnána 

s pojistnou hodnotou rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí stanovenou 

nákladovým způsobem. Cílem srovnání je posoudit vliv provedených oprav na konečnou 

pojistnou hodnotu domu. 

Určující pojistnou hodnotou rodinného domu je pojistná hodnota stanovená 

nákladovým způsobem dle vyhlášky. Zbylé dva způsoby stanovení pojistné hodnoty domu 

jsou počítány jako doplňkové za účelem následného srovnání zjištěných hodnot získaných 

využitím různých metod. Výpočet pojistných hodnot je realizován prostřednictvím 

oceňovacího programu NemExpress AC, který byl popsán v kapitole 3.7.1 této práce.   

5.1 PODKLADY PRO OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

Pro ocenění rodinného domu jsou využity následující podklady: 

 Stavební dokumentace – stavební dokumentace rodinného domu byla zpracována 

v roce 2007 projektantkou Ing. Ivanou Fučíkovou. Obsahem dokumentace je 

souhrnná technická zpráva a technická zpráva na rodinný dům. Součástí 

dokumentace jsou také jednotlivé výkresy domu a to půdorys základů, přízemí, 

stropní konstrukce a krovu, řez domem a venkovní pohledy. Viz příloha č. 9.  

 Výpisy z KN ze dne 25. 4. 2013 – doloženy jsou informace o parcelách zapsaných 

na listu vlastnictví č. 4409. Jedná se o pozemek p. č. st. 2021 o výměře 149 m
2
 – 
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zastavěná plocha a nádvoří, na kterém je umístěna stavba rodinného domu. Dále 

pozemek p. č. 851/2 o výměře 1403 m
2
 – orná půda užívaný jako zahrada 

a pozemek. p. č. st. 2057 o výměře 49 m
2
 – zastavěná plocha a nádvoří, na kterém 

je umístěna garáž. Viz příloha č. 1. 

 Kopie KM ze dne 25. 4. 2013 – z katastrální mapy je možné vyčíst polohu 

uvedených pozemků, umístění stavby rodinného domu a garáže a také situaci 

v okolí nemovitosti. Viz příloha č. 2. 

5.2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A OBESTAVĚNÝ PROSTOR RD 

Zastavěná plocha i obestavěný prostor rodinného domu jsou vypočítány na základě 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 3/2008 Sb. Jak zastavěná plocha, tak i obestavěný prostor rodinného 

domu zůstávají pro všechny následující prováděné výpočty neměnné. Z tohoto důvodu není 

jejich výpočet opětovně uváděn před každou z oceňovacích metod.  

Tab. 5-1 Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru stavby
121

 

Zastavěná plocha [m
2
] 

1.NP 2,5*7,8+10,45*14,3-4,9*4,25 148,11 

Obestavěný prostor ZP [m
2
] výška [m] OP [m

3
] 

1.NP 148,11 3,40 503,570 

Zastřešení 148,11 2,545 188,470 

Celkem 

  

692,040 

5.3 POJISTNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU V DOBĚ 

POSTAVENÍ 

V prvním kroku bude zjištěna pojistná hodnota rodinného domu po předání do užívání 

a to nákladovým a porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky a metodou používanou 

pro účely některých pojišťoven. Stavba byla předána do užívání v roce 2009. Pojistná hodnota 

domu bude proto stanovena na základě zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 

zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky MF 

ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb. Vyhláška č. 456/2008 Sb. ze dne 29. 12. 2008 je platná v období 
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od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Jelikož se jedná o novou stavbu, není v rámci výpočtu pojistné 

hodnoty stavby uvažováno její opotřebení.  

5.3.1 Pojistná hodnota rodinného domu určená nákladovým způsobem 

Pojistná hodnota stavby po předání do užívání je vypočtena nákladovým způsobem dle 

vyhlášky bez aplikace koeficientu prodejnosti Kp. Je tak prakticky zjištěna věcná hodnota 

domu. Jak již bylo zmíněno, výpočet hodnoty domu nákladovým způsobem je proveden dle 

tehdy platné vyhlášky č. 456/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(oceňovací vyhláška), kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb. Postup stanovení ceny rodinného 

domu nákladovým způsobem je uveden v odstavci 3.4.3.1 této práce. 

Úplný výpočet pojistné hodnoty stavby v době jejího postavení nákladovým způsobem dle 

vyhlášky, viz příloha č. 3. 

Tab. 5-2 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená nákladovým způsobem 1a
122

 

Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 5, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: 
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1. nadzemního podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Tab. 5-3 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená nákladovým způsobem 1b
123

 

Koeficient vybavení K4 

Konstrukce, vybavení  Obj. podíl [%] Část [%] Koef. 
Upravený 

obj. podíl 

1. Základy S 8,20 100 1,00 8,20 

2. Zdivo S 21,20 100 1,00 21,20 

3. Stropy S 7,90 100 1,00 7,90 

4. Střecha S 7,30 100 1,00 7,30 

5. Krytina S 3,40 100 1,00 3,40 
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Koeficient vybavení K4 

Konstrukce, vybavení  Obj. podíl [%] Část [%] Koef. 
Upravený 

obj. podíl 

6. Klempířské konstrukce S 0,90 100 1,00 0,90 

7. Vnitřní omítky S 5,80 100 1,00 5,80 

8. Fasádní omítky N 2,80 100 1,54 4,31 

9. Vnější obklady C 0,50 100 0,00 0,00 

10. Vnitřní obklady S 2,30 100 1,00 2,30 

11. Schody S 1,00 100 1,00 1,00 

12. Dveře S 3,20 100 1,00 3,20 

13. Okna N 5,20 100 1,54 8,01 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 100 1,54 3,39 

15. Podlahy ostatních místností S 1,00 100 1,00 1,00 

16. Vytápění S 5,20 100 1,00 5,20 

17. Elektroinstalace S 4,30 100 1,00 4,30 

18. Bleskosvod C 0,60 100 0,00 0,00 

19. Rozvod vody S 3,20 100 1,00 3,20 

20. Zdroj teplé vody S 1,90 100 1,00 1,90 

21. Instalace plynu C 0,50 100 0,00 0,00 

22. Kanalizace S 3,10 100 1,00 3,10 

23. Vybavení kuchyně N 0,50 100 1,54 0,77 

24. Vnitřní vybavení N 4,10 100 1,54 6,31 

25. Záchod S 0,30 100 1,00 0,30 

26. Ostatní N 3,40 100 1,54 5,24 

Součet upravených objemových podílů 108,23 

Koeficient vybavení K4: 1,0823 

Tab. 5-4 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená nákladovým způsobem 1c
124

 

Ocenění 

Základní cena ZC (dle příl. č. 6) [Kč/m
3
]: 2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): 1,0823 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): 1,000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP): 2,142 

Základní cena upravená bez Kp ZCU  [Kč/m
3
]:  ZCU = ZC*K4*K5*Ki 5 308,88 

Obestavěný prostor OP  [m
3
]:    692,04 
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Ocenění 

Cena RD bez Kp [Kč] (věcná hodnota):  Cena RD = OP*ZCU 3 673 957,32 

Opotřebení [%]:   0,00 

Odpočet na opotřebení [Kč]: 0,00 

Cena RD po odpočtu opotřebení [Kč] (věcná hodnota):
 

3 673 957,32 

Pojistná hodnota rodinného domu po předání do užívání stanovená nákladovým 

způsobem podle oceňovací vyhlášky činí 3 673 958 Kč.  

5.3.2 Pojistná hodnota rodinného domu určená porovnávacím způsobem 

Pojistná hodnota rodinného domu po předání do užívání určená porovnávacím 

způsobem dle oceňovací vyhlášky je stanovena dle tehdy platné vyhlášky č. 456/2009 Sb. 

o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), kterou se mění 

vyhláška č. 3/2008 Sb. Postup ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem dle vyhlášky 

je uveden v odstavci 3.4.3.2. Jelikož se jedná o cenu v době pořízení stavby, je uvažované 

stáří stavby 0 roků.  

Tab. 5-5 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená porovnávacím způsobem 1a
125

 

Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 26a porovnávací metoda 

Poloha objektu: 2 001 – 10 000 

Stáří stavby: 0 let 

Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 2 950,- Kč/m
3
 

Tab. 5-6 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená porovnávacím způsobem 1b
126

 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III 0,00 

2. Provedení obvodových stěn - Typ 4 - dřevostavby (novostavby) 

a stavby zateplené 
IV 0,04 

3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm I -0,02 

4. Podlažnost - hodnota 1 III 0,02 
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Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

5. Napojení na veřejné sítě (přípojky) - přípojka elektro, vlastní 

studna na pozemku 
II -0,05 

6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové III 0,00 

7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení  III 0,00 

8. Ostatní vybavení v RD - např. sauna, centrál. vysavač, zimní 

zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén 
II 0,05 

9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0,00 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších 

staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 
II 0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0,01 

12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0,00 

13. Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu  I 1,25 

Koeficient pro stáří 0 let: 1,00 

Index vybavení   1,313 

Tab. 5-7 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená porovnávacím způsobem 1c
127

 

Index polohy 

Název znaku č. Pi 

1. Úřady v obci - obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním 

úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 
I 0,02 

2. Poloha nemovitosti - na okraji zastavěného území obce nebo v 

nesrostlém území obce 
II -0,01 

3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení bez 

významnější okolní zeleně 
IV 0,03 

4. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní síť 

obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení 
III 0,05 

5. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní 

zařízení 
III 0,04 

6. Zdravotní zařízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost 

zdravotnické péče 
III 0,05 

7. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 

m s více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji 
III 0,00 

8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 

9. Pracovní příležitosti v obci - dostatečná nabídka prac. možností v 

obci a okolí (místní a spotřební průmysl, administrativa) 
II 0,00 

10. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 

11. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 

Index polohy    1,180 
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Tab. 5-8 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená porovnávacím způsobem 1d
128

 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Ti 

1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je 

vyšší než nabídka 
IV 0,05 

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 

spoluvlastnictví) 
II 0,00 

3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 

Index trhu      1,050 

Tab. 5-9 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená porovnávacím způsobem 1e
129

 

Ocenění 

Index vybavení  IV:  1,313 

Index polohy  IP: 1,180 

Index trhu  IT: 1,050 

Index cenového porovnání:  I = IV * IP * IT 1,627 

Indexovaná průměrná cena  IPC  [Kč/m
3
]:   2 950,00 

Cena upravená  CU  [Kč/m
3
]:  CU = IPC*I 4 799,65 

Obestavěný prostor  OP  [m
3
]:   692,04 

Cena RD zjištěná porovnávacím zp. [Kč]:  Cena RD = OP*CU 3 321 549,79 

Pojistná hodnota rodinného domu po předání do užívání stanovená porovnávacím 

způsobem dle oceňovací vyhlášky činí 3 321 550 Kč. 

5.3.3 Pojistná hodnota rodinného domu určená metodou používanou pro účely 

některých pojišťoven 

Další metoda použitá pro stanovení pojistné hodnoty rodinného domu po předání 

do užívání je metoda používaná pro účely některých pojišťoven, jak ji prezentuje dvojice 

Nemeček a Janata viz kapitola 3.4.4 této práce. Zmíněná metoda vychází ze stanovení věcné 

hodnoty stavby nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. Liší se však 

použitím koeficientů, které upravují výši základní ceny objektu uvedenou v příloze č. 6 

této vyhlášky. Koeficient změny cen staveb Ki dle vyhlášky je nahrazen aktuálním cenovým 

indexem staveb z čtvrtletních statistik zveřejňovaných ČSÚ. Ve výpočetním vztahu je 
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označen jako Kip. Oproti vyhlášce je navíc uplatněn koeficient vlivu DPH kDPH, který je 

v tomto případě roven hodnotě 1,09. 

 Stanovení věcné hodnoty rodinného domu je provedeno nákladovým způsobem dle 

vyhlášky č. 456/2009 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 

vyhláška), kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb. V rámci výpočtu jsou však provedeny 

úpravy výpočetního vztahu, které byly zmíněny výše. Jelikož se jedná o stavbu novou, není 

uvažováno opotřebení stavby. Úplný výpočet pojistné hodnoty rodinného domu po předání 

do užívání na základě metody používané pro účely některých pojišťoven, viz příloha č. 3. 

Tab. 5-10 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená metodou pro účely pojišťoven 1a
130

 

 Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 5, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: 
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1. nadzemní podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Tab. 5-11 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená metodou pro účely pojišťoven 1b
131

 

Koeficient vybavení K4 

Konstrukce, vybavení  Obj. podíl [%] Část [%] Koef. 
Upravený 

obj. podíl 

1. Základy S 8,20 100 1,00 8,20 

2. Zdivo S 21,20 100 1,00 21,20 

3. Stropy S 7,90 100 1,00 7,90 

4. Střecha S 7,30 100 1,00 7,30 

5. Krytina S 3,40 100 1,00 3,40 

6. Klempířské konstrukce S 0,90 100 1,00 0,90 

7. Vnitřní omítky S 5,80 100 1,00 5,80 

8. Fasádní omítky N 2,80 100 1,54 4,31 

9. Vnější obklady C 0,50 100 0,00 0,00 
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Koeficient vybavení K4 

Konstrukce, vybavení  Obj. podíl [%] Část [%] Koef. 
Upravený 

obj. podíl 

10. Vnitřní obklady S 2,30 100 1,00 2,30 

11. Schody S 1,00 100 1,00 1,00 

12. Dveře S 3,20 100 1,00 3,20 

13. Okna N 5,20 100 1,54 8,01 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 100 1,54 3,39 

15. Podlahy ostatních místností S 1,00 100 1,00 1,00 

16. Vytápění S 5,20 100 1,00 5,20 

17. Elektroinstalace S 4,30 100 1,00 4,30 

18. Bleskosvod C 0,60 100 0,00 0,00 

19. Rozvod vody S 3,20 100 1,00 3,20 

20. Zdroj teplé vody S 1,90 100 1,00 1,90 

21. Instalace plynu C 0,50 100 0,00 0,00 

22. Kanalizace S 3,10 100 1,00 3,10 

23. Vybavení kuchyně N 0,50 100 1,54 0,77 

24. Vnitřní vybavení N 4,10 100 1,54 6,31 

25. Záchod S 0,30 100 1,00 0,30 

26. Ostatní N 3,40 100 1,54 5,24 

Součet upravených objemových podílů 108,23 

Koeficient vybavení K4: 1,0823 

Tab. 5-12 Pojistná hodnota stavby v době postavení určená metodou pro účely pojišťoven 1c
132

 

Ocenění 

Základní cena ZC (dle příl. č. 6) [Kč/m
3
]: 2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): 1,0823 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): 1,000 

Platný cenový index dle ČSÚ Kip: 2,138 

Koeficient vlivu DPH kDPH: 1,09 

Základní cena upravená ZCU‘ [Kč/m
3
]  ZCU = ZC*K4*K5*Kip*kDPH 5 775,87 

Obestavěný prostor (OP) [m
3
]    692,04 

Cena RD pro účely pojišťoven [Kč]  Cena RD = OP*ZCU
 

3 997 132,43 

Opotřebení [%]:   0,00 

Odpočet na opotřebení [Kč]: 0,00 

Cena RD pro účely pojišťoven po odpočtu opotřebení [Kč]:
 

3 997 132,43 

                                                 

132
 Zpracování vlastní. 



70 

 

Pojistná hodnota rodinného domu po předání do užívání stanovená metodou 

používanou pro účely některých pojišťoven činí 3 997 133 Kč. 

5.4 POJISTNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU BEZPROSTŘEDNĚ 

PŘED POJISTNOU UDÁLOSTÍ 

V druhém kroku je stanovena pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně 

před pojistnou událostí. Stejně jako při výpočtu pojistné hodnoty rodinného domu v době 

postavení je zjištěna pojistná hodnota stavby nákladovým a porovnávacím způsobem dle 

oceňovací vyhlášky a metodou používanou pro účely některých pojišťoven. Jelikož je stavba 

již v provozu, je v rámci výpočtu pojistné hodnoty uvažováno i přiměřené opotřebení stavby. 

Opotřebení je stanoveno analytickou metodou, která byla popsána v kapitole 3.5.2.2. 

Předpokládaná životnost jednotlivých konstrukcí a vybavení stavby je určena dle tabulky č. 7 

přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky. Jelikož je stáří stavby pouze 3 roky, je ze stanoveného 

intervalu zvolena hodnota horní meze životnosti konstrukcí a vybavení. Díky tomu se 

vypočtená míra opotřebení stavby více přiblíží opotřebení reálnému, které je zatím téměř 

zanedbatelné. Hodnoty získané na základě jednotlivých metod budou mezi sebou následně 

porovnány. 

K pojistné události způsobené požárem v rodinném domě došlo dne 12. 3. 2012. Cena 

rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí bude proto stanovena dle zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., 

č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění 

vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Vyhláška č. 387/2011 ze dne 

30. 11. 2011 je platná v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. 

5.4.1 Pojistná hodnota rodinného domu určená nákladovým způsobem 

Výpočet pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí 

nákladovým způsobem dle vyhlášky je proveden obdobně jako v kapitole 5.2.2. Vzhledem 

k tomu, že vybavení domu zůstalo nezměněno, není zde již uváděn výpočet koeficientu 

vybavení K4, jehož hodnota zůstává stejná jako při určování pojistné hodnoty domu v době 

jeho postavení. Dochází však ke změně hodnoty koeficientu změny cen staveb Ki, který je 
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ve vyhlášce každým rokem aktualizován. Cena stavby bude snížena o opotřebení, jehož výše 

bude stanovena analytickou metodou. Stáří stavby činí ke dni ocenění 3 roky.  

 Úplný výpočet pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou 

událostí nákladovým způsobem dle vyhlášky, viz příloha č. 4. 

Tab. 5-13 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená nákladovým způsobem 1a
133

 

Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 5, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: 
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1. nadzemního podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Tab. 5-14 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená nákladovým způsobem 1b
134

 

Výpočet opotřebení stavby analytickou metodou 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. Opot. části 

Opot. z 

celku 

1. Základy S 8,20 100,00 1,00 8,20 7,58 3 200 1,50 0,1137 

2. Zdivo S 21,20 100,00 1,00 21,20 19,59 3 200 1,50 0,2939 

3. Stropy S 7,90 100,00 1,00 7,90 7,30 3 200 1,50 0,1095 

4. Střecha S 7,30 100,00 1,00 7,30 6,75 3 150 2,00 0,1350 

5. Krytina S 3,40 100,00 1,00 3,40 3,14 3 80 3,75 0,1178 

6. Klempířské konstrukce S 0,90 100,00 1,00 0,90 0,83 3 80 3,75 0,0311 

7. Vnitřní omítky S 5,80 100,00 1,00 5,80 5,36 3 80 3,75 0,2010 

8. Fasádní omítky N 2,80 100,00 1,54 4,31 3,98 3 60 5,00 0,1990 

10. Vnitřní obklady S 2,30 100,00 1,00 2,30 2,13 3 50 6,00 0,1278 

11. Schody S 1,00 100,00 1,00 1,00 0,92 3 200 1,50 0,0138 

12. Dveře S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,96 3 80 3,75 0,1110 

13. Okna N 5,20 100,00 1,54 8,01 7,40 3 80 3,75 0,2775 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 100,00 1,54 3,39 3,13 3 80 3,75 0,1174 

15. Podlahy ostatních místností S 1,00 100,00 1,00 1,00 0,92 3 80 3,75 0,0345 

16. Vytápění S 5,20 100,00 1,00 5,20 4,80 3 50 6,00 0,2880 

17. Elektroinstalace S 4,30 100,00 1,00 4,30 3,97 3 50 6,00 0,2382 
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Výpočet opotřebení stavby analytickou metodou 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. Opot. části 

Opot. z 

celku 

19. Rozvod vody S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,96 3 50 6,00 0,1776 

20. Zdroj teplé vody S 1,90 100,00 1,00 1,90 1,76 3 40 7,50 0,1320 

22. Kanalizace S 3,10 100,00 1,00 3,10 2,86 3 60 5,00 0,1430 

23. Vybavení kuchyně N 0,50 100,00 1,54 0,77 0,71 3 30 10,00 0,0710 

24. Vnitřní vybavení N 4,10 100,00 1,54 6,31 5,83 3 60 5,00 0,2915 

25. Záchod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,28 3 60 5,00 0,0140 

26. Ostatní N 3,40 100,00 1,54 5,24 4,84 3 100 3,00 0,1452 

Opotřebení [%]: 3,3835 

Tab. 5-15 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená nákladovým způsobem 1c
135

 

Ocenění 

Základní cena ZC (dle příl. č. 6) [Kč/m
3
]: 2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): 1,0823 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): 1,000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP): 2,155 

Základní cena upravená bez Kp ZCU  [Kč/m
3
]:  ZCU = ZC*K4*K5*Ki 5 341,10 

Obestavěný prostor  OP  [m
3
]:    692,04 

Cena RD bez Kp [Kč] (věcná hodnota):  Cena RD = OP*ZCU 3 696 254,84 

Opotřebení [%]:   3,3835 

Odpočet na opotřebení [Kč]: 125 062,78 

Cena RD po odpočtu opotřebení [Kč] (věcná hodnota): 3 571 192,06 

Pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně před vznikem pojistné události 

určená nákladovým způsobem podle oceňovací vyhlášky po odpočtu na opotřebení činí 

3 571 193 Kč. 

5.4.2 Pojistná hodnota rodinného domu určená porovnávacím způsobem  

Určení pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí 

porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky je provedeno obdobně jako v kapitole 5.2.3, 

kde byla stanovena pojistná hodnota stavby po předání do užívání touto metodou. Změna 

oproti předchozímu výpočtu je ve výši IPC, která je ve vyhlášce každým rokem 

aktualizována. Zohlednění stáří stavby v případě této metody nebude provedeno na základě 
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analytické metody výpočtu opotřebení. Opotřebení stavby je uvažováno v rámci výpočtu ceny 

při hodnocení stavebně technického stavu stavby a dále koeficientem pro stáří stavby, viz 

výpočet níže. Snížení ceny stavby vlivem opotřebení se však ve výpočtu neprojeví, vzhledem 

k tomu, že je stáří stavby poměrně nízké.  

Tab. 5-16 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená porovnávacím způsobem 1a
136

 

Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Typ objektu: Rodinný dům § 26a porovnávací metoda 

Poloha objektu: 2 001 – 10 000 

Stáří stavby: 3 roky 

Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 3 314,- Kč/m
3
 

Tab. 5-17 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená porovnávacím způsobem 1b
137

 

Index vybavení 

Název znaku č. Vi 

0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny 

zastavěné plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 
I typ A 

1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III  0,00 

2. Provedení obvodových stěn - dřevostavby (novostavby) a 

stavby zateplené 
IV 0,04 

3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm I  -0,02 

4. Podlažnost - hodnota 1 III  0,02 

5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, vlastní studna na 

pozemku 
II -0,05 

6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové III  0,00 

7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení  III  0,00 

8. Ostatní vybavení v RD - např. sauna, centrál. vysavač, zimní 

zahrad., vířivé vany, vnitřní bazén 
II 0,05 

9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III  0,00 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších 

staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 
II 0,00 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III  0,01 

12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III  0,00 

13. Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu  I  1,25 

Koeficient pro stáří 3 roky: 1,00 

Index vybavení   1,313 
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Tab. 5-18 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená porovnávacím způsobem 1c
138

 

Index polohy 

Název znaku č. Pi 

1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 

2. Úřady v obci - obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním 

úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 
II 0,02 

3. Poloha nemovitosti - okrajová území obce II  -0,01 

4. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení bez 

významnější okolní zeleně 
IV 0,03 

5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - kompletní síť 

obchodů a služeb, pohostinské a kulturní zařízení 
III 0,05 

6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní 

zařízení 
III 0,04 

7. Zdravotní zařízení v okolí nemovitosti - dobrá dostupnost 

zdravotnické péče 
III 0,05 

8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 

m s více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji 
III 0,00 

9. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 

10. Nezaměstnanost v obci - průměrná nezaměstnanost II 0,00 

11. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 

12. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 

Index polohy    1,180 

Tab. 5-19 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená porovnávacím způsobem 1d
139

 

Index trhu s nemovitostmi 

Název znaku č. Ti 

1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je 

nižší než nabídka 
II -0,05 

2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve 

spoluvlastnictví) 
II 0,00 

3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 

Index trhu      0,950 

Tab. 5-20 Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí určená porovnávacím způsobem 1e
140

 

Ocenění 

Index vybavení  IV :  1,313 

Index polohy  IP : 1,180 
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Ocenění 

Index trhu  IT : 0,950 

Index cenového porovnání:  I = IV * IP * IT 1,472 

Indexovaná průměrná cena  IPC  [Kč/m
3
]:   3 314,00 

Cena upravená CU  [Kč/m
3
]:  CU =IPC*I 4 878,21 

Obestavěný prostor OP  [m
3
]:   692,04 

Cena RD zjištěná porovnávacím zp. [Kč]:  Cena RD = OP*CU 3 375 916,45 

Pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně před vznikem pojistné události 

stanovená porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky činí 3 375 917 Kč. 

5.4.3 Pojistná hodnota rodinného domu určená metodou používanou pro účely 

některých pojišťoven 

Výpočet pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí 

metodou používanou pro účely některých pojišťoven je proveden stejným způsobem, 

jakým byl proveden výpočet pojistné hodnoty domu v době jeho postavení touto metodou, viz 

kapitola 5.2.4. Oproti předchozímu výpočtu je však změněna zejména hodnota některých 

koeficientů a cena je snížena o přiměřené opotřebení vypočtené na základě analytické metody. 

V rámci výpočtu je změněna hodnota cenového indexu Kip, který je aktualizován pro dané 

období dle statistik ČSÚ. Díky zvýšení sazeb DPH na hodnotu 14 a 20 % od 1. 1. 2012, je 

změněna i výše koeficientu vlivu DPH kDPH a to na hodnotu 1,14. Výše koeficientu vybavení 

stavby K4 zůstává stejná, proto zde jeho výpočet již není uveden. 

Úplný výpočet pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou 

událostí metodou používanou pro účely některých pojišťoven, viz příloha č. 4. 

Tab. 5-21 Pojistná hodnota stavby těsně před poj. událostí určená metodou pro účely pojišťoven 1a
141

 

Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 5, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: 
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1. nadzemní podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 
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Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Tab. 5-22 Pojistná hodnota stavby těsně před poj. událostí určená metodou pro účely pojišťoven 1b
142

 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 
Část [%] K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. Opot. části 

Opot. z 

celku 

1. Základy S 8,20 100,00 1,00 8,20 7,58 3 200 1,50 0,1137 

2. Zdivo S 21,20 100,00 1,00 21,20 19,59 3 200 1,50 0,2939 

3. Stropy S 7,90 100,00 1,00 7,90 7,30 3 200 1,50 0,1095 

4. Střecha S 7,30 100,00 1,00 7,30 6,75 3 150 2,00 0,1350 

5. Krytina S 3,40 100,00 1,00 3,40 3,14 3 80 3,75 0,1178 

6. Klempířské konstrukce S 0,90 100,00 1,00 0,90 0,83 3 80 3,75 0,0311 

7. Vnitřní omítky S 5,80 100,00 1,00 5,80 5,36 3 80 3,75 0,2010 

8. Fasádní omítky N 2,80 100,00 1,54 4,31 3,98 3 60 5,00 0,1990 

10. Vnitřní obklady S 2,30 100,00 1,00 2,30 2,13 3 50 6,00 0,1278 

11. Schody S 1,00 100,00 1,00 1,00 0,92 3 200 1,50 0,0138 

12. Dveře S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,96 3 80 3,75 0,1110 

13. Okna N 5,20 100,00 1,54 8,01 7,40 3 80 3,75 0,2775 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 100,00 1,54 3,39 3,13 3 80 3,75 0,1174 

15. Podlahy ostatních místností S 1,00 100,00 1,00 1,00 0,92 3 80 3,75 0,0345 

16. Vytápění S 5,20 100,00 1,00 5,20 4,80 3 50 6,00 0,2880 

17. Elektroinstalace S 4,30 100,00 1,00 4,30 3,97 3 50 6,00 0,2382 

19. Rozvod vody S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,96 3 50 6,00 0,1776 

20. Zdroj teplé vody S 1,90 100,00 1,00 1,90 1,76 3 40 7,50 0,1320 

22. Kanalizace S 3,10 100,00 1,00 3,10 2,86 3 60 5,00 0,1430 

23. Vybavení kuchyně N 0,50 100,00 1,54 0,77 0,71 3 30 10,00 0,0710 

24. Vnitřní vybavení N 4,10 100,00 1,54 6,31 5,83 3 60 5,00 0,2915 

25. Záchod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,28 3 60 5,00 0,0140 

26. Ostatní N 3,40 100,00 1,54 5,24 4,84 3 100 3,00 0,1452 

Opotřebení [%]:   3,3835 

Tab. 5-23 Pojistná hodnota stavby těsně před poj. událostí určená metodou pro účely pojišťoven 1c
143

 

Ocenění 

Základní cena ZC (dle příl. č. 6) [Kč/m
3
]: 2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): 1,0823 
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Ocenění 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): 1,000 

Platný cenový index dle ČSÚ Kip: 2,153 

Koeficient vlivu DPH kDPH: 1,14 

Základní cena upravená  ZCU‘ [Kč/m
3
]:  ZCU = ZC*K4*K5*Kip*kDPH 6 083,20 

Obestavěný prostor OP [m
3
]:    692,04 

Cena RD pro účely pojišťoven [Kč]:  Cena RD = OP*ZCU
 

4 209 817,02 

Opotřebení [%]:   3,3835 

Odpočet na opotřebení [Kč]: 142 439,16 

Cena RD pro účely pojišťoven po odpočtu opotřebení [Kč]: 4 067 377,86 

Pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně před vznikem pojistné události 

stanovená metodou používanou pro účely některých pojišťoven činí po odpočtu na opotřebení 

4 067 378 Kč.  

5.5 SROVNÁNÍ POJISTNÝCH HODNOT 

Jak je patrné z obrázku č. 5-1 výše jednotlivých pojistných hodnot rodinného domu 

v době předání do užívání, které byly získány na základě různých metod, se od sebe liší. 

Jako určující hodnota je brána pojistná hodnota stavby stanovená nákladovým způsobem dle 

oceňovací vyhlášky. Zbylé dvě hodnoty se od této hodnoty pohybují v rozmezí ± 350 000 Kč. 

Vezme-li se v úvahu odlišnost jednotlivých metodik, lze tento rozptyl považovat 

za přiměřený. Nižší pojistná hodnota stavby získaná porovnávacím způsobem dle oceňovací 

vyhlášky může být způsobena vlivem zcela odlišné metodiky výpočtu, zohledňující rozdílná 

kritéria oproti nákladovému způsobu ocenění. Vyšší hodnota získaná na základě metody 

pro účely některých pojišťoven oproti hodnotě získané nákladovým způsobem dle vyhlášky, 

u kterých byla použita obdobná metodika, je způsobena zejména aplikací koeficientu vlivu 

DPH kDPH, který není do hodnoty určené nákladovým způsobem dle vyhlášky zahrnut.  

Na základě porovnání pojistných hodnot rodinného domu bezprostředně před vznikem 

pojistné události stanovených odlišným způsobem, viz obrázek č. 5-2, je zřejmé, že došlo 

ke snížení rozdílu mezi hodnotou zjištěnou nákladovým způsobem a hodnotou zjištěnou 

porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky. Snížení rozdílu hodnot je způsobeno 

zejména vlivem opotřebení stavby, které se v každé z metod ocenění projeví rozdílným 

způsobem. V porovnávacím způsobu ocenění se opotřebení stavby díky nízkému stáří 
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prakticky neprojeví, naopak v nákladovém způsobu ocenění se hodnota stavby vlivem stáří 

sníží zhruba o 125 000 Kč.  

Nárůst hodnoty určené metodou pro účely některých pojišťoven oproti hodnotě 

zjištěné nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky je opět způsoben zejména aplikací 

koeficientu vlivu DPH kDPH při výpočtu hodnoty metodou pro účely některých pojišťoven. 

Výraznější navýšení této hodnoty je navíc ovlivněno zvýšením sazby DPH, která se zvýšila 

z 9 % platných v roce 2009 na 14 % platných v roce 2012. Tím došlo i k nárůstu hodnoty 

koeficientu vlivu DPH kDPH a následnému zvýšení hodnoty domu zjištěné touto metodou. 

 

Obr. 5-1 Porovnání pojistných hodnot stavby v době postavení určených dle různých metod
144

  

 

Obr. 5-2 Porovnání pojistných hodnot stavby těsně před poj. událostí určených dle různých metod
145
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6  POJISTNÁ UDÁLOST 

Pojistná událost na předmětné nemovitosti nastala dne 12. 3. 2012 přibližně 

v 18. hodin. Důvodem vzniku pojistné události bylo vzplanutí sazí v komínovém tělese. 

Vlivem vysokých teplot následně došlo k jeho prasknutí a požár se rozšířil i na část rodinného 

domu. V důsledku toho byla požárem poničena část stropní konstrukce a konstrukce krovu, 

část zastřešení stavby, podlaha v obývacím pokoji a pracovně, část maleb a omítek 

a komínové těleso. 

6.1 POJISTNÁ SMLOUVA 

Po předání stavby do užívání si vlastníci sjednali u pojišťovny Kooperativa pojištění 

rodinného domu na dobu neurčitou platné od 13. 11. 2009. Na základě pojistné smlouvy byla 

sjednána varianta pojištění PRIMA zahrnující živelná pojistná nebezpečí včetně vodních 

a pojištění elektromotorů (např. čerpadel, ventilátorů a elektromotorů sloužících k pohonu 

otevíracích systémů) na zkrat nebo přepětí. V rámci pojištění bylo též sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo držby pojištěné nemovitosti. 

Na pojistnou smlouvu se vztahují všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku 

a odpovědnosti občanů a zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a staveb.  Pojištění 

stavby bylo sjednáno na hodnotu novou. Jak bylo uvedeno v kapitole 1.6, v případě vzniku 

pojistné události bude uhrazena pořizovací cena zničeného majetku. Neuvažuje se tak jeho 

případné opotřebení. Výše pojistné částky za rodinný dům byla stanovena na 3 600 000 Kč. 

Pojistka k pojistné smlouvě viz příloha č. 6.   

6.1.1 Porovnání pojistné částky s cenou stavby v době postavení 

Jak je patrné z obrázku č. 6-1, výše pojistné částky, která byla sjednaná v pojistné smlouvě, 

uzavřené na předmětný rodinný dům nejvíce odpovídá pojistné hodnotě stavby v době jejího 

postavení určené na základě nákladové metody dle oceňovací vyhlášky. Na základě této 

skutečnosti lze usoudit, že pojistná hodnota domu po předání do užívání je odpovídající a byla 

stanovena správně.  

 



80 

 

 

Obr. 6-1 Porovnání pojistné částky s pojistnými hodnotami stavby v době postavení určenými dle 

různých metod
146

 

6.2 DOKUMENTACE A POPIS VZNIKLÝCH ŠKOD 

Vznik pojistné události byl nahlášen v den jejího vzniku tj. 12. 3. 2012. Majitel pořídil 

fotodokumentaci škod na nemovitosti a provedl nezbytná opatření, aby zabránil zvětšování 

jejich rozsahu.  

Šetření pojistné události proběhlo dne 14. 3. 2012 v 10 hodin ve městě Ivančice 

na ulici Oslavanská v domě č. p. 1582. Šetření bylo prováděno samostatným likvidátorem 

pojistných událostí zastupujícím pojišťovnu Kooperativa. Likvidátorovi byla poskytnuta 

veškerá dokumentace týkající se stavby zahrnující stavební dokumentaci, výpis z KN, 

pojistnou smlouvu uzavřenou na rodinný dům a fotodokumentaci škod pořízenou majitelem. 

Nejprve byla vyšetřována a prověřována příčina vzniku pojistné události. Následně byla 

pořízena další fotodokumentace a zápis, dokumentující rozsah škod. Tyto podklady byly 

poté využity jako podkladní materiál pro stanovení výše pojistného plnění. Rozsah škod 

zjištěný likvidátorem v rámci šetření: 

 komínové těleso, které bylo příčinou vzniku pojistné události, bylo z převážné části 

poškozeno. S největší pravděpodobností bude nutná jeho kompletní výměna. 

 v obývacím pokoji a pracovně byla zničena nášlapná vrstva dřevěné plovoucí 

podlahy. Uvažovaná velikost zničené plochy je 48 m
2
.  

                                                 

146
 Zdroj vlastní. 
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 v obývacím pokoji a pracovně byla poškozena příčka z tvárnic Ytong tl. 150 mm 

přiléhající ke straně komínového tělesa. Uvažovaná plocha poškození příčky činí 7 

m
2
. 

 v obývacím pokoji, kuchyňském koutu, technické místnosti a pracovně došlo 

ke znečištění malby i omítky vlivem kouře. Celková poškozená plocha je přibližně 

170 m
2
. 

 nad obývacím pokojem, technickou místností a pracovnou byla zničena část 

stropní konstrukce zahrnující sádrokartonové podhledy, parozábranu, dřevěné 

stropní trámy, tepelnou izolaci a záklop z dřevotřískových desek. Poškozená 

plocha činí 12,6 m
2
. 

 byla zničena část krovu nad severovýchodní částí objektu. Plocha, 

kterou poškozená konstrukce krovu zabírá je přibližně 40 m
2
.  

 byla zničena část zastřešení severovýchodní části objektu zahrnující pojistnou 

hydroizolaci, latě a kontralatě a krytinu z betonových tašek. Poškozená plocha činí 

zhruba 41 m
2
. 

Rozsah škod, které byly způsobeny vlivem pojistné události, je vyznačen v projektové 

dokumentaci, viz příloha č. 10. 

 

Obr. 6-2 Pohled na krbová kamna v 1.NP m. č. 109 (obývací pokoj) po požáru
147

   

                                                 

147
 Zdroj vlastní. 
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Obr. 6-3 Pohled na rodinný dům po požáru od východu
148

  

6.3 STANOVENÍ VÝŠE ŠKODY JAKO VÝŠE NÁKLADŮ NUTÝCH 

NA OPRAVU 

Výše škody, která vznikla vlivem pojistné události, je stanovena jako výše nákladů 

nutných na opravu. Jak bylo zmíněno v kapitole 6.1, pojistná smlouva na rodinný dům je 

uzavřena na novou hodnotu. Bude tedy uhrazena pořizovací cena zničených konstrukcí 

a vybavení. Opotřebení konstrukcí a vybavení není uvažováno. Výše škody je stanovena 

prostřednictvím položkového rozpočtu. Rozpočet je vyhotoven před provedením oprav 

na předmětné nemovitosti, proto výsledná zjištěná částka nemusí zcela přesně odpovídat 

skutečné výši nákladů, které budou vynaloženy při opravě škod 

Seznam škod, které na nemovitosti vznikly vlivem pojistné události, byl uveden 

v kapitole 6.2. Do rozpočtu je zakalkulována oprava škod, jejichž rozsah byl stanoven nejprve 

při místním šetření po vzniku pojistné události. Jednotlivé hodnoty ve výkazu výměr pak byly 

určeny na základě stavební dokumentace. Aby bylo možné přistoupit k opravě vzniklých 

škod, je třeba nejprve poškozené konstrukce a vybavení demontovat, popřípadě vybourat 

a odstranit. V rámci výpočtu nákladů je uvažováno, že stavební suť a ostatní odpad bude 

nejprve uložen na skládce umístěné na pozemku p. č. 851/2 sloužícím jako zahrada. 

                                                 

148
 Zdroj vlastní. 
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Po skončení oprav bude tento odpad naložen a odvezen na skládku v Bratčicích. V rozpočtu 

jsou tedy zakalkulovány náklady na přesun odpadu v rámci stavby, odvoz odpadu na skládku 

a poplatek za jeho uložení. 

6.3.1 Průběh odstranění škod     

 Jak již bylo zmíněno, epicentrem požáru, který zapříčinil vznik pojistné události, bylo 

komínové těleso. Vlivem vysokých teplot, které zde při požáru vznikaly, došlo k jeho 

poškození. Vzhledem k tomu, že rozsah tohoto poškození znemožňuje další provoz 

komínového tělesa a oprava by byla neefektivní, bude těleso nejprve odstraněno a místo 

něj následně postaveno nové.  

Vlivem požáru byla poškozena část stropní konstrukce a to nad obývacím pokojem, 

technickou místností a pracovnou. Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými trámy, 

mezi kterými je vložena tepelná izolace z minerální plsti. Ve spodní části konstrukce je 

umístěna parozábrana a sádrokartonové podhledy na kovové konstrukci. V horní části 

pak tepelná izolace z polystyrenových desek a záklop z dřevotřískových desek. V průběhu 

požáru byly porušeny všechny vrstvy stropní konstrukce. Je proto třeba poškozené části 

nejprve demontovat a odstranit a následně provést opravu konstrukce.  

Vlivem požáru došlo dále k poškození konstrukce krovu a zastřešení rodinného domu. 

Střecha stavby je valbová s vaznicovou soustavou krovu. Na severozápadní straně objektu je 

proto třeba vyměnit část sloupků, středních vaznic, pásků, kleštin a krokví. Pozednice 

požárem zasažena nebyla a její výměna proto není nutná. Díky poničení konstrukce krovu 

došlo i k propadu části zastřešení. Byla poškozena část podstřešní izolace, laťování 

a betonových tašek včetně výlezu z půdního prostoru na střechu. Opět je třeba nejprve 

odstranit ohořelé a poničené části krovu a zastřešení a následně instalovat nové.  

V obývacím pokoji spojeném s kuchyňským koutem a pracovně došlo díky 

odpadávajícím hořícím částem k poškození nášlapné vrstvy podlahy. Pod ní se nachází 

betonová mazanina, která požárem poškozena nebyla. V prostoru kuchyňského koutu je 

na podlaze instalována keramická dlažba, která zůstala také nepoškozena. Z tohoto důvodu 

bude provedena výměna nášlapné vrstvy podlahy v celé ploše obývacího pokoje a v pracovně 

včetně lišt. V důsledku požáru došlo také k poškození příčky z tvárnic Ytong přiléhající ke 

stěně komínového tělesa. Díky rozsahu poškození je třeba část příčky vybourat a nově 

postavit.  
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Vlivem kouře došlo ke znečištění maleb a omítek v obývacím pokoji, kuchyňském 

koutu, technické místnosti a pracovně. Z tohoto důvodu je omítky třeba odstranit a provést 

nově včetně nové výmalby. Do nákladů na opravu škod byly dále započítány náklady 

na lešení, které bude využito k provádění některých oprav. Další položkou začleněnou 

do nákladů je vyčištění budovy, které bude provedeno po ukončení všech výše zmíněných 

oprav.   

6.3.2 Náklady nutné na opravu škod 

Rozpočet, na základě kterého byla stanovena výše nákladů nutných na opravu škod 

způsobených v důsledku vzniku pojistné události, byl vyhotoven prostřednictvím softwaru 

BUILDpower S společnosti RTS, a.s Brno. Bližší informace o tomto programu byly uvedeny 

v kapitole 3.7.2. Výše nákladů nutných na opravu škod byla na základě rozpočtu vyčíslena 

na částku 372 759,- Kč bez DPH, jak je zřejmé z krycího listu rozpočtu, viz tabulka č. 5-25. 

Z toho náklady vynaložené na hlavní stavební výrobu (HSV) činí 156 949,- Kč a náklady 

na přidruženou stavební výrobu (PSV) 215 810,- Kč. K  nákladům nutných na opravu škod je 

připočteno DPH ve výši 14 %, které činí 52 186,- Kč. Celková výše nákladů na opravu škod 

je pak rovna částce 424.945,- Kč.  

Rozdělení nákladů do jednotlivých dílů rozpočtu je patrné z tabulky č. 5-26. 

Stavebním dílem s nejvyššími náklady jsou konstrukce tesařské, které tvoří 23 % z celkové 

výše nákladů nutných na opravu škod. Stavebním dílem s druhými nejvyššími náklady 

jsou podlahy parketové a vlysové, které činí 20 % z celkové výše nákladů nutných na opravu. 

Kompletní rozpočet nákladů nutných na opravu škod, viz příloha č. 7.  

Výše škody stanovená jako výše nákladů nutných na opravu škod vzniklých 

v důsledku pojistné události činí 424.945,- Kč. 

Tab. 6-1 Krycí list rozpočtu
149

 

 

                                                 

149
 Zpracování vlastní. 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

1
Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

1
Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 156 949,35

PSV 215 809,51

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 372 758,86

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 14 % 

DPH 14 % 

Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Rodinný dům č. p. 1582 na pozemku p. č. st. 2021, k. ú. 

Ivančice

Rodinný dům č. p. 1582 na pozemku p. č. st. 2021, k. ú. 

Ivančice

372 758,86 CZK

Šárka Chrástová    

424 945,00 CZK

-0,10 CZK

52 186,24 CZK
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Tab. 6-2 Rekapitulace stavebních dílů
150

 

REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl 
   

Typ dílu Celkem 

3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV 52 681,04 

61 Úpravy povrchů vnitřní   HSV 41 604,42 

94 Lešení a stavební výtahy   HSV 2 717,92 

95 Dokončovací kce na pozem. stav.   HSV 4 186,70 

96 Bourání konstrukcí     HSV 1 702,82 

97 Prorážení otvorů     HSV 12 074,06 

98 Demolice     HSV 5 319,91 

99 Staveništní přesun hmot   HSV 1 989,04 

713 Izolace tepelné     PSV 20 788,95 

762 Konstrukce tesařské   PSV 80 798,87 

                                                 

150
 Zpracování vlastní. 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 156 949,35

PSV 215 809,51

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 372 758,86

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 14 % 

DPH 14 % 

Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

372 758,86 CZK

Šárka Chrástová    

424 945,00 CZK

-0,10 CZK

52 186,24 CZK
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REKAPITULACE DÍLŮ 

Stavební díl 
   

Typ dílu Celkem 

764 Konstrukce klempířské   PSV 4 272,81 

765 Krytiny tvrdé     PSV 30 534,17 

766 Konstrukce truhlářské 
  

PSV 4 541,03 

775 Podlahy vlysové a parketové   PSV 69 160,12 

784 Malby       PSV 5 713,55 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   PSU 34 673,44 

  Celkem objekt [Kč]       372 758,86 

6.4 POJISTNÁ HODNOTA RODINNÉHO DOMU PO OPRAVĚ ŠKOD 

Poté, co byla stanovena výše nákladů na opravu škod, které vznikly v důsledku 

pojistné události, je třeba stanovit pojistnou hodnotu rodinného domu po opravě těchto škod. 

Lze předpokládat, že v důsledku provedených oprav se cena stavby a tím i pojistná hodnota 

stavby zvýší. Tento fakt je dán zejména změnou míry opotřebení stavby. V rámci oprav škod 

bude část zničených a poškozených konstrukcí a vybavení stavby nahrazena novými. Díky 

tomu nebude již stáří těchto konstrukcí a vybavení 3 roky jako v době před vznikem pojistné 

události, ale bude nulové. V důsledku toho se sníží míra opotřebení stavby a cena respektive 

pojistná hodnota stavby po opravě škod tak bude vyšší než pojistná hodnota stavby 

bezprostředně před vznikem pojistné události.  

Pojistná hodnota rodinného domu po opravě škod je stanovena nákladovou metodou 

dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb. bez použití koeficientu prodejnosti Kp. Je tak prakticky 

stanovena věcná hodnota (cena časová) stavby. Míra opotřebení stavby je určena na základě 

analytické metody výpočtu opotřebení jako v předchozích případech. Aby srovnání pojistné 

hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí a pojistnou hodnotou 

po opravě škod mělo patřičnou vypovídající hodnotu, musí být u jednotlivých konstrukcí 

a vybavení při výpočtu míry opotřebení uvažována stejná životnost jako byla uvažována 

při výpočtu míry opotřebení u pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou 

událostí. Ve výpočtu opotřebení je proto zvolena hodnota horní meze životnosti konstrukcí 

a vybavení.  

Úplný výpočet pojistné hodnoty rodinného domu po opravě škod, viz příloha č. 8. 
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Tab. 6-3 Pojistná hodnota stavby po opravě škod 1a
151

 

Zatřídění stavby pro potřeby ocenění 

Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: § 5, typ A 

Svislá nosná konstrukce: zděná 

Podsklepení: 
nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 

1. nadzemní podlaží 

Podkroví: nemá podkroví 

Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 

Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 

Tab. 6-4 Pojistná hodnota stavby po opravě škod 1b
152

 

Koeficient vybavení K4 

Konstrukce, vybavení  Obj. podíl [%] Část [%] Koef. 
Uprav. 

ob. pod. 

1. Základy S 8,20 100 1,00 8,20 

2. Zdivo S 21,20 100 1,00 21,20 

3. Stropy S 7,90 100 1,00 7,90 

4. Střecha S 7,30 100 1,00 7,30 

5. Krytina S 3,40 100 1,00 3,40 

6. Klempířské konstrukce S 0,90 100 1,00 0,90 

7. Vnitřní omítky S 5,80 100 1,00 5,80 

8. Fasádní omítky N 2,80 100 1,54 4,31 

9. Vnější obklady C 0,50 100 0,00 0,00 

10. Vnitřní obklady S 2,30 100 1,00 2,30 

11. Schody S 1,00 100 1,00 1,00 

12. Dveře S 3,20 100 1,00 3,20 

13. Okna N 5,20 100 1,54 8,01 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 100 1,54 3,39 

15. Podlahy ostatních místností S 1,00 100 1,00 1,00 

16. Vytápění S 5,20 100 1,00 5,20 

17. Elektroinstalace S 4,30 100 1,00 4,30 

18. Bleskosvod C 0,60 100 0,00 0,00 

19. Rozvod vody S 3,20 100 1,00 3,20 

20. Zdroj teplé vody S 1,90 100 1,00 1,90 

                                                 

151
 Zpracování vlastní. 

152
 Zpracování vlastní. 
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Koeficient vybavení K4 

Konstrukce, vybavení  Obj. podíl [%] Část [%] Koef. 
Uprav. 

ob. pod. 

21. Instalace plynu C 0,50 100 0,00 0,00 

22. Kanalizace S 3,10 100 1,00 3,10 

23. Vybavení kuchyně N 0,50 100 1,54 0,77 

24. Vnitřní vybavení N 4,10 100 1,54 6,31 

25. Záchod S 0,30 100 1,00 0,30 

26. Ostatní N 3,40 100 1,54 5,24 

Součet upravených objemových podílů 108,23 

Koeficient vybavení K4: 1,0823 

Tab. 6-5 Pojistná hodnota stavby po opravě škod 1c
153

 

Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 

Část 

[%] 
K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

1. Základy S 8,20 100,00 1,00 8,20 7,58 3 200 1,50 0,1137 

2. Zdivo S 21,20 100,00 1,00 21,20 19,59 3 200 1,50 0,2939 

3. Stropy S 7,90 76,76 1,00 6,06 5,60 3 200 1,50 0,0840 

3. Stropy S 7,90 23,24 1,00 1,84 1,70 0 200 0,00 0,0000 

4. Střecha S 7,30 81,62 1,00 5,96 5,51 3 150 2,00 0,1102 

4. Střecha S 7,30 18,38 1,00 1,34 1,24 0 150 0,00 0,0000 

5. Krytina S 3,40 81,62 1,00 2,78 2,57 3 80 3,75 0,0964 

5. Krytina S 3,40 18,38 1,00 0,62 0,57 0 80 0,00 0,0000 

6. Klempířské konstrukce S 0,90 100,00 1,00 0,90 0,83 3 80 3,75 0,0311 

7. Vnitřní omítky S 5,80 60,40 1,00 3,50 3,23 3 80 3,75 0,1211 

7. Vnitřní omítky S 5,80 39,60 1,00 2,30 2,13 0 80 0,00 0,0000 

8. Fasádní omítky N 2,80 100,00 1,54 4,31 3,98 3 60 5,00 0,1990 

10. Vnitřní obklady S 2,30 100,00 1,00 2,30 2,13 3 50 6,00 0,1278 

11. Schody S 1,00 100,00 1,00 1,00 0,92 3 200 1,50 0,0138 

12. Dveře S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,96 3 80 3,75 0,1110 

13. Okna N 5,20 100,00 1,54 8,01 7,40 3 80 3,75 0,2775 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 34,51 1,54 1,17 1,08 3 80 3,75 0,0405 

14. Podlahy obytných místností N 2,20 65,49 1,54 2,22 2,05 0 80 0,00 0,0000 

15. Podlahy ostatních místností S 1,00 100,00 1,00 1,00 0,92 3 80 3,75 0,0345 

16. Vytápění S 5,20 100,00 1,00 5,20 4,80 3 50 6,00 0,2880 

17. Elektroinstalace S 4,30 100,00 1,00 4,30 3,97 3 50 6,00 0,2382 

                                                 

153
 Zpracování vlastní. 
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Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Konstrukce, vybavení  
OP 

[%] 

Část 

[%] 
K 

UP 

[%] 

PP 

[%] 
St. Živ. 

Opot. 

části 

Opot. z 

celku 

19. Rozvod vody S 3,20 100,00 1,00 3,20 2,96 3 50 6,00 0,1776 

20. Zdroj teplé vody S 1,90 100,00 1,00 1,90 1,76 3 40 7,50 0,1320 

22. Kanalizace S 3,10 100,00 1,00 3,10 2,86 3 60 5,00 0,1430 

23. Vybavení kuchyně N 0,50 100,00 1,54 0,77 0,71 3 30 10,00 0,0710 

24. Vnitřní vybavení N 4,10 100,00 1,54 6,31 5,83 3 60 5,00 0,2915 

25. Záchod S 0,30 100,00 1,00 0,30 0,28 3 60 5,00 0,0140 

26. Ostatní N 3,40 50,00 1,54 2,62 2,42 3 100 3,00 0,0726 

26. Ostatní N 3,40 50,00 1,54 2,62 2,42 0 100 0,00 0,0000 

Opotřebení [%]: 3,0824 

Tab. 6-6 Pojistná hodnota stavby po opravě škod 1d
154

 

Ocenění 

Základní cena ZC (dle příl. č. 6) [Kč/m
3
]: 2 290,- 

Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu): 1,0823 

Polohový koeficient K5 (příl. č. 14 - dle významu obce): 1,000 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 - dle SKP): 2,155 

Základní cena upravená bez Kp ZCU  [Kč/m
3
]:  ZCU = ZC*K4*K5*Ki 5 341,10 

Obestavěný prostor OP  [m
3
]:    692,04 

Cena RD bez Kp [Kč (věcná hodnota):  Cena RD = OP*ZCU 3 696 254,84 

Opotřebení [%]:   3,0824 

Odpočet na opotřebení [Kč]: 113 933,36 

Cena RD po odpočtu opotřebení [Kč] (věcná hodnota):
 

3 582 321,48 

Pojistné hodnota rodinného domu po opravě škod stanovená nákladovým způsobem 

dle oceňovací vyhlášky činí 3 582 321 Kč.  

6.4.1 Porovnání pojistné hodnoty rodinného domu bezprostředně před pojistnou 

událostí a po opravě škod 

Závěrečným krokem následujícím po výpočtu pojistné hodnoty rodinného domu 

po opravě škod způsobených pojistnou událostí je její porovnání s pojistnou hodnotou 

rodinného domu bezprostředně před pojistnou událostí. Jak již bylo uvedeno v předchozí 

kapitole, pojistná hodnota po opravě škod by měla být vyšší. Jak je patrné z tabulky č. 3-31 

                                                 

154
 Zpracování vlastní. 
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i obrázku č. 6-1 pojistná hodnota stavby po opravě škod skutečně je vyšší než pojistná 

hodnota stavby bezprostředně před pojistnou událostí. Výpočetní postup je tedy možné 

označit jako správný.  

Rozdíl mezi oběma pojistnými hodnotami činí 11 129 Kč, což vzhledem k celkové 

výši pojistných hodnot není částka příliš významná. Hlavní příčinou takto malého rozdílu 

v obou pojistných hodnotách je zejména fakt, že stáří stavby je poměrně nízké a nedochází 

tak k zásadnímu rozdílu v opotřebení mezi konstrukcemi a vybavením stávajícím a novým, 

které bylo vyměněno v rámci oprav. V případě, že by stáří stavby bylo vyšší, byl by konečný 

rozdíl mezi pojistnými hodnotami rodinného domu výraznější.   

Tab. 6-7 Porovnání pojistných hodnot stavby těsně před pojistnou událostí a po opravě škod
155

 

Porovnání pojistných hodnot stavby těsně před pojistnou událostí a po opravě škod 

Pojistná hodnota stavby těsně před pojistnou událostí [Kč]: 3 571 192,06 

Pojistná hodnota stavby po opravě škod [Kč]: 3 582 321,48 

Rozdíl [Kč]: 11 129,42 

 

 

Obr. 6-3 Porovnání pojistných hodnot stavby těsně před pojistnou událostí a po opravě škod
156
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6.4.2 Návrh nové pojistné částky 

Současná pojistná hodnota rodinné domu určená nákladovým způsobem dle oceňovací 

vyhlášky činí 3 571 193 Kč. Pojistná částka sjednaná v rámci pojistné smlouvy uzavřené 

na rodinný dům v době jeho postavení činí 3 600 000 Kč. Na základě srovnání těchto dvou 

hodnot lze konstatovat, že pojistná částka je v současné době odpovídající pojistné hodnotě 

domu. Do budoucna by však měla být výše pojistné částky upravována tak, aby reflektovala 

výši pojistné hodnoty stavby, která se bude s jejím narůstajícím opotřebením snižovat. 

Při stanovení výše pojistné částky je důležité uvažovat také vliv měnícího se koeficientu změn 

ceny staveb Ki (popřípadě aktualizované verze dle ČSÚ Kip), který odráží vývoj cen 

ve stavebnictví. V případě, že by pojistná částka nebyla upravována tak, aby odpovídala 

pojistné hodnotě stavby, mohlo by v budoucnu dojít k přepojištění popřípadě podpojištění 

stavby.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo stanovit výši pojistného plnění za škodu na rodinném domě 

v Ivančicích způsobenou požárem a pojistnou hodnotu rodinného domu po předání 

do užívání, bezprostředně před vznikem pojistné události a po opravě škod vzniklých 

v důsledku pojistné události.  

Pojistná hodnota rodinného domu po předání do užívání určená nákladovým 

způsobem dle oceňovací vyhlášky bez použití koeficientu prodejnosti Kp činí 3 673 958 Kč. 

Tato hodnota byla porovnána s pojistnou částkou 3 600 000 Kč uvedenou v pojistné smlouvě 

na rodinný dům, která byla uzavřena v době jeho postavení. Na základě porovnání těchto 

dvou hodnot lze usoudit, že pojistná částka je téměř shodná s pojistnou hodnotou stavby 

a byla tak stanovena správně. Pojistná hodnota rodinného domu bezprostředně před pojistnou 

událostí byla určená také nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky bez použití 

koeficientu prodejnosti Kp a činí 3 571 193 Kč. 

K pojistné události došlo dne 12. 3. 2012. Příčinou vzniku pojistné události bylo 

vzplanutí sazí v komínovém tělese rodinného domu, které vlivem vysokých teplot prasklo 

a požár se tak rozšířil i do přilehlé části domu. Pojistná událost byla nahlášena pojišťovně, 

která ji prostřednictvím samostatného likvidátora pojistných událostí prošetřila, 

zdokumentovala a provedla sepsání rozsahu škod vzniklých na stavbě. Výše škody byla 

stanovena dle výše přiměřených nákladů nutných na opravu, které byly stanoveny pomocí 

rozpočtu. Výše škody včetně DPH ve výši 14 % byla vyčíslena na částku 424 945,- Kč. V této 

částce jsou zahrnuty jak náklady na opravu poškozených konstrukcí a vybavení, tak náklady 

nutné na odstranění, odvoz a uskladnění zničených částí konstrukcí a vybavení, náklady 

na úklid a další.  

 Po stanovení výše přiměřených nákladů nutných na opravu škod způsobených 

pojistnou událostí byla zjištěna pojistná hodnota rodinného domu po opravě škod a to opět 

nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky bez použití koeficientu prodejnosti Kp. 

Zjištěná pojistná hodnota stavby činí 3 582 322 Kč.  

Po porovnání pojistné částky uvedené v pojistné smlouvě uzavřené na rodinný dům 

v době postavení s pojistnou hodnotou stavby po opravě škod lze konstatovat, že pojistná 

částka je v současnosti odpovídající pojistné hodnotě domu. Do budoucna bude 
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však pojistnou částku třeba upravovat tak, aby nedošlo k přepojištění nebo podpojištění 

stavby.  

Na základě provedených výpočtů bylo prokázáno, že ke zhodnocení stavby nedojde 

ve výši odpovídající přiměřeným nákladům nutných na uvedení stavby do původního stavu, 

které činí 424 945,- Kč. Na základě porovnání pojistné hodnoty stavby před pojistnou událostí 

a po opravě škod je patrné, že zhodnocení vložené investice je podstatně nižší a to pouze 

11 192 Kč. V případě výpočtu pojistné hodnoty stavby prostřednictvím nákladového způsobu 

ocenění nelze nikdy dosáhnout zhodnocení investice ve výši nákladů na opravu škod 

zjištěných pomocí rozpočtu. V pojistné hodnotě zjištěné nákladovým způsobem není možné 

efektivně zohlednit takové vynaložené náklady, jako jsou náklady na odstranění, odvoz 

a likvidaci odpadu a stavební suti, náklady na demontáže konstrukcí a vybavení, lešení, úklid 

a další. Z tohoto důvodu musí být konečné zhodnocení vložené investice vždy nižší.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CV Výnosová hodnota 

CSO Cena stavebního objektu 

CU  Cena upravená 

ČAP   Česká asociace pojišťoven 

HSV  Hlavní stavební výroba 

HZS  ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

I  Index cenového porovnání 

IDS JMK  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

IPC  Indexovaná průměrná cena 

JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 

k. ú.  Katastrální území 

KCSP  Katalog popisů a směrných cen stavebních prací 

KM  Katastrální mapa 

KN  Katastr nemovitostí 

M  Katalog montáží technologických zařízení 

m. j.  Měrná jednotka 

OP  Obestavěný prostor 

PSV  Přidružená stavební výroba 

SPCM  Sborník pořizovacích cen materiálů 

SPON  Sborník potřeb a nákladů 

TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 

VIG  Vienna Insurance Group 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 

ZC  Základní cena 
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ZCU  Základní cena upravená 

ZP  Zastavěná plocha 

ZRN  Základní rozpočtové náklady 

ZSV Základní stavební výroba 
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