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1 ÚVOD 

Disertační práce se zaměřuje na aktuální problémy řešené v praxi, a to v souvislosti s určováním 

opotřebení (poklesem technické hodnoty). Zabývá se přehledem používaných metod výpočtu 

opotřebení stavebních objektů, vyhodnocením existujících metod a vypracováním metody, která 

rozšíří a optimalizuje možnosti stanovení opotřebení i pro nestandardní případy. 

Tato oblast, stanovení opotřebení nemá s výjimkou cenového předpisu přesně stanovený postup, ani 

nejsou řešeny okolnosti, za jakých by měla být ta která metoda použita. Různé možné postupy, 

případně nepřesnosti mohou mít za následek i zpochybnění znaleckého posudku např. při soudním 

řízení. 

Disertační práce se zejména zabývá těmito základními oblastmi:  

• objemovými/cenovými podíly, 

• opotřebením, technickou hodnotou. 

 

 

2 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1.1  Opotřebení staveb 

Opotřebení v podstatě vyjadřuje stupeň degradace stavby. Nejčastěji se udává v procentech z 

hodnoty nové stavby (nová stavba má nulové opotřebení). Jsou užívány i jiné pojmy - 

znehodnocení, ve starší literatuře sešlost stavby, termín amortizace; který je třeba odlišit od 

amortizace účetní, odpisy ap. Pro vyjádření opotřebení jsou podstatné i další pojmy. 

Technická hodnota stavby 

Technická hodnota stavby je hodnota odpovídající okamžitému technickému stavu stavby v poměru 

k téže stavbě nové. Označujeme ji TH. Udává se obvykle v procentech. Platí: 

A (%) + TH (%) = 100 % resp. v poměrné hodnotě A + TH = 1 

z toho 

A (%) = 100 % - TH (%) resp. v poměrné hodnotě A = 1 - TH 

a naopak 

TH (%) = 100 % - A (%) resp. v poměrné hodnotě  TH = 1 –A1 

Součinitel okamžitého stavu prvků dlouhodobé životnosti 

Součinitel okamžitého stavu prvků dlouhodobé životnosti - Q - vyjadřuje v procentech, zda stav 

prvků dlouhodobé životnosti k okamžiku odhadu odpovídá dobrému stavu (100 %) nebo je 

přiměřeně horší. Platí: 

T = Q × TT 

                                                 
1  (BRADÁČ, 2009) 
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2.1.2 Stáří stavby 

Stáří stavby ke dni, ke kterému se provádí ocenění, označujeme - S -. Jednotkou jsou roky, bez 

ohledu na měsíce a dny. Stáří zásadně počítáme jako rozdíl letopočtů roku ocenění a roku vzniku 

stavby. 

Relativní stáří stavby 

Relativní stáří stavby - Sr - je veličinou, kterou bylo třeba nově zavést pro výpočet životnosti u 

starých a přestárlých staveb. Udává, kolik procent ze základní (tabulkové) životnosti ZZ skutečné 

stáří reprezentuje: 

%100
ZZ

S
Sr

 

Roční procento znehodnocení 

Roční procento znehodnocení - Pr -; má stejnou hodnotu každý rok pouze u lineární metody 

výpočtu opotřebení. Udává se v procentech za rok. 

2.1.3  Životnost staveb 

Životnost stavby - Z - je celková předpokládaná životnost stavby při běžné údržbě od jejího vzniku 

do zchátrání. Udává se v rocích. Platí: 

Z = S + T 

Základní (tabulková) životnost stavby 

Základní (tabulková) životnost stavby - ZZ - je hodnota, udávaná pro daný typ stavby v předpisu 

resp. literatuře; v ČSN 73 0031 „základní užitková životnost stavby“, 

Objektivní životnost stavby  

Termín je používán u metod, které vycházejí z tzv. základní doby trvání stavby určitého 

konstrukčního provedení, a za pomoci daných kritérií (vliv prováděné údržby, vliv intenzity 

užívání, vliv okolí aj.) tuto základní dobu upravují. 

Předpokládaná životnost 

Celková předpokládaná životnost, technická životnost, technické trvání stavby, pravděpodobná 

životnost (trvání) stavby, doba trvání stavby, délka života stavby; tyto pojmy jsou obsahově totožné 

s životností. 

Zbývající životnost stavby 

Zbývající životnost stavby -T- (zbytková životnost, doba dalšího trvání stavby, předpokládaná 

zbytková životnost aj.); při běžné údržbě doba od data odhadu do zchátrání stavby (v rocích). Při 

dobrém stavu prvků dlouhodobé životnosti se označí - TT -. Doba od okamžiku, ke kterému je 

prováděno ocenění, do zchátrání stavby, opět za předpokladu běžné údržby. 

Ekonomická životnost 

Ekonomická životnost je doba od vzniku stavby do jejího hospodářského zániku. Bývá obvykle kratší než technická 

životnost. V zemích, ve kterých se uplatňuje tržní hospodářství, je možno považovat za okamžik ekonomického zániku 

situaci, kdy je výhodnější na daném místě stávající stavbu zlikvidovat a postavit novou, která bude přinášet vyšší zisk. 

Kritériem také může být výše nákladů na běžnou údržbu v porovnání s výnosem stavby. Ekonomickým dožitím stavby 

může být zejména u staveb provozních situace, kdy se jedná o stavbu jednoúčelovou a v daném místě a čase daný druh 

provozu zanikne“2  

Mezní stav 

stav objektu, ve kterém musí být další využití objektu přerušeno z důvodu neodstranitelného porušení bezpečnostních 

požadavků, nebo neodstranitelné překročení předepsaných mezí stanovených parametry. Další možné stavy, které 

                                                 
2  (BRADÁČ, 2009) 
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mohou nastat, jsou neodstranitelné snížení efektivnosti provozu pod přípustnou hodnotu anebo nutnost provedení 

generální opravy.3 

Údržba 

„činnost, konaná za účelem udržení objektu v provozuschopném stavu po dobu stanovenou technickými podmínkami; 

spočívá v (pravidelně prováděné) kontrole stavu objektu a v provedení preventivních zásahů.”4 

Cenový (objemový) podíl 

Objemový podíl podle cenových předpisů platných do konce roku 2013 představoval podíl ceny 

jednotlivého konstrukčního prvku z ceny celé stavby. Od 1. 1. 2014 bude používán pojem „cenový 

podíl“, který více vystihuje podstatu pojmu. V této práci tedy bude používáno označení 

„Cenový/Objemový podíl“. 

Cenový/objemový podíl konstrukcí je součástí výpočtů opotřebení analytickou metodou. Jeho 

číselná hodnota vyjadřuje, jaký podíl z pořizovací ceny stavby tvořily náklady na tu kterou 

konkrétní konstrukci či vybavení: 

 i
i

i CCS;
CS

C
CP

 

kde značí 

CPi  cenový (ve stávající oceňovací vyhlášce nazván „objemový“) podíl dané konstrukce resp. 

vybavení, 

Ci  cenu této konstrukce resp. vybavení na dané stavbě, 

CS  cenu celé stavby 

Součet cenových/objemových podílů pro stavbu je tedy roven jedné (pokud by byl podíl vyjádřen v 

procentech, pak součet bude 100 %). Nejčastěji je využíván ve výpočtu nákladové ceny na základě 

technickohospodářských ukazatelů pro stavbu konstrukčně a účelově velmi podobnou, u které se 

předpokládá, že stejné konstrukce budou mít srovnatelný cenový/objemový podíl. Výše 

cenový/objemových podílů lze objektivně, ale pracně a tedy i nákladně odvodit na základě 

položkového rozpočtu; lze ji vyhledat podle typů stavby v platném oceňovacím předpise, kde 

ovšem je provedena paušalizace, která někdy přináší problémy 

2.1.4  Prvky dlouhodobé životnosti (dále jen PDŽ) 

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) - stavebně technické prvky resp. konstrukce, mající rozhodující 

vliv na životnost stavby (během životnosti stavby se zpravidla nemění, obvykle až částečně při 

generální opravě). Patří sem zejména: 

– základy, 

– svislé nosné konstrukce, 

– stropy, 

– nosná schodiště, 

– krovy. 

Ostatní patří mezi prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) - stavebně technické prvky, u nichž se 

alespoň zčásti předpokládá nejméně jedna výměna z doby životnosti stavby. 

2.1.5  Prvky krátkodobé životnosti (dále jen PKŽ) 

Zbývající nenosné prvky stavby mající nižší životnost a nárůst opotřebení je tedy rychlejší. Za dobu 

existence stavby se předpokládá jejich výměna. 

                                                 
3  (BRADÁČ, 2009) 
4  (BRADÁČ, 2009) 
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Součást věci  

Obecně je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být od ní odděleno, aniž by došlo k 

znehodnocení samotné věci. Součásti věci nejsou samostatné předměty občanskoprávních vztahů, ale práva a 

povinnosti k nim přecházejí současně s přechodem práv a povinností k věci hlavní, i když tak není výslovně 

uvedeno v převodní smlouvě. V našem případě, kdy se zaobíráme pozemkem jako věcí, jsou jeho součástí 

porosty. Pod tímto pojmem si představujeme stromy a keře pevně spojené s pozemkem kořeny. Pokud není 

zvláštní právní úpravou stanoveno jinak, porosty sdílejí právní osud pozemku, na kterém rostou. V případě 

oddělení součásti věci od věci hlavní se takto oddělená součást stává samostatnou věcí. Součástí pozemků 

nejsou stavby. Toto ustanovení Občanského zákoníku znamenalo v praxi vytvoření celé řady nevypořádaných 

majetkoprávních vztahů mezi majiteli zastavěných pozemků a majiteli těchto staveb. V současné době již 

došlo z větší části k vyřešení těchto vztahů tím, že došlo k převodu užívacích práv k pozemkům na základě 

kupních smluv, nájemních smluv, popřípadě na základě smluv o výpůjčce.5 

Příslušenství věci 

Na rozdíl od součásti věci, která není samostatným předmětem občanskoprávních vztahů, příslušenství věci 

je v těchto vztazích vždy věcí samostatnou. Jsou to věci, které náleží vlastníkovi věci hlavní, a jsou jím určeny 

k tomu, aby byly trvale užívány s hlavní věcí. V okamžiku, kdy jedna samostatná věc je příslušenstvím druhé 

samostatné věci, sdílí příslušenství právní osud věci hlavní a převádí se spolu s ní. Je-li možnost vzniku 

pochybností o tom, zda s převodem hlavní věci dojde i k převodu příslušenství, je nutné příslušenství ve 

smlouvě výslovně specifikovat. Příslušenství neztrácí nic ze své povahy ani není znehodnoceno, když není 

dočasně užíváno s hlavní věcí. Vlastnicky musí příslušenství vždy náležet jen jednomu vlastníkovi. Toto 

pravidlo však nevylučuje možnost odvozených užívacích nebo nájemních vztahů k takovýmto věcem tvořících 

příslušenství. Rozhodnuti o tom, zda se jedná o součást nebo příslušenství pozemku nemusí být vždy 

jednoznačné, a proto je nutné vzít do úvahy všechna fakta ve všech souvislostech. 6 

 

3 METODY ŘEŠENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

3.1 POSTUP A METODY ŘEŠENÍ OPTIMALIZACE VÝPOČTU 

OPOTŘEBENÍ STAVBENÍCH OBJEKTŮ 

Základním úkolem této disertační práce je zjistit, jak přiblížit vypočtené opotřebení aktuálnímu 

technickému stavu objektu a jaká je možnost výpočet korigovat s ohledem na případné netypické 

okolnosti. Následujícími kroky disertační práce tedy je: 

– Posouzení, zda objemové podíly, uvedené v oceňovacím předpise, jsou vhodné pro korektní 

výpočet opotřebení, zejména s ohledem na to, že jsou použity jako váha pro jednotlivé 

konstrukce a vybavení při výsledné sumarizaci opotřebení. Určení, zda existuje spojitost mezi 

pořizovací cenou prvku stavby a významem pro trvanlivost konstrukce, a to především u prvků 

dlouhodobé životnosti. 

– Optimalizace vybraných objemových podílů jednotlivých typů staveb pro následné použití v 

analytické metodě výpočtu opotřebení (typicky např. ve vyhlášce konstantní, ve skutečnosti však 

proměnný objemový podíl střechy, krytiny, základů v závislosti na počtu podlaží objektu). 

– Vliv opotřebení jednotlivých položek (prvků) na opotřebení celku, význam PDŽ × PKŽ. 

– Vliv provedených oprav, úprav a rekonstrukcí na opotřebení/technickou hodnotu resp. na cenu. 

                                                 
5  (BRADÁČ, 2009) 
6  (BRADÁČ, 2009) 
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3.2 POUŽITÉ METODY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ 

Pro zpracování analýzy zjištěných hodnot byl použit tabulkový procesor Microsoft Office Excel. 

Pozornost byla věnována především analytickým metodám, které vycházejí z možnosti výpočtu 

opotřebení jako váženého průměru opotřebení jednotlivých prvků konstrukce, v obdobném případě 

jako je tomu u výpočtu hodnoty rozestavěných staveb. Vahou jsou zpravidla cenové podíly 

konstrukcí. Analytické metody umožňují výpočet opotřebení jednotlivých částí stavby v závislosti 

na jejich stáří a předpokládané životnosti. Opotřebení je počítáno lineární metodou samostatně pro 

každou část s odlišným technickým stavem. Pokud nelze přesně zjistit stáří stavby nebo jejích 

jednotlivých částí, odborně se odhadne, případně se odhadne opotřebení jednotlivých stavebně 

technických prvků. 

S využitím klasických metod výpočtu opotřebení byla navržena metoda kombinující výhody 

několika metod. 

3.3 VÝSLEDKY RŮZNÝCH METOD VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ 

Způsoby výpočtu 

opotřebení
Vztah

% 

opotřebení

Časová cena v 

Kč

Odchylky od 

lineární 

metody

Lineární metoda O=S/Ž×100 18,00  2 477 435,55

Analytická metoda - 

obj. podíl dle 

předpisu

O=suma (Obj.podíl×100×Si/Ži) 25,490 2 251 142,96 -226 292,59 

Analytická metoda - 

obj. podíl dle 

předpisu, 

zohlednění 

dvojnás. ceny kce

O=suma (Obj.podíl×100×Si/Ži) 29,160 2 140 262,61 -337 172,94 

Rosssova metoda O=60×S/Ž 10,80  2 694 966,47 217 530,93

Semikvadratická 

metoda
O=100×(S/Ž+S2/Ž2)/2 10,62  2 700 404,74 222 969,20

Kvadratická 

metoda
O=100×S2/Ž2 3,24  2 923 373,94 445 938,40

Logaritmická 

metoda
pro u=3: 100×(1,03S-1)/(1,03Ž-1) 3,86  2 904 775,80 427 340,25

 

Zdroj: vlastní výpočet 
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3.3.1 Demonstrační část – příklady 

Příklad č. 1 

– Stanovení opotřebení stavby po rozsáhlém požáru, otázky zadavatele byly:  

 

nad 60% do 60%

Část stavby Časová cena
Reprodukční 

cena
% opotřebení

Výstavní hala 137 843 218,06 Kč 433 469 239,18 Kč 68,20
počítáno 

analyticky

Přístavba foyer 18 704 278,04 Kč 40 661 473,99 Kč 54,00 počítáno lineárně

Přístavba levého křídla 15 192 265,29 Kč 24 686 813,93 Kč 38,46

… změna 

interiéru, počítáno 

analyticky

Přístavba pravého křídla 4 705 026,43 Kč 10 228 318,32 Kč 54,00 počítáno lineárně

Celkem 176 444 787,82 Kč 509 045 845,42 Kč  

Zdroj: vlastní výpočet 

Příklad č. 2 

Opotřebení v souvislosti s posouzením zhodnocení stavby stavebními úpravami 

stodola a vestavby à změna užívání stavby na pěstitelskou pálenici 

alternativy vyčíslení zhodnocení: 

• Ocenění stavebních prací (zahrnutí i prací nezhodnocujících) 

• Rozdíl cen časových s provedenými pracemi a bez nich 

Rozdíl cen zjištěných podle cen. předpisu s rekonstrukcí a bez rekonstrukce. 

Příklad č. 3 

Zjištění opotřebení požárem zničené stavby: 

Dotčená část areálu původního cukrovaru byla složena z komplexu 12 budov, vzájemně provozně a 

komunikačně propojených. Pro lepší orientaci je rozdělena na 12 objektů, které jsou označeny 

velkými písmeny abecedy A-L. Obrázek č. 1 zachycuje letecký snímek s vyznačením jednotlivých 

objektů dle zmíněného abecedního dělení. 
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Obr. č. 1: Schéma rozdělení areálu na jednotlivé objekty 

 

Zdroj: Výřez z ortofotomapy s orientačním zobrazením objektu firmy Remiva, s. r. o. 
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problémy při zpracování: 

• v době místního šetření už objekt neexistoval, 

• stavba z velkého množství konstrukčně odlišných částí, leč funkčně propojených, 

• stavba vznikala v průběhu více než 100 let, 

Opotřebení jednotlivých dílčích částí bylo stanoveno jako vážený průměr, jako váha byly použity 

příslušné objemové/cenové podíly, 

Opotřebení celého objektu …vážený průměr z opotřebení jednotlivých částí, ale vahou v tomto 

případě byly obestavěné prostory dílčích částí. 

3.3.2 Srovnání a vyhodnocení různých funkčních záívislostí při výpočtu opotřebení 

Při zjišťování opotřebení stavby jsou možné různé postupy, leč součástí výpočtu ceny zjištěné 

nákladovou metodou podle oceňovacího předpisu jsou jen dvě možnosti. Znalec stojí před volbu, 

zda použije metodu lineární nebo analytickou. Obě zmíněné a jedině použitelné metody využívají 

stejného matematického vztahu a vycházejí ze stejného předpokladu, že opotřebení roste přímo 

úměrně s časem. 

Z

S
AL 100  

Jediný rozdíl mezi lineární a analytickou metodou uvedenou v cenovém předpise je, že při lineární 

metodě předpokládáme, že v čase degraduje stavba jako celek, a pro celkovou životnost je daná jen 

jedna možná hodnota; při analytickém způsobu opotřebení předpokládáme, že každý z výčtu prvků 

je opotřebovávaný rozdílně. V příloze č. 15 oceňovacího předpisu není pro každý prvek uvedena jen 

jedna hodnota, ale rozmezí, v kterém se životnost může pohybovat. 

Volba mezi lineární a analytickou metodou je přesně vymezena několika odstavci přílohy č. 15 

oceňovacího předpisu, nicméně začlenění formulace „výpočet opotřebení stavby lineární metodou 

nevýstižný nebo opotřebení je objektivně větší než 85 %“v odstavci 4c) pro použití analytické 

metody výpočtu opotřebení dává znalci možnost posupovat dle vlastního uvážení, a co nejvíce se 

přiblížit reálnému opotřebení stavby. Právě rozsah „volnosti“ je demonstrován v následujících třech 

grafech pro průběh opotřebení přízemního rodinného domu, nepodsklepeného, nebo podsklepeného 

jen do 1/2 (typy A,E,CH,L), za předpokladu, že žádné konstrukce nebyly vyměněny. 

Ve všech grafech je černou barvou vyznačen průběh pro lineární výpočet opotřebení, ve shodě s 

oceňovacím předpisem. 

V rozmezí daném modrou a červenou barvou je patrný rozdíl mezi použitím maximální a minimální 

životnosti jednotlivých konstrukcí při výpočtu analytickou metodou. Mezi modrou a červenou 

křivkou leží i další možné hodnoty opotřebení, kdy pro některé prvky byla zvolena maximální 

životnost, pro některé prvky životnost v daném rozmezí a pro další prvky hodnoty minimální 

životnosti. 

Jako mezní hodnota je dále zvolena životnost 200 let, a to z toho důvodu, že maximální přípustná 

doba trvání základů, svislých konstrukcí, stropů a schodů je podle tabulky č. 7 přílohy č. 15 

oceňovacího předpisu právě doba 200 let. Pro srovnání je pak použit výpočet právě s touto 

hodnotou, a je zobrazen šedou barvou. 
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Graf  1: Průběh opotřebení při nevyměněných konstrukčních prvcích, s využitím lineární závislosti a 

srovnání s lineárním průběhem opotřebení (%) 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Lze říci, že v prvním grafu jsou v souladu s oceňovacím předpisem tři průběhy opotřebení – obě 

analytické metody a lineární výpočet opotřebení s možnou životností 100 let. (Výjimku tvoří i 

dřevěné domy s předepsanou celkovou životností 80 let.)  

Výrazný je velmi rychlý nárůst opotřebení při použití minimálních hodnot životností.  

Zajímavá oblast je pro stáží 67 až 70 let pro průběh lineárního opotřebení a opotřebení vypočteného 

analyticky s maximálními hodnotami životnosti (černá přímka a červená křivka). Do cca 70 let jsou 

rozdíly malé, pak se červená křivka od černé přímky takřka dramaticky odchyluje a nabádá znalce 

právě pro použití výše zmíněné formulace v odst. 4c.). 

Graf  2: Průběhy opotřebení při nahrazení lineární závislosti opotřebení na životnosti závislostí 

semikvadratickou a srovnání s lineárním průběhem opotřebení (%) 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

V grafu č. 2 je jediným průběhem opotřebení, který je v souladu s oceňovacím předpisem, lineární 

průběh opotřebení. Ostatní křivky využívají jiný početní vzorec. Poměr stáří a životnosti je 

nahrazen aritmetickým průměrem součtu poměrů druhých mocnin stáří a životnosti a poměru stáří a 

životnosti.  
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Oblast „souběhu“ lineárního průběhu opotřebení s analytickým pro minimální životnosti se posouvá 

do oblasti kolem 49.-tého roku. Pro doplnění je uveden průběh opotřebení pro nemovitost jako 

celek, ovšem semikvadratickou metodou a celkovou životností 200 let (šedá křivka). 

Graf  3 Průběhy opotřebení při nahrazení lineární závislosti opotřebení na životnosti závislostí kvadratickou 

a srovnání s lineárním průběhem opotřebení (%) 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

V grafu č. 3 je opět jediným průběhem opotřebení, který je v souladu s oceňovacím předpisem, 

lineární průběh opotřebení. Ostatní křivky využívají jiný početní vzorec. Poměr stáří a životnosti je 

nahrazen poměrem druhých mocnin stáří a životnosti: 

2

2

100
Z

S
AK   

Výraznější „souběh“ lineárního průběhu opotřebení s analytickým pro minimální životnosti se 

v tomto grafu patrný není. Pro doplnění je uveden průběh opotřebení pro nemovitost jako celek, 

ovšem kvadratickou metodou a celkovou životností 200 let (šedá křivka). 

 

3.3.3 Průběh technické hodnoty/opotřebení při výměně prvků 

V následující tabulce a grafu je uveden příklad, jak by probíhal pokles technické hodnoty v případě, 

že by v době dožití podle přílohy č. 15 (21), tabulky č. 7(6) byly prvky důsledně vyměňovány. 
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Graf  4 Průběh opotřebení při vyměňování všech konstrukčních prvků na konci jejich životnosti pro typ 

rodinného domu A, E, CH, L, s využitím lineární závislosti 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Pilovitý průběh je způsoben vzestupem technické hodnoty – poklesem opotřebení celku 

způsobeného výměnou některých prvků. Vzhledem k tomu, že některé „výměny“ se kumulují, jsou 

výkyvy v určitých intervalech výraznější. Samozřejmě, čím má prvek větší objemový podíl, tím 

více je výkyv způsobený jeho výměnou patrnější. Dalším faktorem (důvodem) je i skutečnost, že 

doporučené životnosti jednotlivých prvků jsou udávány v násobcích 5 a 10 let. Toto však nemusí 

být pravidlem, protože životnost v konkrétním případě nemusí být v násobcích 5 nebo 10 zvolena. 

 

Graf  5: Průběh opotřebení při vyměňování všech konstrukčních prvků na konci jejich životnosti pro typ 

rodinného domu A, E, CH, L, s využitím semikvadratické závislosti 

 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Graf  6: Průběh opotřebení při vyměňování všech konstrukčních prvků na konci jejich životnosti pro typ 

rodinného domu A, E, CH, L, s využitím kvadratické závislosti 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Dále je otázkou, zda lze říci, že bude degradovat stejně rodinný dům konstrukce zděné, jako 

železobetonové montované nebo monolitické, či dřevěné,….i když mají stejný počet podlaží. 

Ve dvou následujících tabulkách je pro názornost uvedeno, kdy by měly být jednotlivé prvky 

měněny; ukazuje, jak se výměny konstrukčních prvků mohou kumulovat v jednotlivých obdobích. 

Tabulka 1: Kumulace výměny prvků podle oceňovacího předpisu, minimální životnosti 

Stáří objektu Vyměněné prvky 

15 Podlahy obytné a ostatní, vybavení kuchyní 

20 Vytápění, rozvody vody, zdroj teplé vody, instalace plynu 

25 Elektroinstalace 

30 
Klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější obklady, vnitřní obklady, podlahy obytných a 

ostatních místností, bleskosvod, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní hygienické vybavení, záchod, 
ostatní. 

40 Krytina, vytápění, rozvod vody, zdroj teplé vody, instalace plynu. 

45 Podlahy obytné a ostatní, vybavení kuchyní 

50 Vnitřní omítky, dveře, okna, elektroinstalace 

60 
Klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější obklady, vnitřní obklady, podlahy obytných a 
ostatních místností, vytápění, bleskosvod, rozvod vody, zdroj teplé vody, instalace plynu, 

kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní hyg. vybavení, záchod, ostatní. 

70 Krov 

75 Podlahy obytné a ostatní, elektroinstalace, vybavení kuchyní 

80 Svislé konstrukce, stropy, krytina, schody, vytápění, rozvod vody a zdroj teplé vody, instalace plynu 

90 
Klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější obklady, vnitřní obklady, podlahy obytných a 

ostatních místností, bleskosvod, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní hyg. vybavení, záchod, 
ostatní  

100 
Vnitřní omítky, dveře, okna, vytápění, elektroinstalace, rozvod vody, zdroj teplé vody, instalace 

plynu 

105 Podlahy obytné a ostatní, vybavení kuchyní 

120 
Krytina, klempířské konstrukce, fasádní omítky, vnější a vnitřní obklady, podlahy obytné a ostatní, 
bleskosvod, rozvod vody, zdroj teplé vody, instalace plynu, kanalizace, vybavení kuchyní, vnitřní 

hygienické vybavení, záchod a ostatní 

125 Elektroinstalace 

140 Krov, vytápění, rozvod a zdroj teplé vody, instalace plynu 

150 Základy 

Zdroj: Příloha 15, tabulka 7 oceňovacího předpisu, upraveno 

 



15 

3.4 OBJEMOVÉ/CENOVÉ PODÍLY 

Po novelizaci oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., vyhláškou č. 450/2012 Sb., došlo k podstatné 

změně, kterou znalci musí akceptovat.  

Přesné znění právní úpravy je následující: 

„Dále platí, že 

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, 

která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; 

zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových 

podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění, 

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů 

standardního provedení podle přílohy č. 6, odečte se její objemový podíl příslušející 

standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni 

nový objemový podíl postupem podle bodu a), 

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její 

objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“ [2] 

Podstatná změna, kterou do oceňovací vyhlášky vnesla již několikrát zmiňovaná novelizace, je 

uvedena v odstavci b). 

Je tedy zřejmé z odstavce b), že nově byl upřesněn postup při oceňování staveb, u nichž náklady na 

některé konstrukce nebo vybavení vysoce překračují náklady jejich standardního provedení, které 

jsou zohledněny v základních cenách stavby příslušného typu. Při současných možnostech využití 

velké variability konstrukcí a vybavení (uplatňování nových materiálů a technologií) se podstatně 

liší i náklady na jejich provedení. Cena použitého řešení mnohdy několikanásobně převyšuje cenu 

standardního provedení, která je obsažena v základních jednotkových cenách staveb. Vyhláška však 

nestanovovala, jak v těchto případech postupovat. 

Do současné doby nebyla povinnost ani možnost v rámci oceňovacích předpisů vysoce 

nadstandardní konstrukce uplatnit. Znalci tyto případy neřešili vůbec nebo je řešili rozdílně podle 

vlastního uvážení, proto bylo nutno upravit jednotný postup. 

Jsou-li náklady na provedení konstrukce nebo vybavení více než dvojnásobné oproti nákladům 

standardního provedení, objemový podíl příslušející jejímu standardnímu provedení se odečte jako 

v případě konstrukce chybějící a stanoví se nový objemový podíl, vycházející z nákladů na její 

realizaci jako v případě konstrukce navíc. [3] 

 

3.4.1 Ukázka výpočtu koeficientu konstrukce a vybavení K4  na praktickém příkladě 

V této kapitole je proveden výpočet ceny rodinného domu podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 450/2012 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná stále o ocenění stejného objektu 

ve stejném období, hodnoty koeficientů se nemění, s výjimkou koeficientu K4, na kterém je 

provedena demonstrace možných přístupů a dosažení různých výsledků za dodržení ustanovení 

oceňovací vyhlášky. 

Pro srovnání a zejména pro zjištění skutečné pořizovací ceny byl použit podrobný položkový 

rozpočet. Nutností bylo rozčlenit položky rozpočtu, tak, aby položky odpovídaly členění konstrukcí 

a vybavení v oceňovací vyhlášce. Na základě tohoto rozpočtu byl zjištěn, nezávisle na oceňovací 

vyhlášce, skutečný cenový podíl.  

Prostřednictvím dílčích výpočtů bylo na základě výchozí ceny při standardním provedení 

stanoveno, kolik by v daném případě měla stát daná konstrukce, aby byla standardní, nadstandardní 

nebo vyhověla podmínce dvojnásobku nákladů standardního provedení podle přílohy č. 6, tak jak je 

uvedeno v § 5, odst. 2b). 
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V tabulkách jsou uvedeny tři varianty: 

V tabulce č. 1 je při zatřídění jednotlivých konstrukcí a vybavení je zohledněn slovní popis a u 

konstrukcí a vybavení, které lze zařadit na základě slovního popisu, není brána v úvahu skutečná 

pořizovací cena. 

V tabulce č. 2 je při zatřídění jednotlivých konstrukcí a vybavení je zohledněna skutečná cena 

pořizovací konstrukcí a vybavení, není zkoumáno, zda se nejedná o dvojnásobek pořizovací ceny 

konstrukcí. 

V tabulce č. 5 je při zatřídění jednotlivých konstrukcí a vybavení je zohledněna skutečná cena 

pořizovací konstrukcí a vybavení, je zohledněno, zda se jedná o dvojnásobek pořizovací ceny 

konstrukcí. 

 

 

 

Graf  7: Srovnání cenových podílů zjištěných na základě rozpočtu a podle cenového předpisu 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafického znázornění výše cenových podílů je patrné, jakým způsobem se liší cenové podíly u 

jednotlivých konstrukcí a vybavení. Je evidentní, že prvky dlouhodobé životnosti se od etalonu 

(oceňovací vyhláška), výrazně neliší, variabilita jejich provedení není až tak rozsáhlá. U prvků 

krátkodobé životnosti je situace odlišná, rozmanitost provedení je mnohem širší, což se tedy 

pravděpodobně projevuje i ve větším rozmezí cenových podílů. 



17 

 

3.4.2 Konstatování 

V předchozí kapitole jsou uvedeny praktické ukázky konkrétního ocenění rodinného domu. 

Z výsledků shrnutých v tabulce č. 7, je zřejmé, že úprava koeficientu vybavení K4 z důvodu 

dvojnásobné pořizovací ceny má na výslednou cenu výrazný vliv (viz řádek 2 a 3 tab. č. 7). 

V průběhu posuzování bylo zjištěno, že i konstrukce a vybavení, které byly na základě slovního 

popisu zařazeny jako standardní, mohou být na základě zjištěné pořizovací ceny zařazeny jako 

nadstandardní (v uvedeném příkladu se to týkalo střešní krytiny a fasádních omítek) nebo dokonce 

jako „absolutní nadstandard“ (v uvedeném příkladu se to týkalo dveří, oken a podlah). 

Tabulka 2: Možné výsledky ocenění jednoho rodinného domu na základě přípustných hodnot K4  

 Způsob zjištění K4 Cena v Kč 

1 K4 vypočten jen na základě slovního posouzení standardu 4 473 128,60 

2 
K4 vypočten na základě zařazení nadstandardu pomocí skutečných 

pořizovacích cen, bez zvažování "dvojnásobku" 
4 711 088,77 

3 K4 vypočten jen na základě slovního posouzení 5 095 601,51 

Zdroj: vlastní výpočet 

Je evidentní, že znalec by neměl postupovat rutinně a měl by brát v úvahu, že každá z konstrukcí a 

vybavení by mohly být potencionálně nadstandardními či absolutně nadstandardními. Je otázkou, 

nakolik novelizovaný postup přispěl ke sjednocení postupu při ocenění dle oceňovací vyhlášky. 

Pozitivní je možnost, kterou tento postup dává znalci pro přiblížení se reálné ceně nemovitosti, 

ovšem při získání podrobné dokumentace vč. položkového rozpočtu. 

 

3.5 NAVRHOVANÉ ZMĚNY OCEŇOVACÍHO PŘEDPISU 

Původní znění:  

Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce 

kde 

 

 

n …  počet položek …, 

Ai …objemové podíly …;  součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000, 

Bi … skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,  

Ci … předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce č. 7, 

popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, přičemž 

platí vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a vybavení 

se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří). 

Nově navrhované znění:  

Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce 

 

 

kde 

n …  počet položek, 
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Ai …objemové podíly …;  součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000, 

Bi … skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení,  

Ci … předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení, zjištěná jako součet 

stáří konstrukce a předpokládané doby jejího dalšího trvání. Doba dalšího trvání se 

uvažuje stejná pro všechny konstrukce a vybavení. 

 

 

3.6 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je zjištění, jakým způsobem je vhodné vypočíst opotřebení stavebních 

objektů a jak korigovat cenové/objemové podíly, aby byly zohledněny nejen pořizovací náklady na 

jednotlivé konstrukce, ale význam jednotlivých konstrukcí pro technickou hodnotu celého 

stavebního objektu. V disertační práci jsou řešeny různé způsoby výpočtu opotřebení a jejich 

vhodnost v různých případech. Dále je navržen možný sled jednotlivých kroků (postup) vedoucí ke 

korektnímu stanovení technické hodnoty stavebního objektu. 

3.7 VÝSLEDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

- korekce cenových/objemových podílů o význam dílčích konstrukcí  - faktor významu pro 

celek, 

- změna funkčních závislostí, užitých pro výpočet, 

- „metoda dožití“, která optimalizuje analytický výpočet tak, aby po zabudování nové 

konstrukce dožily všechny prvky stavba zhruba stejně. 

 

3.7.1 Korekce cenových/objemových podílů o význam dílčích konstrukcí  - faktor 

významu pro celek 

Před vlastním uplatněním analytické polyfunkční metody je třeba rozhodnout, jakým způsobem 

budou vytvořeny skupiny konstrukčních prvků (jak se seskupí). Vzhledem k požadavku, aby byly 

využity stávající prameny, nabízí se použití konstrukčních prvků tak, jak je uvádí oceňovací 

předpis, který také respektuje možnost vcelku jednoduchého vizuálního posouzení bez nutnosti 

provedení sond nebo použití dalších destruktivních metod. 

V současnosti nejčastěji používaným je dělení na prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti. 

Pro potřeby nové metody bylo však provedeno seskupení podrobnější. 

Skupiny konstrukcí seřazené sestupně podle významu pro setrvání stavebního objektu v dobrém 

stavu: 

1) Čtyři konstrukce, které mají zcela zásadní/rozhodující význam pro setrvání objektu 

v provozuschopném stavu: základy, svislé konstrukce, stropy a krov. S výjimkou schodiště 

tedy všechny prvky dlouhodobé životnosti. 

2) Konstrukce, které svým technickým stavem významně ovlivňují provoz objektu: krytina, 

fasádní omítky, vnější obklady, schody, okna, kanalizace. 

3) Konstrukce svým charakterem provozní – neovlivňují samotnou existenci, ale bez jejich 

správné funkce není možné užívání objektu: klempířské konstrukce, dveře, vytápění, 

elektroinstalace, bleskosvod, rozvod vody. 



19 

4) Převážně konstrukce tzv. „obálky“, jsou konstrukce, které svým stavem neovlivňují komfort, 

ale ekonomiku provozu: vnitřní omítky, podlahy obytných i ostatních místností, zdroj teplé 

vody, instalace plynu, vnitřní hygienické vybavení, záchod. 

5) Konstrukce charakteru „kosmetického“, dávající objektu estetickou hodnotu, případně 

přispívají k „prestižnímu“ charakteru, nebo ovlivňují komfort užívání (např. u 

administrativního objektu datové sítě): vnitřní obklady, zařízení kuchyní a ostatní konstrukce 

(krby, mříže, vestavěné skříně, zabezpečení….). 

Konstrukcí by samozřejmě bylo možné popsat více a seskupit je jiným způsobem. Z praktického 

hlediska (pro potřeby oceňování) ale byly skupiny vytvořeny z položek obsažených v oceňovacím 

předpise. 

V následující tabulce a grafu je uvedeno nově navržené rozdělení konstrukcí demonstrované na 

přízemním, nepodsklepeném rodinném domě. Stejnou hodnotu „koeficientu významu“ by měly mít 

i ostatní rodinné domy, budovy, haly, vedlejší stavby, garáže… 

U všech stavebních objektů budou mít pro dobrý technický stav objektu základy vždy větší význam 

než například vnitřní obklady. 

Otázka konstrukcí, které se u některých typů staveb nevyskytují se je vyřešena tím, že 

korigovaný/upravený podíl je vyčíslen jako součin původního objemového/cenového podílu a 

koeficientu významu, takže pokud se konstrukce v objektu nevyskytuje, její cenový/objemový podíl 

je nulový. 

Zařazení do skupin zhruba respektuje i možnou míru škody způsobené nefunkčností jednotlivých 

konstrukcí. 

Tabulka 3: Zařazení a vyčíslení změny pro korigované cenové/objemové podíly RD A, E, CH, L 

Skupiny podle 

významu  

Konstrukce rodinného domu typ 

A, E, CH, L 

Součet původních podílů pro 

skupinu 

Součet upravených 

podílů pro skupinu 

1 
Základy, svislé konstrukce, 

stropy, krov 
0,44600 0,59151 

2 

Krytina, fasádní omítky, vnější 

obklady, schody, okna, 

kanalizace 

0,16000 0,16976 

3 

Klempířské konstrukce, dveře, 

vytápění, elektroinstalace, 

bleskosvod, rozvod vody 

0,17400 0,13846 

4 

Vnitřní omítky, podlahy, zdroj 

teplé vody, instalace plynu, 

vnitřní hyg. vybavení, záchod 

0,15800 0,08382 

5 
Vnitřní obklady, vybavení 

kuchyně, ostatní 
0,06200 0,01645 

Kontrolní součet 1,00000 1,00000 

Zdroj: vlastní výpočet 

Diskutabilní zařazení: 

Krytina ve 2. skupině – sice je součástí krovu, ale je v podstatě bez větších problémů vyměnitelná. 

Vnější obklady ve 2. skupině – obklady například podezdívky nejsou až tak důležité pro technický 

stav objektu, ale existují stavby, které mají obloženou větší plochu fasády a jsou vlastně s fasádou 

zaměnitelné. 

Zařazení kanalizace do 2. skupiny a dalších instalací do jiné skupiny – nefunkční přívod vody na 

konstrukci neovlivní stav, jen provozuschopnost objektu. Nefunkční kanalizace ovšem může 

způsobit zvýšení vlhkosti v objektu, nárůst plísní, podmáčení základů a tím až zborcení. 
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Graf  8: Objemové/cenové podíly pro přízemní rodinný dům, po korekci koeficientem významu 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Pro jiné stavební objekty by grafy vypadaly jinak, i když koeficienty významu by pro všechny 

stavební objekty byly stejné. 

Graf  9: Znázornění nárůstu a poklesu objemových/cenových podílů po korekci „koeficientu významu“ 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Použité matematické funkce 

Jsou možné dva hlavní postupy:  

– Pro výpočet opotřebení stavebního objektu bude pro všechny konstrukční prvky použita 

stejná funkční závislost. 

– Pro výpočet opotřebení stavebního objektu bude použito více funkčních závislostí. 

Lze použít velké množství kombinací. Pro novou metodu výpočtu opotřebení byly nejprve 

zkoumány různé užívané metody a nakonec byly zvoleny funkční závislosti pro jednotlivé 

konstrukce. 
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Přiřazení uvedené v následující tabulce je pro přízemní nepodsklepený rodinný dům. Přiřazení by 

bylo stejné pro většinu stavebních objektů. 

 

Tabulka 4: Přiřazení funkčních závislostí jednotlivým konstrukčním prvkům 
Konstrukce Funkce 

Základy Kvadratická – ozn. K 

Svislé kce  Kvadratická - ozn. K 

Stropy  Kvadratická - ozn. K 

Krov 
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Krytina Lineární - ozn. L 

Klemp. kce Lineární 

Vnitřní omítky  
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Fasádní omítky  
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Vnější obklady  
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Vnitřní obklady  Lineární 

Schody  
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Dveře  
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Okna  
Semikvadratická - ozn. 

SK 

Podlahy obyt. Lineární - ozn. L 

Podlahy ostat. Lineární - ozn. L 

Vytápění  Lineární - ozn. L 

Elektroinstalace  Lineární - ozn. L 

Bleskosvod  Lineární - ozn. L 

Rozvod vody  Lineární - ozn. L 

Zdroj teplé vody  Lineární - ozn. L 

Instalace plynu  Lineární - ozn. L 

Kanalizace  Lineární - ozn. L 

Vybavení 
kuchyní  

Lineární - ozn. L 

Vnitř. hyg. 
vybavení 

Lineární - ozn. L 

Záchod  Lineární - ozn. L 
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Obrázek 1: Zjednodušené schéma navrhovaného postupu výpočtu ceny stavebního objektu 

 

Zdroj: vlastní 

 

3.7.2 Změna funkčních závislostí, užitých pro výpočet, 

V následujících grafech jsou zobrazeny průběhy nárůstu opotřebení stavebního objektu při použití 

analytické metody s různými funkčními závislostmi (lineární, semikvadratické, kvadratické). 

Ve všech třech grafech je opotřebení vypočteno pro přízemní, nepodsklepený rodinný dům se 

sedlovou střechou, v cenovém předpise označovaný jako typ A, s celkovou životností 100 let. 

Měněnou konstrukcí je v tomto případě krytina, a to po 40 letech. Po 100 letech byly vyměněny 

stropy. 

Graf  10: Výpočet opotřebení pro RD typu A, E, CH, L s využitím lineární závislosti  

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Cena ke dni ocenění 
(cena zjištěná, cena časová..) 

Odpočet opotřebení 
Odpočet poklesu technické hodnoty 

Reprodukční cena 

Zjištění výměr Zjištění stáří 

Zjištění typu objektu 

Výběr objemových podílů 

Korekce objemových 

podílů 
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Graf  11: Výpočet opotřebení pro RD typu A, E, CH, L s využitím semikvadratické závislosti 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

Graf  12: Výpočet opotřebení pro RD typu A, E, CH, L s využitím kvadratické závislosti 

 

Zdroj: vlastní 

Z grafů v této podkapitole je patrný hlavní problém použití analytické metody: po první výměně 

jakéhokoliv konstrukčního prvku je lineární průběh povinně nahrazen průběhem daným analytickou 

metodou a opotřebení výrazně vzroste. Je to v rozporu s očekáváním, že zabudování nové 

konstrukce pozitivně ovlivní kvalitu celého stavebního objektu a zvýší technickou hodnotu. Hlavní 

příčinnou je, že v momentě výměny konstrukce přestává být stavební objekt posuzován jako celek 

s dlouhou životností (nejčastěji 100 let), a pro každou jednotlivou konstrukci začíná platit/je použita 

její specifická životnost, mnohdy výrazně nižší, než původní celková 
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3.7.3 Metoda dožití 

metoda, která optimalizuje analytický výpočet tak, aby po zabudování nové konstrukce dožily 

všechny prvky stavba zhruba stejně. 

Graf  13: Průběh opotřebení před a po výměně konstrukce se shodnou dobou dalšího trvání/dožití 

 

Zdroj: vlastní 

 

Graf  14: Průběh opotřebení do doby výměny konstrukce a po výměně konstrukce (krytina) 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Tento rozpor (nárůst opotřebení po výměně konstrukce) lze eliminovat použitím nového způsobu 

výpočtu opotřebení po výměně konstrukce:  

– do doby výměny konstrukce je výpočet proveden lineární metodou, všechny prvky tedy mají 

stejnou životnost, 

– po výměně konstrukce je od původní životnosti odečteno stáří objektu v době změny 

konstrukce a tato doba je nadále označovaná jako doba společného dožití, 

– opotřebení je poté podílem aktuálního stáří a doby dožití. 
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Graf  15: Lineární závislost využitá ve výpočtu opotřebení analytickou metodou po výměně krytiny po 30-ti 

letech 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Byly provedeny výpočty (pro RD typu A), a to v několika variantách, zahrnujících v předchozích 

odstavcích uvedené možnosti. 

1). Polyfunkční výpočet  - všechny prvky se stejným významem 

2). Polyfunkční výpočet - všechny prvky s korekcí podle míry významu 

3). Polyfunkční výpočet - všechny prvky s korekcí podle míry významu s výměnou konstrukce 

Kompletní průběh je pak následně zobrazen v grafech: 

 

Graf  16: Průběh opotřebení při různě zvolených funkcích pro různé konstrukční prvky, kterým je přiřazen 

stejný význam 

 

Zdroj: vlastní výpočet 
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Graf  17: Průběh opotřebení při různě zvolených funkcích pro různé konstrukční prvky, kterým je přiřazen 

různý význam 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

Graf  18: Polyfunkční výpočet - všechny prvky s korekcí podle míry významu s výměnou konstrukce 

 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

3.8 OSOBNÍ PŘÍNOS DOKTORANDA 

Výše uvedené výsledky disertační práce mohou mít vypovídající přínos pro různé skupiny či 

odvětví. Tento přínos doktoranda můžeme rozdělit pro: 

 vědní obor, 

 použití ve znalecké praxi, 

 pedagogickou činnost. 

Přínosem disertační práce pro vědní obor je zjištění, jakým způsobem nejlépe postupovat 

v rozdílných případech stanovení opotřebení. Žádná odborná literatura s výjimkou cenového 

předpisu, nestanovuje/nedoporučuje postup. Tato disertační práce by mohla dále posloužit jako 

metodická pomůcka, podle které by se vybral vhodný způsob korektního a přiměřeného výpočtu 

opotřebení stavebního objektu, resp. vyčíslení jeho technické hodnoty. 

Přínos dizertační práce pro praktické využití ve znalecké praxi je velmi důležitý. Celá řada 

znaleckých posudků, nejen o administrativní ceně, využívá v cenovém předpise uvedené 

objemové/cenové podíly, a to především pro potřeby stanovení ceny časové. Znalci ne vždy 

zkoumají přiměřenost cenových/objemových podílů. Jejich nepřiměřenost může negativně ovlivnit i 

reálnost výsledku při určení opotřebení. 
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Přínos disertační práce pro pedagogickou činnost by mohl spočívat především ve využití pro 

výuku znalců a odhadců, kteří se přihlásí do specializačního kurzu. Ti by získali informace, jakými 

různými možnými způsoby a za jakých okolností je možné vyčíslit technickou hodnotu stavebního 

objektu. 
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