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1 ÚVOD 

Hlavním cílem disertační práce je stanovení metodiky oceňování součástí a 

příslušenství pozemků s důrazem na rozdíl mezi venkovní úpravou a inženýrskou stavbou.  

I když existují definice součásti a příslušenství nemovitých věcí v občanském 

zákoníku, v praxi se často objevují pochybnosti o tom, zda se v konkrétním případě jedná 

ještě o součást nemovitých věcí, nebo zda jde již o samostatnou věc. Stanovit, zda se jedná o 

součást či příslušenství je důležité nejen pro určení vlastnického práva, ale i pro oceňování. 

Při oceňování nemovitých věcí se součást nemovitých věcí započítává do ceny nemovitosti. 

Stejně tak určení, zda se jedná o venkovní úpravu či inženýrskou stavbu, není vždy jasně 

dané. A to i z toho důvodu, že v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. se některé objekty 

nacházejí jak v příloze venkovních úprav, tak i v příloze inženýrských staveb. V soudních 

rozhodnutích o převodu nemovitostí bývá často řešen spor, co vše je při převodu převáděno. 

Lze uvést jako příklad Rozhodnutí nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 133/2001, který řešil 

problematiku převodu příslušenství. Dále je často řešen problém určení vlastnictví. Ze soudní 

judikatury lze uvést tyto příklady: 

 skalka, která je vytvořená zpevněním povrchu pozemku kameny a osázením trvalými 

porosty. Určení, zda je vlastníkem vlastník pozemku či osoba, která ji vybudovala. 

Stejně tak jsou i spory o určení vlastnictví přípojek inženýrských sítí, vlastnictví 

staveb, které jsou vedené pod povrchem pozemku, 

 otázka vlastnictví stavby parkoviště, které je představováno pozemkem, jehož povrch 

byl zpracován zpevněním povrchu za účelem parkování automobilů, 

 otázka vlastnictví zatrubnění potoka.  

V průběhu zpracování disertační práce došlo ke schválení nového občanského 

zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014. Z výše uvedených důvodů práce pojednává 

o řešení situace dle starého i nového občanského zákoníku. Dle nového občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb. došlo k rozsáhlým změnám v oblasti věcí a jejich rozdělení. Je zde nově 

zaveden pojem nemovitá věc namísto pojmu nemovitost. Velmi důležitou změnou je, že dle 

§ 506 odst. 1 jsou stavby součástí pozemku. Dále je důležitý § 509, jež uvádí, že „Inženýrské 

sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. 

Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi 

provozně souvisí.“ Nelze opomenout ani § 3055 odst. (1) „Stavba spojená se zemí pevným 

základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je 

zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka 

pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou 

věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i 

vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku.“ 

Důležitým pojmem v novém občanském zákoníku je i nově zavedené právo stavby, jež je 

řešeno § 1240 až § 1242 nového občanského zákoníku. Právo stavby je jedním z věcných 

práv k věcem cizím. Dle tohoto práva může mít jiná osoba na cizím pozemku nebo pod 

povrchem stavbu. 

Po hlubší analýze řešeného problému se autorka rozhodla pro podrobnější řešení 

problematiky zejména u pozemních komunikací, drenáží a opěrných zdí, což bylo 

odsouhlaseno v rámci státní doktorské zkoušky.   

Cílem disertační práce je po provedení rešerše jednotlivých předpisů, literatury a 

dřívějších soudních rozhodnutí ohledně dané problematiky vytvoření pokud možno 
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komplexního přehledu oceňování venkovních úprav a inženýrských staveb. Je zde popsána 

problematika součástí a příslušenství nemovitostí. Vzhledem k vydání nového občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. bylo do práce zařazeno i právo stavby, u kterého je popsáno ocenění 

cenou zjištěnou i obvyklou. Výsledkem je provedená analýza závislosti ceny práva na stáří 

stavby. Autorka v práci stanovila obecná specifika ocenění v situaci, kdy je stavba součástí 

pozemku a kdy není. Jedním z kroků bylo také stanovení, která stavba resp. za jakých 

okolností je venkovní úpravou a kdy inženýrskou stavbou. V práci autorka uvedla i 

chronologický přehled oceňovacích předpisů, který je nutný, jelikož se často realizují 

dodatečná nevypořádaná dědictví a starší podklady se stále hůře opatřují. 

Přínosem práce je i systematické zpracování dané problematiky, která doposud nebyla 

takto zpracována. Práce by měla sloužit také jako pomůcka při oceňování, aby bylo pro znalce 

jednodušší stanovit, zda předmětná věc je součástí či příslušenstvím nemovitých věcí.  

V disertační práci autorka provedla historický přehled ocenění venkovních úprav a 

inženýrských staveb. Výsledky uvedla do tabulek jako přílohy č. 1 a 2. Zde na str. 32 a 33 

autorka uvádí zjednodušené tabulky s přehledem jednotlivých objektů. V tabulkách se uvádí, 

jak se měnila podstata metodiky (kdy byly ceny v předpisu, kdy se musely hledat jiné resp. 

kde, případně jak je to s opotřebením). 
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2  HISTORIE  

2.1 HISTORICKÝ VÝVOJ DEFINIC SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NEMOVITOSTI  

1. Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. 

V roce 1811 byl vydán Obecný zákoník občanský č. 946/1811  z. s., který nabyl účinnosti 

od 1. ledna 1812. V českých zemích platil až do r. 1950.  

V zákoníku jsou v § 293 nazvaném „movité a nemovité“ definovány věci, které jsou 

movité a které jsou nemovité:  

„Věci, které bez porušení jejich podstaty s jednoho místa na druhé lze přenášeti, jsou 

movité, jinak jsou nemovité. Věci, které o sobě jsou movité, pokládají se v právním smyslu za 

nemovité, tvoří-li na základě zákona nebo vlastníkova určení příslušenství nemovité věci." 

Co náleží k nemovitostem je uvedeno v § 297: 

„Rovněž tak patří k nemovitým věcem ty, které byly na zemi a půdě zřízeny s tím 

úmyslem, aby tam trvale zůstaly, jako: domy a jiné budovy se vzduchovým prostorem v kolmé 

čáře nad nimi; rovněž: nejen vše, co do země je zapuštěno, ve zdi upevněno, přinýtováno a 

přibito, jako: kotly na vaření piva, na pálení kořalky a zazděné skříně, nýbrž i takové věci, 

které jsou určeny, aby se jich při nějakém celku stále upotřebovalo: např. u studní okovy, 

provazy, řetězy, hasící nářadí a podobně."1) 

Rozborem zákoníku se zabýval Sedláček, J. v článku s názvem Vlastnické právo 

Komentář k § 355 Obecného zákoníku občanského 946/1811 Sb. z. s. V článku uvádí autor 

výklad zákona: 

„Součásti pozemku jsou podle zákona: 

a) budovy, které postaveny byly na pozemku s trvalým určením (§ 297, 417); 

b) vše, co k budově bylo pevně a trvale připevněno; 

c) osení, jež zapustilo kořeny (§ 420), strom, vyrůstající z pozemku (§ 421) jsou součástí 

pozemku bezvýjimečně; 

d) soukromé vody povrchové (§ 4 vod. zák.); podle téhož zákona musíme považovati i 

spodní vody za součást pozemku; 

e) nevyhrazené horniny (§ 3 hor. zák.); 

f) jeskyně a podobné podzemní prostory."2)  

Příslušenství je definováno v § 294:  

„Příslušenstvím rozumí se to, co bývá s věcí trvale spojeno. Sem patří nejen přírůstek 

věci, pokud není od ní oddělen; nýbrž i vedlejší věci, bez nichž hlavní věci nelze upotřebiti 

nebo o kterých zákon nebo vlastník určil, aby se jich trvale k hlavní věci upotřebilo.„3 ) 

 

 

                                                 
1) Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. 
2)  Sedláček, J., Vlastnické právo. Komentář k § 355 Obecného zákoníku občanského 946/1811 Sb. 
3) § 294 Obecného zákoníku občanského č. 946/1811 Sb. 



6 

 

2. Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. 

Tento zákoník nabyl účinnosti 1. 1. 1951 a platil až do roku 1. 1. 1992. Dle Občanského 

zákoníku č. 141/1950 Sb. ve znění vyhlášky č. 40/1964 Sb. byla definována součást 

nemovitosti takto:  

Dle § 24:  „Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, 

aniž by s tím věc anebo její oddělitelná část poškodila nebo podstatně znehodnotila."  

Dle § 25: „Součástí pozemku je všechno, co na něm vzejde. Stavby nejsou součástí 

pozemku." 

Dle § 27:  „Příslušenství jsou vedlejší věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím 

určeny k tomu, aby se jich s touto věcí trvale užívalo."4 ) 

V tomto období na rozdíl od obecného zákona občanského platilo, že stavby nejsou 

součástí pozemku, což značně zkomplikovalo situaci. Od této doby je možné, aby majitel 

rodinného domu nebyl vlastníkem pozemku pod tímto domem.  

3. Starý občanský zákoník 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 4. 1964. Od této doby prošel mnohými úpravami a po 

mnoha novelách platí dodnes.  

I když se zákon během těch 16 let hodně změnil, definice součásti a příslušenství 

nemovitosti zůstaly beze změny. 

Definice Součásti věci nalezneme v § 120, kde je uvedeno: 

„(1) Součástí věcí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se 

 tím věc znehodnotila. 

(2) Stavba není součástí pozemku." 

Definice Příslušenství věci nalezneme v § 121, kde je uvedeno:  

(1) „Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k 

tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. 

(2) Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem 

užívány. 

(3) Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady 

spojené s jejím uplatněním."5) 

4. Nový občanský zákoník  

 Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Došlo zde k důležitým změnám. 

§ 498 

Nemovité a movité věci 

(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný 

právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na 

místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

                                                 
4) Občanský zákoník č. 141/1950 Sb. 
5) Součást a příslušenství ve starém občanském zákoníku. č. 40/1964 Sb 
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(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité. 

Součást věci 

§ 505 

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, 

aniž se tím věc znehodnotí. 

§ 506 

(1) Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je 

zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 

(2) Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod 

jiný pozemek. 

§ 507 

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. 

§ 509 

Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou 

součástí pozemku. Má se za to, že součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, 

která s nimi provozně souvisí. 

Příslušenství věci 

§ 510 

(1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, 

aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li 

vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím. 

(2) Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní věci týkají i 

jejího příslušenství. 

§ 511 

Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se případ podle zvyklostí. 

§ 512 

Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím 

pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich 

hospodářského účelu trvale užívalo. 

§ 513 

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím 

uplatněním."6) 

Jak je tedy vidět z historie, nejdůležitějším mezníkem bylo datum 1. 1. 1951, kdy vstoupil 

v platnost Občanský zákoník č. 141/1950 Sb., kterým došlo k zásadní změně, že stavby 

nejsou součástí pozemku, ale jsou to již samostatné stavby. Následuje zákon č. 89/2012 Sb., 

který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Zde je nejdůležitější změna v tom, že stavba je opět 

součástí pozemku.   

                                                 
6) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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3 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV 

A INŽENÝRSKÝCH STAVEB 

3.1 OCENĚNÍ VENKOVNÍCH ÚPRAV DLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY 

Č. 441/2013 SB. 

Důležité poznatky z oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Při porovnávacím způsobu ocenění podle vyhlášky jsou některé venkovní úpravy již 

zahrnuty v ceně.  

U garáží jsou zahrnuty v ceně venkovní úpravy kromě odlučovače ropných látek. 

Cena rodinného domu, rekreační chalupy, rekreačního domku, rekreační nebo 

zahrádkářské chaty určená porovnávacím způsobem nezahrnuje cenu zemního sklepu, 

skleníků a fóliovníků, venkovního bazénu, zahradního altánu a venkovní terasy. V ceně je 

zahrnuta i cena vedlejších staveb do celkové výměry 25 m2. 

U bytů je v ceně i podíl na ceně příslušenství stavby, která není stavebně její součástí a 

které slouží k výhradně společnému užívání. 

 

Postup při ocenění venkovních úprav 

1) Měření - Při oceňování venkovních úprav je jedním z prvních úkolů změřit výměry. 

Při měření výměr postupujeme podle přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky, kde je uvedeno jak 

výměry a délky zjišťovat. Při stanovení výměr a délek u venkovních úprav, nás nejvíce zajímá 

měření délek, které využijeme při měření staveb, u kterých se ocenění provádí na jednotku 

délky. Jedná se především o přípojky inženýrských sítí, podezdívek plotů a nadzemního 

vedení. Dále je nutné být obeznámen s odst. 6 přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky: „Obestavěný 

prostor dalších stavebních objektů, že: ploty se měří za m2 pohledové plochy ohraničené 

vnějším obrysem. Podezdívky se měří v metrech z nižší úrovně terénu a u ohradní a opěrné zdi 

je obestavěný prostor dán skutečným objemem nadzemní části měřené z nižší úrovně 

terénu."7) 

2) Dalším velmi důležitým krokem je zjistit stáří stavby a provedení venkovní 

úpravy, což můžeme např. zjistit z projektu či z vlastních zkušeností a znalostí.  

Doposud je postup stejný, dále je nutné se rozhodnout, zda se bude výpočet provádět 

nákladovým způsobem, nebo zda použijeme zjednodušený způsob. 

3) Zjednodušený způsob výpočtu se provede za splnění podmínky, že venkovní 

úpravy jsou na pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 12 typu 

J, K přílohy č. 8 k této vyhlášce nebo podle § 13, popřípadě ze součtu cen těchto staveb a cen 

staveb oceňovaných podle § 15 a 16, pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány, 

určených podle § 10. Výjimku tvoří položky: čistírny odpadních vod plastové na betonovou 

desku s obetonováním včetně technologického vybavení, odlučovače ropných látek, plastové, 

bez obetonování, osazení na bet. desku, zemní sklep, skleníky  a fóliovníky, bazén venkovní a 

altán zahradní. 

4) Splňuje-li venkovní úprava podmínky pro výpočet zjednodušeným způsobem, 

postup je následující:  

                                                 
7) Příloha č. 1 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). ve znění 

pozdějších předpisů. 
 



9 

 

Nejprve stanovíme cenu stavby nákladovým způsobem. Potom provedeme 

procentuální výpočet z této ceny. U vícebytových budov, ať už se jedná o typové či 

netypové, použijme výpočet ve výši 2,0 až 3,5 % z ceny stavby. U rodinného domu, 

rekreační chalupy a rekreačního domku je výpočet ve výši 3,5 až 5,0 % z ceny stavby, 

popřípadě ze součtu  cen těchto staveb a cen staveb oceňovaných podle § 15(garáže)  

a 16(vedlejší stavby) , pokud jsou tyto stavby s nimi společně užívány, určených podle 

§ 10.8) Cena venkovních úprav se tedy odvíjí od ceny stavby, se kterou jsou společně 

užívány. 

Budeme-li  provádět výpočet nákladovým způsobem, postup bude následující: 

5) Vyhledáme v příloze č. 17 popřípadě v příloze č. 15 oceňovací vyhlášky typ 

venkovní úpravy a na základě toho zjistíme základní cenu i předpokládanou životnost.  

6) Zjištěnou základní cenu vynásobíme výměrou a polohovým koeficientem K5 v 

tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce. 

7) Cenu dále upravíme vynásobením koeficientem změny cen staveb Ki z 

přílohy č. 41. 

8) Cena se sníží o opotřebení dle přílohy č. 21. Dle přílohy č. 21 se opotřebení u 

venkovních úprav vypočte lineární metodou. Opotřebení může být maximálně 85 %.  

9) Základní cenu upravenou vynásobíme měrnou jednotkou a dostaneme cenu 

zjištěnou nákladovým způsobem 

10) Jak je dále uvedeno v § 10 odst. 2 Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní 

nádrže, se určí podle vzorce ppCSCS N  , kde 

CS...........cena stavby v Kč, 

CSN..........cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,  

pp...........koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí podle 

vzorce      pp = IT x IP, kde 

IT............index trhu podle § 4 odst. 1, 

IP………index polohy podle § 4 odst. 1. 

Proto nejdříve vypočteme index trhu a index polohy a dále vypočteme koeficient pp. 

11)  Cenu stavby ke dni odhadu zjistíme vynásobením ceny vypočtené nákladovým 

způsobem koeficientem pp. 

3.2 OCENĚNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB DLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY 

Č. 441/2013 SB. 

Postup při stanovení zjištěné ceny inženýrských staveb je obdobný jako u venkovních 

úprav. 

1) Měření - Stejně jako u venkovních úprav, tak i u inženýrských staveb je nutné nejprve 

provést měření. Při měření výměr opět postupujeme podle přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky, 

kde je uvedeno jak výměry a délky zjišťovat. 

                                                 
8 )§ 18 odst. 2 zákona 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací  vyhlášky) 
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2) Dále je nutné zjistit stáří stavy, provedení. Ideální je máme-li k dispozici projektovou 

dokumentaci. 

3) Vyhledáme základní cenu stavby v příloze č. 15 oceňovací vyhlášky. 

4) Základní cena upravená se vypočte ze vzorce  ZCU = ZC x K5 x Ki 

ZC je základní cena v Kč, která je uvedená v příloze č. 15 oceňovací vyhlášky 

K5 koeficient polohový, uvedený v příloze č. 20 v tabulce č. 1 oceňovací vyhlášky 

Ki koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 oceňovací vyhlášky vztažený 

k cenové úrovni roku 1994. 

5) Cenu stavby určené nákladovým způsobem, zjistíme dle vzorce: 











100
1

o
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6) Je tedy nutné provést výpočet opotřebení "o"  

Výpočet opotřebení je řešen v příloze č. 21 oceňovací vyhlášky. Opotřebení se u 

inženýrských a speciálních pozemních staveb vypočte lineární metodou. Základní cenu 

upravenou vynásobíme výměrou a opotřebením a získáme cenu stavby určené nákladovým 

způsobem"  

7) Cena stavby získáme podle vzorce CS = CSN x pp 

8) Výpočet koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu pp 

 

PT IIpp   , 

kde 

IT............index trhu podle § 4 odst. 1, 

IP………index polohy podle § 4 odst. 1. 

Proto nejdříve vypočteme index trhu a index polohy a dále vypočteme koeficient pp. 

9)  Cenu stavby ke dni odhadu zjistíme vynásobením ceny vypočtené nákladovým 

způsobem koeficientem pp. 

3.3 ZPŮSOB OCENĚNÍ OBVYKLOU CENOU 

Obvyklá cena je definována v zákonu o cenách a zákoně o oceňování majetku 

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z 

osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.9 ) 

Metody pro určení obvyklé ceny jsou:  

˗ přednostně metoda porovnávací; pokud není možno použít porovnání, pak náhradní 

metody: 

˗ metoda věcná (nákladová), 

˗ metoda výnosová, 

                                                 
9) § 2 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 

znění pozdějších předpisů 
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˗ stanovení průměrné hodnoty (prostý resp. vážený aritmetický průměr). 

Zjištění obvyklé ceny nemovitostí jako jsou venkovní úpravy a inženýrské stavby je 

mnohem složitější, než stanovení obvyklé ceny rodinného domu, bytového domu apod., které 

jsou na trhu běžně obchodovatelné, jelikož málokdy máme dostupné informace o prodeji 

podobných nemovitostí, které bychom mohli zařadit do databáze pro porovnání nemovitostí.  

Často jsou v realitních kancelářích nabízeny pozemky se zpevněnou plochou, ze 

kterých je možné vytvořit databázi a obvyklou cenu zjistit porovnáním. 

 Postup při určení obvyklé ceny metodou porovnání: 

 Máme-li dostupné informace o prodeji obdobných nemovitostí z realitního trhu, 

využijeme metodu porovnání.  

1. Vytvoření databáze s obdobnými objekty - z kupních smluv, z nabídek realitních 

kanceláří, apod. Z databáze se musí vyřadit prodeje objektů, které jsou ovlivněny 

mimořádnými okolnostmi trhu 

2. Nejprve je cenu vynásobit o koeficient redukce na pramen ceny. Pokud jsme zjistili 

cenu z kupní smlouvy a známe tedy skutečnou cenu, tak použijeme koeficient roven 1. 

Máme-li cenu z realitní inzerce, musíme ji upravit o koeficient redukce na pramen 

ceny. Cenu je nutné snížit.  

3. Zvolení vhodných koeficientů odlišnosti pro přepočet vztahu mezi porovnávacími 

objekty a porovnávaným objektem. Základními koeficienty jsou úprava na polohu, 

velikost, technický stav a úvaha znalce. Lze doplnit i jiné koeficienty vhodné pro 

jednotlivý případ.  

4. Provedeme vynásobení námi zvolených koeficientů pro výpočet indexu odlišnosti. 

5. Cenu po redukci na pramen ceny vydělíme indexem odlišnosti. 

6. Z těchto cen pak provedeme aritmetický průměr a získáme odhad ceny obvyklé. 

Postup při určení obvyklé ceny, nemáme-li databázi obdobných prodejů: 

  Nemáme-li tedy dostupné informace o prodeji obdobných nemovitostí z realitního 

trhu, je nutné využít jinou metodu než porovnávací. Těmito metodami mohou být:  

a) zjištění věcné hodnoty,  

b) zjištění výnosové hodnoty - lze využít u komerčních objektů,  

c) metoda střední hodnoty - podstatou této metody je výpočet aritmetického průměru z 

hodnoty věcné a výnosové, 10) 

d) metoda váženého průměru - použijeme v tom případě, kdy některé ze zjištěných 

hodnot je nutné přidělit jinou váhu než hodnotě druhé,11) 

Znalec se musí odborně rozhodnout, kterou metodu použije.  

 

 
 

                                                 
10) BRADÁČ, a kolektiv, V. Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-753. ISBN: 978-80-7204-630- 0. 
11) BRADÁČ, a kolektiv, V. Teorie oceňování nemovitostí, VIII přepracované a doplněné vydání. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. s. 1-753. ISBN: 978-80-7204-630- 0 
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3.4 OCENĚNÍ PRÁVA STAVBY 

Pokud lze zjistit obvyklé nájemné z pozemku, ke kterému je právo stavby 

zřízeno: 

 Nejprve je nutné vypočítat roční obvyklé nájemné z pozemku, ke kterému je právo 

stavby zjištěno. To zjistíme vynásobením jednotkového nájemného z pozemku a 

výměry pozemku.  

 V dalším kroku je nezbytné zjistit počet let, kdy bude právo užíváno. Jak je uvedeno v 

zákoně o oceňování majetku, může být nejvýše násobeno pěti. 

 Na závěr vynásobíme roční užitek z práva stavby počtem let, kdy bude právo užíváno 

(maximálně 5), čímž zjistíme cenu práva stavby. 

Pokud nelze zjistit obvyklé nájemné z pozemku, ke kterému je právo stavby 

zřízeno: 

 Opět v prvním kroku je nutné vypočítat roční užitek práva stavby. Pokud nelze zjistit 

obvyklé nájemné z pozemku, na kterém je stavba zjištěna, využijeme § 39 odst. 4 

oceňovací vyhlášky, kde se uvádí, že roční užitek práva stavby se určí ve výši 5 % ze 

součtu cen pozemku zatíženého právem stavby a stavby vyhovující právu stavby.12 ) 

 Je nezbytné vypočítat cenu pozemku, na kterém bude právo stavby zřízeno. Cenu 

zjistíme podle § 4 oceňovací vyhlášky. 

 Dále vypočteme roční užitek z pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby ve výši 

5 % z ceny pozemku.  

 

Potom již je postup stejný jako v případě, že obvyklé nájemné známe, a to: 

 Zjištění počtu let, kdy bude právo užíváno. Maximálně tedy 5. 

 Vynásobení ročního užitku z práva stavby počtem let, kdy bude právo užíváno 

(maximálně 5), čímž zjistíme cenu práva stavby. 

Právo stavby se zřízenou stavbou: 

 Cena práva stavby se zřízenou stavbou, která právu stavby vyhovuje, se určí jako 

současná hodnota užitku plynoucího z práva stavby, podle vzorce 
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 Nejprve je nutné zjistit, zda bylo právo stavby zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata 

v opětujících dávkách jako stavební plat. Pokud nikoliv, tak se použije hodnota nula. 

 Dle § 16a odst. 3 se roční užitek zjistí jako podíl ze součtu zjištěné ceny zatíženého 

pozemku, popřípadě jeho části, a zjištěné ceny stavby, a výše celkové délky trvání 

práva.14 ) 

 Následuje výpočet ručního užitku z ceny stavby a pozemků. Vypočteme zjištěnou 

cenu pozemku, který je právem stavby zatíženo a zjištěnou cenu stavby. Zjištěné ceny 

sečteme. 

                                                 
12) § 39 odst. (4) vyhlášky 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů 
13) § 39 odst. (3) vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve 

znění pozdějších předpisů 
14) § 16a odst. (3) zákona č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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 Roční užitek se stanoví procentuálním výpočtem ve výši 5 % ze součtu cen pozemku a 

stavby. 

 Dále odečteme od výše ročního užitku stavební plat, pokud úplata převyšuje roční 

užitek, tak je roční užitek roven nule. 

 Dále musíme zjistit zbývající hodnoty pro výpočet ceny práva stavby, jako jsou: I jako 

míra kapitalizace, n jako počet let dalšího užívání do zániku práva stavby, N jako 

náhrada při zániku práva stavby. 

 Míru kapitalizace zjistíme z přílohy č. 22 oceňovací vyhlášky dle typu stavby. Její 

hodnotu dosazujeme v setinném vyjádřením. 

 Počet let dalšího užívání stavby zjitíme z veřejného seznamu.  

 Náhrada při zániku práva stavby se určí buď dle smlouvy, pokud není ve smlouvě nic 

stanoveno, tak se náhrada rovná polovině z ceny stavby. 

 Nakonec všechny hodnoty dosadíme do vzorce pro výpočet ceny práva stavby se 

zřízenou stavbou a zjistíme její hodnotu. 

 Poslední varianta, která může nastat je, pokud bylo právo stavby zřízeno  za úplatu 

nebo lze-li ocenění práva zjistit ze smlouvy nebo z rozhodnutí příslušného orgánu a není-li 

úplata o více než jednu třetinu nižší než roční užitek. 15) V tomto případě se neprovede ocenění 

dle § 16a odst. 2 a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15) § 16 a odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), ve znění pozdějších předpisů 
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4 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Nový občanský zákoník zavádí zásadu superficies solo cedit - povrch ustupuje půdě. 

Znamená to, že stavba je součástí pozemku (u existujících staveb v případě, že v okamžiku 

začátku účinnosti měly stavba i pozemek stejného vlastníka). Zda je stavba součástí pozemku 

je důležité pro ocenění nemovitých věcí, jelikož v takovém případě se cena nemovité věci k 

ceně pozemku přičítá. Mnohdy je v soudnictví řešen spor o vlastnictví nemovitých věcí. 

Problém nastává např. u vlastnictví komunikací. Řeší se spory o to, zda je komunikace 

stavbou nebo pouze úpravou povrchu. Účastníky sporu jsou obvykle vlastník pozemku a ten, 

kdo stavbu vybudoval. 

Disertační práce se týká oceňování venkovních úprav a inženýrských sítí. V prvním 

kroku bylo nutné zjistit, které venkovní úpravy a inženýrské stavby jsou uvedeny v obou 

přílohách a tyto bylo nutné podrobněji prostudovat. Stejně tak bylo nutné proniknout do 

problematiky součástí a příslušenství nemovitých věcí. Bylo důležité prostudovat i soudní 

judikaturu. Součástí práce je i chronologický přehled oceňovacích předpisů. Jelikož v průběhu 

práce byl vydán nový občanský zákoník, tak je problematika řešena při platnosti starého i 

nového zákoníku. Vydáním nového občanského zákoníku bylo zavedeno právo stavby. 

Autorka zde uvádí obecná specifika při ocenění práva stavby.   

Řešení disertační práce je provedeno systémově. U těch objektů, které jsou uvedeny v 

obou přílohách oceňovací vyhlášky (inženýrské stavby resp. venkovní úpravy), byla 

provedena následující analýza:  

 zda se jedná o venkovní úpravu nebo inženýrskou stavbu,  

 důležité údaje z právních předpisů, 

 důležité údaje ze soudních rozhodnutí. 

Autorka při zpracování práce postupovala v těchto krocích:  

1. prostudovala historický vývoj oceňování inženýrských sítí a venkovních úprav, 

2.  prostudovala historický vývoj pojmů součást a příslušenství nemovitostí,  

3. stanovila, co je dle nového občanského zákoníku stavbou, nemovitou věcí a součástí 

nemovité věci, 

4. pro jednotlivé objekty venkovních úprav a inženýrských staveb, které jsou uvedeny v 

obou přílohách oceňovací vyhlášky, vytvořila přehled, ve kterém je uvedeno:  

 zda resp. kdy se jedná o venkovní úpravu a kdy o inženýrskou stavbu,  

 důležité údaje z právních předpisů, 

 důležité údaje ze soudních rozhodnutí; 

5. stanovení metodiky oceňování venkovních úprav a inženýrských staveb včetně 

obecných specifik při ocenění  

 v případě, že stavba je součástí pozemku, 

 v případě, že stavba není součástí pozemku, 

 při ocenění práva stavby v případě, že stavba je součástí práva stavby, 

 při ocenění práva stavby v případě, že stavba není součástí práva stavby. 

Pro dosažení cíle práce bylo zapotřebí prostudovat: 

1. zákony, které se dané problematiky týkají,  

2. soudní judikaturu, která se dané problematiky týká a vytvořit přehled, jak 

soudní judikatura k problematice přistupovala a 

3. dostupnou literaturu. 
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5 OCEŇOVÁNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ POZEMKŮ 

S DŮRAZEM NA ROZDÍL MEZI INŽENÝRSKOU 

STAVBOU A VENKOVNÍ ÚPRAVOU 

5.1 OBECNĚ 

Nejprve bylo nutno objasnit základní pojmy a rozdíly mezi součásti věci a příslušenství 

věci. Pro objasnění této problematiky autorka vycházela z občanského zákoníku, jeho 

důvodové zprávy a judikatury k této problematice.  

Po důkladném zkoumání definic součástí a příslušenství nemovitých věcí bylo nutno projít 

jednotlivé objekty venkovních úprav dle přílohy č. 17 a inženýrských staveb dle přílohy č. 15 

oceňovací vyhlášky a zejména vybrat ty objekty, které se objevují jak v jedné, tak ve druhé 

příloze a u kterých nelze jednoznačně říci, zda patří do skupiny venkovních úprav či 

inženýrských staveb. Pro větší přehlednost si autorka objekty, které se vyskytují v obou 

přílohách, rozdělila na dvě skupiny – problematickou a neproblematickou. Dále se zde 

podrobněji zabývala pouze problematikou ze skupiny označené jako problematická. V obou 

přílohách se objevují komíny, inženýrské sítě, komunikace, opěrné zdi a drenáže. Autorka 

došla k závěru, že do této skupiny je nutné zařadit opěrné zdi, komunikace a drenáže, u 

kterých bude největší problém v zařazení, zda oceňovaný objekt patří k venkovním úpravám 

či inženýrským stavbám. Zařazení je velmi důležité pro stanovení základní ceny objektu, ze 

které se stanovuje cena zjištěná, která by špatným zařazením mohla být značně zkreslená. 

5.2 POROVNÁNÍ  INŽENÝRSKÝCH STAVEB A VENKOVNÍCH ÚPRAV 

Při porovnání venkovních úprav a inženýrských staveb autorka zjistila, které objekty 

se nacházejí v obou přílohách. Jedná se o objekty uvedené v tabulce č. 3. 

Tab. 1 - Přehled a porovnání venkovních úprav a inženýrských staveb podle oceňovací vyhlášky 

Objekt Příloha č. 17 

Venkovní úpravy 

Příloha č. 15 

Inženýrské stavby 

Vodovody 1 Vodovody 12 Vodovody 

CZ-CC 2222 CZ-CC 2212, 2222 

 SKP 46.21.32.1 

Kanalizace 2 Kanalizace 13 Kanalizace trubní 

CZ - CC 2223 CZ-CC 2223 

 SKP 46.21.41.4 

Elektrická síť 3 Elektrická síť 16 vedení elektrické 

CZ -CC 2224 CZ-CC 2214 

 SKP 46.21.34.1 

 10.Vedení elektrická pro dráhy 

a dráhy visuté 

 CZ - CC 2214, 2224 

Plynovody 4 Plynovody 20 - 21 Plynovody nízkotlaké a 

středotlaké, 22 -23 plynovody 

vysokotlaké 

CZ-CC 2221 CZ-CC 222112 

 SKP 46.21.42.3 

Drenáže 5 Drenáže 17 Hydromeliorace 
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Objekt Příloha č. 17 

Venkovní úpravy 

Příloha č. 15 

Inženýrské stavby 

CZ-CC 215342 CZ-CC 2153 

SKP 46.24.12.6 SKP 46.24.12.6 

Zpevněné plochy mimo 

silnice a letiště 

8 Zpevněné plochy mimo 

silnice a letiště 

5 Komunikace pozemní -  

plochy charakteru pozemních 

komunikací (např. parkoviště) 

CZ -CC 211 CZ - CC 211123, 211223 

SKP 46.23.11.5 SKP 46.23.11.4 

Opěrné zdi 11 Opěrné zdi 3 Opěrné zdi 

CZ-CC 242052 CZ-CC 242052 

SKP 46.21.64.5 SKP 46.21.64.5 

Komíny samostatné 25 Komíny samostatné 1 Věže, stožáry, komíny, 

odplynovače - Komíny vysoké 

a kouřové kanály 

CZ-CC 242 CZ-CC 230 

SKP 46.39.99 SKP 46.25.61.1 

Topné kanály 6 Topné kanály Teplovody trubní, ocelové 

potrubí (včetně stavební části) 

CZ-CC 2222 CZ-CC 2222, 2212 

SKP 46.21.42.2 SKP 46.21.42.2, 46.21.32.5 

Rampy 33 Rampy 7 Plochy a úpravy území 

CZ-CC 242; 1241 CZ-CC 1241 

SKP 46.21.64.3 SKP 46.21.64.3 

Vybrané inženýrské stavby a venkovní úpravy, které jsou uvedeny v tabulce, jsou 

rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří takové objekty, u kterých je jednoznačně dáno, 

zda se jedná o venkovní úpravu či inženýrskou stavbu. Tuto první skupinu autorka nazvala 

jako neproblematickou. Druhá skupina, zahrnuje ty objekty, u kterých nastává problém se 

zařazením. Skupina je nazvána jako problematickou. A dále autorka u jednotlivých typů 

řešila, zda se jedná o součást či příslušenství. Jak je vidět z tabulky objekty, které se nacházejí 

v obou přílohách jsou: vodovody, kanalizace, elektrická síť, plynovody, drenáže, zpevněné 

plochy mimo silnice a letiště, opěrné zdi, komíny a rampy. 

5.2.1 Inženýrské sítě 

Inženýrskými sítěmi se rozumí potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení 

(elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.).  

Pro ocenění je tedy velmi důležité mít projektovou dokumentaci či územní rozhodnutí 

nebo rozhodnutí o umístění stavby nebo stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, protože 

jinak je určení o jaký typ přípojky se jedná velmi obtížné. Při ocenění jsou velmi důležité 

zkušenosti znalce a zachované podklady. Protože jak je výše uvedeno cena inženýrských sítí 

vychází ze základní ceny, kterou zjistíme podle správného zařazení pomocí příloh oceňovací 

vyhlášky V případě chybného zařazení může dojít ke značnému zkreslení základní ceny a tím 

i tedy zjištěné ceny. Inženýrské sítě jsou tedy rozděleny na venkovní úpravy a inženýrské 

stavby v závislosti na dimenzi potrubí či kabelu. V případě zařazení, se rozhodujeme tedy 

podle dimenze potrubí. Dalo by se tedy říci, že pokud se jedná o přípojku inženýrské sítě 

k objektu, jde tedy o venkovní úpravu a pokud se jedná o vedení hlavního řádu, tak se jedná o 

inženýrskou stavbu.  
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5.2.2 Opěrné zdi 

Opěrná zeď je považována za součást pozemku, je-li zřízena pouze za účelem opory 

pozemku a nemá jiný význam. Vzhledem k § 505 nového občanského zákoníku, kdy součástí 

věci je vše co k ní podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se věc hlavní zničila. 

Což v případě, že by se oddělila opěrná zeď, by byl pozemek znehodnocen, jelikož se stavba 

opěrné zdi staví za účelem opory a změny sklonu pozemku. Dle nového občanského zákoníku 

nebude již docházet k rozporům, zda se jedná o součást či nikoliv, ale bude vždy součástí 

pozemku. 

5.2.3 Pozemní komunikace 

1. Shrnutí dle zatřídění dle kódů SKP a CZ-CC 

 Z výše uvedeného si lze udělat závěr, že silnice, logicky tedy i dálnice lze považovat 

za inženýrskou stavbu. Z výše uvedeného je tedy možné konstatovat, že pokud se jedná o 

pozemní komunikace typu dálnice a silnice ocenění se provede jako inženýrská stavba. U 

ostatních ploch takové jednoduché zařazení nebude. Zatřídění místní komunikace není 

jednoznačné. Účelové komunikace lze považovat za venkovní úpravu. 

2. Shrnutí dle soudní judikatury 

 

Z judikatury jsou velmi důležité poznatky, že při posuzování samostatné stavby je 

důležité prokázat pevné spojení se zemí. Jedná-li se o pozemní komunikaci, můžeme 

v konkrétních případech uvažovat, že se jedná o samostatnou stavbu, ale jedná-li se např. o 

manipulační plochu, může se jednat pouze o úpravu povrchu, jelikož pozemek by i tak mohl 

sloužit svému účelu a zpevnění povrchu lze pouze brát jako zkvalitnění povrchu.  

Pro samostatnou stavbu je tedy nutné splnit následující podmínky: 

a) pevné spojení se zemí, 

b) oddělitelnost od pozemku aniž by došlo ke znehodnocení věci hlavní, 

c) zda lze vymezit, kde se jedná o pozemek a kde o zpevněnou plochu, 

d) splnění podmínky dle § 120 : Součásti věci je vše co k ní podle povahy věci 

náleží. 

3. Shrnutí dle platné legislativy 

Byly prostudovány tyto zákony:  Zákon o pozemních komunikacích, stavební zákon, 

katastrální zákon, zákon o dani z nemovitosti a v neposlední řadě občanský zákoník. Dle 

jednotlivých zákonů lze na to, zda komunikace je stavbou pohlížet z různého úhlu a pro 

potřeby tohoto zákona. Ve většině těchto zákonů převládá názor, že dálnice, silnice a místní 

komunikace jsou stavbou. Účelové komunikace nejsou vždy za stavbu považovány. Lze je 

považovat za stavbu ve smyslu stavebního zákona, zákon o dani z nemovitosti a za 

předpokladu splnění podmínek § 120 byla stavbou i dle starého občanského zákoníku.  

Zda byla komunikace stavbou podle starého občanského zákoníku, bylo nutné splnit 

podmínku, zda je komunikace spojená se zemí pevným základem. Základ u komunikace nemá 

podobu základu jako je u staveb typu budova. U komunikací lze za základ považovat zemní 

silniční těleso (tzv. spodní stavba), které zajišťuje přenos zatížení z vrchní stavby do podloží, 

takže plní stejnou funkci jako základy pod budovami. Dle nového občanského zákoníku, jsou 

komunikace, v případě, že je vlastník komunikace totožný s vlastníkem pozemku, součástí 

pozemků. 
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5.2.4 Meliorace 

Zjištěná cena je závislá na základní ceně, která je stanovena dle přílohy 15 nebo 17 

oceňovací vyhlášky, a proto je nutné správně určit, zda se jedná o inženýrskou stavbu či 

venkovní úpravu. Problém nastává jen v případě drenáží odvodňovacích. Je nutné znát 

technické parametry drenáže. Znalec musí maximálně využít své zkušenosti.  

U starého občanského zákoníku byl problém v tom, zda se jedná o stavbu či nikoliv. 

Dle vodního zákona, vycházíme-li z § 56 odst. 4, lze usuzovat, že jsou meliorace považovány 

za stavbu. Dle soudní judikatury je vidět, že nelze jednoznačně stanovit, zda meliorace jsou či 

nejsou stavbou, ale je nutné jednotlivé případy posuzovat zvlášť. 

Dle nového občanského zákoníku jsou podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením nemovitou věcí. Pokud by podzemní stavba nebyla nemovitou věcí, je součástí 

pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. Meliorace slouží pozemku k odvodnění 

pozemku a proto nejsou samostatnou věcí, ale součástí pozemku 

5.3 DŮLEŽITÉ POZNATKY Z NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 V této kapitole je mimo jiné uvedeno rozdělení věcí v novém občanském zákoníku. 

Kapitola je důležitá pro pochopení pojmů jako jsou věci hmotné a nehmotné, věci movité a 

nemovité. V další části kapitoly je přehledně vypsáno co je samostatnou věcí a součástí 

pozemku a nemovitostí dle nového občanského zákoníku. Je zde i vysvětlen pojem "Právo 

stavby" 

 V novém občanským zákoníků dochází k rozdělení věcí na: 

1. hmotné a nehmotné -  dle § 496 

(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného 

předmětu. 

(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné 

podstaty. 

2. nemovité a movité - dle § 498 

(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný 

právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na 

místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.16) 

Samostatnými věcmi dle nového občanského zákoníku jsou: 

1. podzemní stavby (dle § 498 odst. 1), v důvodové zprávě nového občanského 

zákoníku jsou uvedeny jako příklady metro, vinný sklep pod cizím pozemkem), 

2. dle § 498 odst. (1) věci, které nejsou součástí pozemku dle jiného právního předpisu, 

3. dočasné stavby (dle § 506 odst. 1), 

4. inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení (dle 

§ 509), 

                                                 
16) § 496 a 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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5. stavby, které v den nabytí účinnosti tohoto zákona nemají stejného vlastníka jako 

pozemek pod stavbou (dle § 3054),  

6. stavby, které mají být zřízeny na pozemku jiného vlastníka na základě věcného 

práva vzniklého přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na základě 

smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

(dle § 3055 odst. 2).17) 

Součástí pozemků dle nového občanského zákoníku tedy je: 

1. prostor nad povrchem i pod povrchem,  

2. stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb 

dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech, 

3. podzemní stavby zřízené jako součást určitého pozemku, které jsou jeho součástí 

celé, byť zasahují pod cizí pozemek (dle důvodové zprávy nového občanského 

zákoníku).18) 

Nemovité věci jsou: 

1. pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

2. věcná práva k bodu č. 1, 

3. práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, 

4. stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc 

nemovitá, 

5. jednotka je věc nemovitá (dle § 1159),  

6. inženýrské sítě, nelze -li  je bez porušení podstaty přenést z místa na místo, 

7. právo stavby (dle § 1242) 

8. stavby, které se nestaly součástí pozemku (vlastník pozemku není totožný s 

vlastníkem stavby). 

5.4 OBECNÁ SPECIFIKA OCENĚNÍ VE VYBRANÝCH PŘÍPADECH 

5.4.1 Obecně 

Obecná specifika ocenění 

a) v případě, že stavba je součástí pozemku 

b) v případě, že stavba není součástí pozemku. 

c) při ocenění práva stavby v případě, že stavba je součástí práva stavby, 

d) při ocenění práva stavby v případě, že stavba není součástí práva stavby.   

                                                 
17 )SKÁLA, Milan. Dopady nového občanského zákoníku do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 – I. díl. 

Daně a právo v praxi 2013/9 [online]. 2013 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d42716v53790-dopady-noveho-obcanskeho-zakoniku-do-

zdanovani-nemovitych/?search_query= 
18) Důvodová zpráva k NOZ - Nový občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. Praha, 2012, 89/2012 Sb. 
 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d42716v53790-dopady-noveho-obcanskeho-zakoniku-do-zdanovani-nemovitych/?search_query=
http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d42716v53790-dopady-noveho-obcanskeho-zakoniku-do-zdanovani-nemovitych/?search_query=
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5.4.2 Způsob ocenění, je-li stavba součástí pozemku 

Je-li stavba součástí pozemku, potom se výsledná cena zjistí sečtením ceny pozemku a 

ceny stavby. V případě stavby, která je součástí pozemku, se vždy použije hodnota indexu 

polohy určená pro pozemek, jehož je součástí. 

Toto může nastat v těchto případech: 

 stavba a pozemek mají stejného vlastníka, 

 je-li více vlastníků pozemku, musí být tito stejní vlastníci i vlastníci stavby,  

 jedná-li se o podzemní stavbu, která není nemovitostí, 

 vázne-li na pozemku věcné právo ve prospěch třetí osoby, která věcné právo nabývá v 

dobré víře, že stavba je součástí pozemku, považuje se vůči této osobě stavba za 

součást pozemku. 19) 

5.4.3 Způsob ocenění, není-li  stavba není součástí pozemku. 

Není-li stavba součástí pozemku, tak se jejich ocenění provede samostatně a výsledná 

cena se uvede samostatně. Pokud je stavba samostatnou věcí, můžou nastat dva případy. Buď 

může stavba být stavbou hlavní, nebo může být stavbou, která je se stavbou hlavní společně 

užívána. Je-li stavbou hlavní, tak při výpočtu indexu polohy se použijí hodnoty podle jejího 

druhu a účelu užití. Je-li pouze stavbou, která se s hlavní stavbou užívá, tak se hodnoty 

použijí dle stavby hlavní.20) 

Taková situace může nastat při ocenění v těchto případech: 

 vlastník pozemku je rozdílný od vlastníka stavby 

 pozemek vlastní více vlastníků a stavbu pouze jeden a obráceně 

 jedná-li se o dočasnou stavbu 

 jedná-li se o inženýrské sítě 

 jedná-li se o stavby, které mají být zřízeny na pozemku jiného vlastníka na základě 

věcného práva vzniklého přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku 

nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

 je-li stavba pozemek stejného vlastníka, ale zatěžuje-li pozemek nebo stavbu věcné 

právo a pokud to jeho povaha vylučuje. 

5.4.4 Ocenění práva stavby v případě, že stavba je součástí práva stavby 

Takový případ může nastat, mám-li už stavbu postavenou nebo rozestavěnou na 

pozemku jiného vlastníka a právem stavby napravuji vztah s vlastníkem pozemku.  

Roční užitek zjistíme jako podíl ze součtu zjištěné ceny zatíženého pozemku a zjištěné 

ceny stavby. Právo stavby nelze zřídit jen k části stavby. Stavba, která je součástí práva 

stavby, není samostatnou věcí. Pro výpočet indexů polohy použijeme hodnoty kvalitativních 

pásem určené pro pozemek dle druhu a účelu užití hlavní stavby bez ohledu na to, zda je 

stavba součástí práva stavby. Pro stavbu, která je součástí práva stavby a je stavbou hlavní, 

                                                 
19) Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů 
20) Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů 
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tak použijeme hodnoty jednotlivých znaků podle jejího druhu a účelu užití. Není-li stavba 

stavbou hlavní, ale pouze je se stavbou hlavní užívána, tak se použije zatřídění podle stavby, 

ke které její užívání převažuje 

5.4.5 Ocenění práva stavby v případě, že stavba není součástí práva stavby 

Jedná se o případ, váže-li se právo stavby k pozemku, kde stavba ještě není 

zrealizována. Roční užitek se zjistí z pozemku. Tato situace nastává např. v případě, že 

chceme stavět na pozemku cizího vlastníka. 

5.4.6 Obvyklá cena práva stavby  

Pro určení obvyklé ceny je přednostně používána metoda porovnávací. Pro určení 

obvyklé ceny práva stavby nebude možné ve většině případů tuto metodu použít. K zjištění 

obvyklé ceny nemovitých věcí jako je i právo stavby, které není na trhu běžně 

obchodovatelné, nemáme tedy dostupné informace o prodeji podobných nemovitých věcí, 

které bychom mohli zařadit do databáze pro porovnání. V tomto případě bude nutné použít 

jinou vhodnou metodu. Nejvhodnější se jeví metoda výnosová. 21) 

5.5 ZÁVISLOST CENY PRÁVA STAVBY NA STÁŘÍ STAVBY. 

Byla provedena analýza, jak se mění cena práva stavby na stáří stavby. Stavbou byl 

zvolen rodinný dům, který byl oceněn nákladovým způsobem.  

Potřebné údaje pro ocenění: 

Typ stavby: Rodinný dům C 

Katastrální území: Holasice 

Obestavěný prostor: 1 136,50 m3 

Tab. 2 - Výpočet ceny pro ocenění práva stavby - rodinný dům 

Výpočet ceny - rodinný dům zděný podsklepený nad 1/2, s 1 NP 

Vypočteno tabulkovým procesorem Excel - program ABN14b 

Rodinný dům dle § 13 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb. typ  C podsklepený 

Koeficient využití podkroví  ppod  1,000 

Základní cena  po 1. úpravě = ZC/ x ppod ZC Kč/m3 2 130,00 

Obestavěný prostor objektu OP m3 1 136,50 

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

Koeficient změny cen 

staveb 

( příloha č. 41 vyhlášky, 

dle CZ-CC ) 
Ki - 

CZ-CC: 

111 
2,115 

Index trhu ( příloha č. 3 vyhlášky ) IT - 0,960 

Index polohy ( příloha č. 3 vyhlášky ) IP - 1,081 

Koeficient úpravy ceny IP pro stavbu dle polohy a trhu 

(§ 10 odst. 2) = IT ×  
pp - 1,038 

                                                 

21) ADÁMEK, J. Aspekty oceňování práva stavby, Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 

inženýrství, 2013. 263 s. Vedoucí disertační práce Ing. Lubomír Weigel, CSc 
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Bylo provedeno ocenění stavby rodinného domu nákladovým způsobem při stáří 

stavby: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90 a 98 let. Bylo důležité si uvědomit, že při 

použití lineární metody může opotřebení činit maximálně 85%. 

Pro výpočet bylo použito právo stavby zřízené na 99 let. 22) Výsledek je uveden v 

grafu 1 -  Závislost ceny práva stavby na stáří stavby. Jak je z grafu vidět cena práva stavy 

klesá lineárně v závislosti na stáří stavby až do stáří stavby 85 let, protože dále je lineární 

opotřebení více jak 85 % a je nutné použít maximální opotřebení 85%. Potom už cena klesá 

pozvolněji v závislosti na počtu let dalšího užívání do zániku práva stavby. 

 

Graf 1 - Závislost ceny práva stavby na stáří stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22) § 1244 odstavce (1) občanského zákoníku Právo stavby lze zřídit jen jako dočasné; nesmí být zřízeno na více 

než 99 let. Poslední den doby, na kterou je právo stavby zřízeno, musí být patrný z veřejného seznamu. 
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6 ZÁVĚR 

Práce zahrnuje pohled do historie ocenění venkovních úprav a inženýrských staveb a 

do vývoje pojmů součást a příslušenství nemovitostí. Prvním krokem při zpracování práce 

bylo prostudování dostupné literatury a zákonů, abychom si upřesnili základní pojmy jako 

jsou součást a příslušenství nemovitosti, stavba, nemovitosti atd.  

V průběhu zpracování disertační práce došlo k vydání nového občanského zákoníku, 

který zásadně změnil pohled na věc a to tím, že stavba, pokud má stejného vlastníka jako 

pozemek, se stala součástí pozemku. V práci jsou uvedeny poznatky k oběma občanským 

zákoníkům.  

V dalším kroku byly prostudovány přílohy č. 15 a 17 oceňovací vyhlášky a bylo 

provedeno porovnání, které objekty se nacházejí v obou přílohách a u kterých může nastat 

problém - otázka, zda se jedná o inženýrskou stavbu nebo venkovní úpravu. Byly vybrány 

položky, které autorka označila jako problematické. Do této skupiny autorka vybrala opěrné 

zdi, meliorace a pozemní komunikace. 

Pro zpracování práce bylo postupováno u jednotlivých objektů v těchto krocích: 

1. zjištění, zda se jedná o venkovní úpravu či inženýrskou stavbu (k tomu autorka 

prostudovala í zatřídění objektu dle SKP, zatřídění objektu dle kódu CZ-CC) 

2. pojem „komunikace, opěrná zeď a meliorace“ v jednotlivých zákonech, 

3. prostudování soudní judikatury. 

Problém při zpracování tohoto tématu spočívá v tom, že jednotlivé zákony a ani 

soudní judikatura není jednoznačná. Je důležité si uvědomit, pro jaký účel a zákon 

potřebujeme objekty zařadit.  

V práci se autorka zaměřila zejména na tři skupiny objektů a to komunikace, 

meliorace a opěrné zdi. Nejvíce diskutovaná problematika se týká komunikací. Jak již bylo 

výše uvedeno i soudní judikatura není jednotná a převládají dva názory. Vychází 

z katastrálního zákona a ze zákona o pozemních komunikací.  

Dle rozdělení podle klasifikace SKP resp. CZ-CC by se dalo konstatovat, že pozemní 

komunikace typu silnice a tedy i dálnice lze považovat za inženýrskou stavbu.  U ostatních 

ploch takové jednoduché zařazení nebude. Zatřídění místní komunikace není jednoznačné. 

Účelové komunikace lze považovat za venkovní úpravu. Zatřídění místní komunikace není 

jednoznačné. Účelové komunikace lze považovat za venkovní úpravu. Ze shrnutí dle soudní 

judikatury plyne, že jedná-li se o pozemní komunikaci, můžeme v konkrétních případech 

uvažovat, že se jedná o samostatnou stavbu, ale jedná-li se např. o manipulační plochu, může 

se jednat pouze o úpravu povrchu, jelikož pozemek by i tak mohl sloužit svému účelu a 

zpevnění povrchu lze pouze brát jako zkvalitnění povrchu. Je tedy nutné vycházet ze znalostí 

a zkušeností znalce. Protože v případě špatného zařazení může dojít ke značnému zkreslení 

základní ceny a tím i tedy zjištěné ceny. Hlavní problémem spočívá v tom, když je potřeba 

oddělit pozemek a samotnou komunikaci. Důležitou roli dle názoru autorky hraje skladba 

komunikace, proto je ideální, je-li k dispozici projektová dokumentace, kde lze vidět, jaké 

byly použity vrstvy a materiály a je možné se rozhodnout, zda komunikace má či nemá 

základ. Jelikož i když je výsledný povrch stejný, skladba může býti jiná. V současnosti platí 

nový občanský zákoník, který dodržuje zásadu "superficies solo cedit"23) 

                                                 
23) Zásada "stavba ustupuje půdě", stavby jsou součástí pozemku. 
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U opěrných zdí je opěrná zeď považována za součást pozemku, je-li zřízena pouze za 

účelem opory pozemku a nemá jiný význam. Jak je vidět, rozdíl v opěrné zdi jako venkovní 

úprava nebo inženýrská stavba je v konstrukční charakteristice podle druhu svislé konstrukce.  

K tomu, abychom se mohli rozhodnout, zda je opěrná zeď stavba či nikoliv, je důležité mít 

podklady vztahující se k vybudování zdi. Podklady nám ulehčí práci s rozhodováním, jelikož 

tak známe skladbu zdi.   

U meliorace nastává problém v případě drenáží odvodňovacích. Je nutné znát 

technické parametry drenáže. Znalec musí maximálně využít své zkušenosti. Dle vodního 

zákona, vycházíme-li z § 56 odst. 4, lze usuzovat, že jsou meliorace považovány za stavbu. 

Dle soudní judikatury je vidět, že nelze jednoznačně stanovit, zda meliorace jsou či nejsou 

stavbou, ale je nutné jednotlivé případy posuzovat zvlášť.  

Závěrem lze konstatovat, že nelze stanovit jednotný názor co je a není samostatná 

stavba, ale je nutné postupovat v jednotlivých případech individuálně. Je nutná odborná 

zkušenost znalce a dostatek vhodných podkladů, aby bylo možné znalecký posudek správně 

zpracovat.  

Situace byla problematická v době, kdy platil starý občanský zákoník. V tomto 

zákoníku stavba nebyla součástí pozemku. Dle nového občanského zákoníku, který platí od 

1. 1. 2014, se situace značně zjednodušila. Nový zákoník obsahuje více definic a je 

podrobnější a zařazení, zda se jedná o součást je jednoduší. Součástí pozemku jsou budovy, 

komunikace a stavby zřízené na pozemku, kromě staveb dočasných. Nemovitou věcí jsou 

pouze pozemky podzemní stavby.  
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7 PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

Tato kapitola obsahuje přínosy disertační práce pro vědní obor, znaleckou praxi a 

přínos pedagogický v problematice, která takto systematicky zatím nebyla zpracována. 
Některé přínosy se opakují, jelikož je lze zařadit do všech oblastí.  

Přínosy pro vědní obor: 

1. vysvětlení základních pojmů, důležitých pro danou problematiku,   

2. shrnutí dosavadních soudních judikátů ohledně problému součásti a příslušenství 

nemovitých věcí,  

3. řešení dané problematiky dle starého a nového občanského zákoníku, 

4. shrnutí jednotlivých zákonů, které jsou pro danou problematiku důležité, 

5. aplikace problematiky na právo stavby, včetně způsobu ocenění. 

Přínosy pro znaleckou praxi: 

1. vysvětlení základních pojmů důležitých pro danou problematiku,   

2. shrnutí dosavadních soudních judikátů ohledně problému součásti a příslušenství 

nemovitých věcí, 

3. vytvoření chronologického přehledu oceňovacích předpisů, 

4. řešení dané problematiky dle starého a nového občanského zákoníku, 

5. objasnění řešení dané problematiky v ČR, 

6. důležité poznatky z nového občanského zákoníku, 

7. vysvětlení pojmu stavba dle jednotlivých zákonů, 

8. aplikace problematiky na právo stavby, včetně způsobu ocenění. 

Přínos pedagogický: 

1. vysvětlení základních pojmů důležitých pro danou problematiku,   

2. shrnutí dosavadních soudních judikátů ohledně problému součásti a příslušenství 

nemovitých věcí,  

3. řešení dané problematiky dle starého a nového občanského zákoníku, 

4. seznámení s historií oceňování venkovních úprav a inženýrských staveb, 

5. seznámení s historií pojmů součást a příslušenství nemovitostí,  

6. ukázka, jak je daná problematika řešena v jiné zemi – v Německu, Francii, Velké 

Británii 

7. důležité poznatky z nového občanského zákoníku, 

8. postup při ocenění u jednotlivých příkladů , 

9. aplikace problematiky na právo stavby, včetně způsobu ocenění. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY 

Literatura  

[1] BRADÁČ, Albert a kol.: Teorie oceňování nemovitostí VII. přepracované a doplněné 

vydání. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. 727 s.                          

ISBN 978-80-7204-578-5.  

[2] BRADÁČ, Albert. Nemovitosti (oceňování a právní vztahy). Místo vydání: Praha, 

Linde. 1996. 492 str.. ISBN 80 –7201-017-4. 

[3] WEIGEL, Lubomír Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů. Brno: 

CERM, 2002. 161 s. ISBN 80-7204-259-9 

[4] NOVÁČKOVÁ, Jana. Oceňování nemovitostí v SRN , JUNIORSTAV 2004, Brno. 

[5] ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J.: Komentář k čsl. obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, Praha 1935 

[6] BRADÁČ, Albert. Metodika oceňování nemovitostí pro účely úvěrového řízení vč. 

Úvěrů hypotečních v České spořitelně, a.s.. Místo vydání : Praha, CERM. 1995. 64 str. 

[7] BRADÁČ, Albert et al. Soudní inženýrství. Brno: CERM, 1999, 725 s.                    

ISBN 80 - 7204 - 133 - 9.  

[8] KLEDUS, Robert Obecná metodika soudního inženýrství. Obecná metodika soudního 

inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014.   

s. 1-107. ISBN: 978-80-214-5041- 7.  

[9] Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [online]. Praha: Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky, [cit. 2014-31-11]. Dostupné online. 

[10] KLIKA, P., Teorie oceňování nemovitostí, VUT v Brně 2014,ISBN: 978-80-214-5043-1  

[11] BRUMOVSKÝ, M. Standardizace a harmonizace znaleckého postupu při zjištění 

obvyklé ceny nemovitosti, Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 

inženýrství, 2011 

Právní předpisy 

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

oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

[13] Zákon č. 274/2001 Sb. o  vodovodech  a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) In: Sbírka zákonů, 1. 1.2002 

[14] Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

[15] Zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

[16] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ze dne 26. února 1964, ve znění pozdějších 

předpisů 

[17] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

[18] Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve 

znění pozdějších předpisů  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


27 

 

[19] Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke 

stavbě (zákon o vyvlastnění) 

[20] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

[21] Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

[22] Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. 

[23] Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, ve znění 

pozdějších předpisů 

[24] Vyhláška.č. 277/1993 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o doplnění 

vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se 

provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky (katastrální zákon) 

[25] Vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

[26] Vyhláška ministerstva financí č. 73/1964 Sb. o cenách staveb v osobním vlastnictví a o 

náhradách při vyvlastnění nemovitostí  

[27] Vyhláška č. 37/1967 Sb. ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a 

tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 

[28] Vyhláška č 43/1969 Sb. ze dne 25. dubna 1969 o cenách staveb v osobním vlastnictví a 

o náhradách při vyvlastnění nemovitostí 

[29] Vyhláška č. 122/1984 Sb. o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv 

k nim 

[30] Vyhláška č. 128/1984 Sb., Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, 

úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání 

pozemků, ve znění pozdějších předpisů 

[31] Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb. o oceňování staveb, pozemků a trvalých 

porostů, ve znění pozdějších předpisů 

[32] Zákon č. 526/1990, zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

[33] Zákon 4. 141/1950 , občanský zákoník 

[34] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

[35] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Internetové zdroje  

[36] Všeobecný zákoník občanský. In: Iuridictum: Encyklopedie o právu [online]. [cit. 2013-

02-23]. Dostupné z: iuridictum.pecina.cz/w/Všeobecný_zákoník_občanský Bürgerliches 

Gesetzbuch, 2002, SRN 

[37] PEJŠEK, Vít. Součásti a příslušenství nemovitosti. [online]. 2007, 2. 9. 2007 [cit. 2013-

02-23]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-21912820-soucasti-a-prislusenstvi-

nemovitosti Článek ze dne: 01.06.2003 Autor: Skála, Milan Název: Součást stavby. rok: 

2003 číslo: 6 strana: 57, Daně a právo v praxi (ASPI, a.s.) 



28 

 

[38] SKÁLA, Milan. Dopady nového občanského zákoníku do zdaňování nemovitých věcí v 

roce 2014 – I. díl. In: [online]. 2013 [cit. 2014-08-09]. Dostupné z: [22] 

http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d42716v53790-dopady-noveho-

obcanskeho-zakoniku-do-zdanovani-nemovitych/?search_query= Česká republika.  

[39] HAK VELKOOBCHOD S. R. O. [online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: 

[14http://www.hakvelkoobchod.cz/kanalizacni-systemy_trubky-a-tvarovky.html  

[40] JINDŘICHOVICE POD SMRKEM. [online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: 

http://www.jindrichovice.cz/cs/web/obec/rozvoj/vetrne-elektrarny/obrazkova-

galerie/000037_prubeh-stavby-05-05-2003.php 

[41] Názvosloví příčného řezu komunikací [online]. [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: 

http://www.fce.vutbr.cz/PKO/0M2/sirky/sirky.htm  

[42] SLOVÁČEK, David. Je pozemní komunikace součástí pozemku?. Moderní obec 

[online]. 2009, 5. 2. 2009 [cit. 2013-02-23]. Dostupné z: 

http://moderniobec.ihned.cz/c1-33857640-je-pozemni-komunikace-soucasti-pozemku 

[43] MÁCHA, Aleš. Právní režim pozemních komunikací. Olomouc, 2013. Dostupné z: 

theses.cz/id/3o5juj/00175683-686822964.doc. Diplomová práce. Univerzita Palackého 

v Olomouci. 

[44] JIRSOVÁ, A. Inženýrské stavby. Naše řeč [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. 

i., 1966, roč. 49, č. 3 [cit. 2015-02-16]. ISSN 0027-8203. Dostupné z: http://nase-

rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5210 

[45] Spolupráce policejních orgánů se znalci: prezentace k přednášce. Výsledky hledání 

Znalecký ústav Česká znalecká, a. s. - úvodní informace [online]. [cit. 2015-02-14]. 

Dostupné z: http://znalecka.cz/prezentace/spoluprace_po_se_znalci/ssz-

print.php?l=01#strana01 

[46] MANHARTOVÁ, Tereza. NÁJEM NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A 

VYBRANÉ ASPEKTY DANÉ PROBLEMATIKY VE VELKÉ BRITÁNII. Praha, 2012. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.Vedoucí práce Doc. JUDr. J. Salač, Ph.D. 

[47] Oceňování nemovitostí: Oceňování u nás a v zahraničí. [online]. 2011 [cit. 2015-02-

13]. Dostupné z: http://www.la-ma.cz/?p=98>%3B 

[48] VLASTA, Scholzová. Příloha - B Hodnocení dopadů regulace: Hodnocení dopadů 

regulace podle obecných zásad (RIA).  

[49] ALBET stavební, s.r.o. [online]. [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://www.albet-

stavebni.cz/inzenyrske_stavby/ostatni_linove_stavby/stl_ntl_plynovody/cz Český 

statistický úřad: Statistický metainformační systém. [online]. [cit. 2015-01-19].  

[50] KOMANEC, Kryštof. Metodický postup pro ocenění nemovitosti. [online]. 2010 [cit. 

2015-02-15]. Dostupné z: http://cu.vse.cz/certifikovany-odhadce-pro-ocenovani-

nemovitosti/metodicky-postup-nemovitosti/ 

[51] Právo ve Spojeném království. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vo_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C

3%A1lovstv%C3%AD  

[52] Český statistický úřad: Statistický metainformační systém. [online]. [cit. 2015-01-20]. 

Dostupné  z: 

http://moderniobec.ihned.cz/c1-33857640-je-pozemni-komunikace-soucasti-pozemku
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5210
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5210
http://znalecka.cz/prezentace/spoluprace_po_se_znalci/ssz-print.php?l=01#strana01
http://znalecka.cz/prezentace/spoluprace_po_se_znalci/ssz-print.php?l=01#strana01
http://www.la-ma.cz/?p=98%3E%3B
http://www.albet-stavebni.cz/inzenyrske_stavby/ostatni_linove_stavby/stl_ntl_plynovody/cz
http://www.albet-stavebni.cz/inzenyrske_stavby/ostatni_linove_stavby/stl_ntl_plynovody/cz
http://cu.vse.cz/certifikovany-odhadce-pro-ocenovani-nemovitosti/metodicky-postup-nemovitosti/
http://cu.vse.cz/certifikovany-odhadce-pro-ocenovani-nemovitosti/metodicky-postup-nemovitosti/
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vo_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vo_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD


29 

 

http://apl.czso.cz/iSMS/klaspol.jsp?kodklas=80026&kodcis=5634&ciselid=830644&cis

jaz=203 

[53] Meliorace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Meliorace 

Zahraniční literatura a právní předpisy 

[54] Bewertungsgesezt,  BGBl I 230 v platném znění 

[55] Code civil. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-18]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Code_civil 

[56] Francie. Code civil. In: 2014. Dostupné z: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D72B02F57165B22637DEEB

C8006004A7.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150110 

[57] Právo ve Spojeném království. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vo_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C

3%A1lovstv%C3%AD 

[58] Property law. [online]. [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: http://legal-

dictionary.thefreedictionary.com/Law+of+property 

[59] Český statistický úřad: Statistický metainformační systém. [online]. [cit. 2015-01-20]. 

Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/iSMS/klaspol.jsp?kodklas=80026&kodcis=5634&ciselid=830644&cis

jaz=203 

[60] http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D72B02F57165B22637DEEB

C8006004A7.tpdjo02v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150110 

[61] RICS Valuation Standards: The Red Book, dostupné na rics.org/standards,London, 

ISBN 978 1 78321 025 1 

Soudní judikatura 

[62] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3572/2008 Sb. 

[63] Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 2377/2007 

[64] Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 28 Cdo 288/2004, ze dne 19.7.2004 

[65] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 24/2008 – 63 ze dne 25.9.2008 

[66] Rozsudek Městského soudu v Praze 10 Ca 284/2005 ze dne 16. 3. 2006 

[67] Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR, č. j. 22 Cdo 1911/2000 ze dne 20. 3. 2002 

[68] Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR, č. j. 22 Cdo 1911/2000 ze dne 20. 3. 2002 

[69] Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR, č. j. 22 Cdo 1911/2000 ze dne 20. 3. 2002 

[70] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1414/97 

[71] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne ze dne 31. 1. 2002, č. j. 22 Cdo 52/2002 

[72] Rozhodnutí 28 Cdo 223/2012 ze dne 14.09.2012 

[73] Nález Ústavního soudu 16/93 Pl.ÚS 16/93 ze dne 24. 5. 1994 

[74] Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3572/2008 Sb. 

[75] Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 30 Cdo 2377/2007 

[76] Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 28 Cdo 288/2004, ze dne 19.7.2004 

[77] Rozsudek Městského soudu v Praze 10 Ca 284/2005 ze dne 16. 3. 2006 

http://apl.czso.cz/iSMS/klaspol.jsp?kodklas=80026&kodcis=5634&ciselid=830644&cisjaz=203
http://apl.czso.cz/iSMS/klaspol.jsp?kodklas=80026&kodcis=5634&ciselid=830644&cisjaz=203
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meliorace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Code_civil
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vo_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%A1vo_ve_Spojen%C3%A9m_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Law+of+property
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Law+of+property
http://apl.czso.cz/iSMS/klaspol.jsp?kodklas=80026&kodcis=5634&ciselid=830644&cisjaz=203
http://apl.czso.cz/iSMS/klaspol.jsp?kodklas=80026&kodcis=5634&ciselid=830644&cisjaz=203


30 

 

[78] Rozhodnutí nejvyššího soudu ČR, č. j. 22 Cdo 1911/2000 ze dne 20. 3. 2002 

[79] Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 24/2008 – 63 ze dne 25.9.2008 

[80] Rozhodnutí Nejvyššího soudu 28 Cdo 2944/2010 ze dne 1.09.2010 

[81] Rozhodnutí Nejvyššího soudu 28 Cdo 2944/2010 ze dne 1.09.2010 

[82] Rozsudek 22 Cdo 2653/2011 ze dne 28. 11. 2012 

[83] Rozsudek 6 As 77/2013 - 131 ze dne 13. 5. 2014 

[84] Rozsudek 6 As 77/2013 - 131 ze dne 13. 5. 2014 

[85] Rozsudek 22 Cdo 1597/2011 ze dne 23. 8. 2012 

[86] Rozsudek Nejvyššího soudu Cdo 4420/2009 ze dne 7. ledna 2010  

[87] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. ledna 2010, sp. zn. 22 Cdo 4420/2009 

[88] Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 691/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

9 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Přehled nejdůležitějších metodik ocenění venkovních úprav  

Příloha č. 2 - Přehled nejdůležitějších metodik ocenění inženýrských staveb 



32 

 

Příloha č. 1 - Přehled nejdůležitějších metodik ocenění venkovních úprav  

Vyhláška Podstata metodiky  Opotřebení  

Zda byla jednotková 
cena uvedena 

v předpise, pokud ne, 
tak kde ji lze nalézt 

Vyhláška 

č. 73/1964 Sb. 

Cena je rovna výši pořizovacích nákladů 

snížených zpravidla o 2 % za každý rok 

stáří venkovní úpravy. 

 

Ploty – zařazení do třídy kvality 

Snížení o daná % /rok 

 

 

 

Ploty - Procenta snížení dle třídy 

kvality 

Ne, dle pořizovacích 

nákladů 

 

 

Ano, dle třídy kvality 

Vyhláška 

č. 128/1984 Sb

. 

Násobení jednotkové ceny z přílohy č. 6 

a skutečným počtem měrných jednotek. 

 

Ploty-  hodnota jednoho bodu se násobí 

počtem bodů zjištěných podle přílohy č. 

4 a délkou plotu v metrech 

Snížení 2 až 3 % za rok, max. 85 % 

 

 

Ploty - snížení  za každý rok stáří plotu 

odstupňováno dle počtu bodů 

Ano v příloze č. 6 

 

 

Ano, hodnota 1 bodu je 

1 Kčs 

Vyhláška 

č. 182/1988 Sb

.  

Beze změny Max 85 %,  

Životnost vzhledem ke konstrukci 25 

až 50 roků. 

Procento ročního opotřebení se 

vypočte dělením 100% celkovou 

předpokládanou životností 

Ploty – 

předpokládaná životnost u zděných 

plotů 50 roků, u plotů s podezdívkou 

40 roků, v ostatních případech 30 roků. 

Opotřebení může činit nejvýše 90%. 

Beze změny  

Vyhláška 

č. 178/1994 Sb

. 

Ploty jsou již zahrnuty do venkovních 

úprav.  

Cena stavby se vypočte vynásobením 

počtem měrných jednotek a základní 

cenou upravenou.  

ZCU = ZC x K5  

Lineární metoda Ano v příloze č. 11 

 

Vyhláška 

č. 279/1997 Sb

. 

ZCU = ZC x K5x Ki x Kp 
Beze změny Beze změny 

Vyhláška 

č. 540/2002 Sb

. ve znění 

vyhlášky 

č. 617/2006 Sb

.  

Zavedla se možnost zjednodušeného 

ocenění venkovních úprav. 

Beze změny Beze změny 

Vyhláška 

č. 3/2008 Sb. 

ve znění 

vyhlášky 

č. 364/2010 Sb

.. 

Odebrány trafostanice z venkovních 

úprav 

 

Beze změny Beze změny 

Vyhláška 

č. 441/2013 

Sb. 

 

 

 

CS = CSN x pp 

Pp = IT x IP, 











100
1

o
PZCUCS mjN

, 

 

ZCU = ZC x K5 x Ki 

 

 zjednodušený způsob 

 venkovní úpravy neuvedená v 

příloze č. 17 k této vyhlášce 

popřípadě v příloze č. 15 k této 

vyhlášce se určí podle nákladů na 

pořízení v době oceňování. 

Beze změny Beze změny 

 

http://sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10364&cd=76&typ=r
http://sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb10364&cd=76&typ=r
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Příloha č. 2 - Přehled nejdůležitějších metodik ocenění inženýrských staveb  

Vyhláška 
Podstata metodiky Opotřebení 

Zda byla jednotková cena 

uvedena v předpise, pokud 

ne, tak kde ji lze nalézt 

Vyhláška 

č. 178/1994 Sb. 

Cena je rovna 

vynásobením počtu 

příslušné měrné 

jednotky základní 

cenou uvedenou v 

příloze č. 5 a násobí se 

koeficientem K5 

uvedeným v příloze č. 

13. 

Lineární opotřebení 

max. 85 % 

Ano, v příloze č. 5 

Vyhláška č. 279/1997 

Sb.  

Základní cena se 

násobí koeficienty K5 

z  přílohy č. 13, Ki  z 

přílohy č. 32 a Kp z 

přílohy č. 33. 

Lineární opotřebení 

max. 85 % 

Ano, v příloze č. 5 

Vyhláška 

č. 441/2013 Sb. 

(2) Cena stavby, 

kromě stavby rybníku 

a malé vodní nádrže, 

se určí podle vzorce 

CS = CSN × pp , 

pp = IT × IP , kde 











100
1

o
PZCUCS mjN

 

Inženýrské stavby –  

ZCU = ZC x K5 x Ki 

Lineární opotřebení 

max. Lineární 

opotřebení 

max. 85 %85 % 

Ano, v příloze č. 15 
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