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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou 

zásahem blesku do rodinného domu v obci Šebetov. Diplomová práce je rozdělena  

na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám základními pojmy,  

které souvisí s danou problematikou. Dále je přiblížena oblast oceňování majetku  

a pojišťovnictví. Praktická část pak s využitím teoretických znalostí řeší konkrétní případ. 

Nejprve je popsána daná lokalita, rodinný dům a pojistná událost (živelná událost – blesk). 

Následuje výpočet časové ceny těsně před pojistnou událostí, dále jsou vyčísleny náklady  

na opravy vzniklých škod a po té je zjištěna časová cena po provedení oprav. V závěru je pak 

provedeno porovnání časových cen, porovnání nákladů vynaložených na opravy a zhodnocení 

pojistné částky dohodnuté v pojistné smlouvě.   

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to determine the amount of indemnity for damage 

caused by a lightning strike to a house in the village Šebetov. The thesis is dividend into 

theoretical and practical part. The theoretical part deals with the basic concepts, associated 

with the topic. Furthermore, the approach of valuation of assets and insurance. The practical 

part uses theoretical knowledge addresses a specific case. First, the location is described, 

house and insured event (natural event – flash). Following the calculation of the time value 

immediately before the insured event, further costs are quantified to repair the damage 

incurred and then is detected current value after repairs. At the end, there is comparison of the 

time price comparisons of costs incurred for repairs and evaluation of the agreed sum insured 

in the insurance contract.  
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ÚVOD 

V lidském životě se setkáváme s řadou životních událostí, ať už pozitivních  

nebo negativních. Pojištění sjednáváme ve většině případů spíše z hlediska negativních 

událostí. Pojišťovny na českém trhu nabízejí různé druhy pojištění, která se týkají našeho 

zdraví, majetku atd. Tato diplomová práce s názvem ,,Ocenění výše škody způsobené 

zásahem blesku do rodinného domu v obci Šebetov“ souvisí s pojištěním nemovitosti. Mohlo 

by se zdát, že ke škodě způsobené zásahem blesku dochází spíše ve výjimečných případech, 

avšak z dostupných informací je zřejmé, že těchto škod za poslední roky neustále přibývá. 

Stojí tedy za zvážení, zda toto pojištění nesjednat, protože blesk může napáchat stejně velké 

škody jako např. vítr, pád stromu apod. a vzniklé škody pak dosahují částek nemalých 

rozměrů. Pojištění sice nesníží riziko ani rozsah škod, ale může alespoň zmírnit dopad těchto 

negativních událostí na náš majetek a ekonomickou situaci rodiny. 

Pojištění si můžeme sjednat u kterékoliv pojišťovny dle našeho výběru. Měli bychom 

však brát ohled na pojistné podmínky, které se mohou výrazně lišit u jednotlivých pojišťoven 

a mohou být více či méně výhodné. Sjednáním pojištění se zavazujeme platit danému 

subjektu stanovenou částku a pojišťovna má pak v případě vzniklé škody povinnost vyplatit 

poškozenému částku, na kterou je škoda vyčíslena.  

Cílem této diplomové práce je stanovit výši pojistného plnění na konkrétním případu,  

a to na rodinném domě v Šebetově. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy 

související s danou problematikou. V praktické části se pak zabývám konkrétním případem. 

Přiblížím lokalitu posuzovaného objektu, popíšu samotný objekt a následuje výpočtová část. 

Na závěr práce jsou pak všechny výsledky zhodnoceny a pro lepší představivost zpracovány  

v grafické podobě.   

Tato diplomová práce může čtenáři posloužit jako ukázkový příklad pro stanovení výše 

plnění při pojistné události, k získání stručného přehledu o této problematice a popřípadě by 

mohla posloužit jako podklad k řešení podobných případů.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ZÁKLADNÍ POJMY 

V této kapitole bych čtenáře ráda seznámila se základními pojmy, které budou použity 

v praktické části diplomové práce a jsou tak důležité pro pochopení a uvedení do dané 

problematiky.  

1.1 NEMOVITÉ A MOVITÉ VĚCI  

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 498 dělíme věci na movité a nemovité. Za nemovitou věc 

se považují pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná 

práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Pokud jiný právní předpis 

stanoví, 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. Veškeré ostatní věci, ať už hmotné  

nebo nehmotné podstaty, jsou movité.
1
  

1.2 POZEMEK 

Podle ustanovení zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon), se rozumí: ,,pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 

regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva 

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

pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“
2
 

Pro účely oceňování se pozemky člení dle zákona o oceňování majetku (dále jen ZOM) 

č. 151/1997 Sb., § 9 odst. 1 takto:  

a) stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky, 

c) lesní pozemky, 

d) vodní plochy, 

                                                 
1
 § 498, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   

2
 § 2, Zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon).  
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e) jiné pozemky, neuvedené v písm. a) až d).
3
   

1.2.1 Stavební pozemek 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 1, písm. b) rozumíme: ,,stavebním 

pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby 

územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.“
4
  

Stavební pozemky se pro účely oceňování dále dělí dle ZOM  č. 151/1997 Sb.,  

§ 9 odst. 2 následovně:   

a) nezastavěné pozemky, a to evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako:  

- zastavěné plochy a nádvoří, 

- pozemek určený k zastavění, 

- zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním celku, 

- pozemek s právem stavby, 

b) zastavěné pozemky, a to evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku jako:  

- zastavěné plochy a nádvoří, 

- ostatní plochy, které jsou již zastavěny, 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí.
5
 

1.3 PARCELA 

Podle katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., § 2 písm. b) se parcelou rozumí pozemek, 

který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním 

číslem.
6
 

Katastrální zákon pak rozlišuje stavební parcelu a pozemkovou parcelu. Za stavební 

parcelu považujeme pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. 

Pozemkovou parcelou se rozumí pozemek, který není stavební parcelou.
7
 

 

                                                 
3
 § 9, Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

4
 § 2, Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
5
 § 9, Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).  

6
 § 2, Zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

7
 § 2, Zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 
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1.4 STAVBA 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 3, se stavbou rozumí veškerá 

stavební díla vzniklá stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.  

Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.
8
 

Pro účely oceňování rozdělujeme stavby podle ZOM č. 151/1997 Sb., § 3 odst. 1 

následovně: 

- pozemní stavby (budovy, jednotky, venkovní úpravy), 

- inženýrské stavby a speciální pozemní stavby (např. dopravní stavby, kanalizace, 

stožáry, věže a další), 

- vodní nádrže a rybníky, 

- jiné stavby.
9
 

 Profesor Bradáč pak uvádí, že konkrétní stavba je určena druhem, popisným číslem, 

evidenčním číslem, obcí respektive katastrálním územím, kde je postavena a nemá-li stavba 

popisné nebo evidenční číslo, je určena parcelním číslem pozemku, na němž se nachází.  

Za vznik stavby se předpokládá okamžik, kdy začnou být zřetelné obrysy a dispozice 1. NP 

(obvykle se požaduje min. 1 m výšky stěn).
10

 

1.5 RODINNÝ DŮM  

Rodinný dům je podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky  

č. 199/2014 Sb. (dále jen oceňovací vyhláška) definován takto:  

,,Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.“
11

 

1.6 POJMY SPOJENÉ S RODINNÝM DOMEM 

V souvislosti s oceňováním výše škody je nezbytné definovat pojmy spojené 

s rodinným domem a v daných případech přiblížit způsob měření a výpočet výměr stavby  

                                                 
8
 § 2, Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  
9
 § 3, Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).  

10
 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 5. 
11

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

vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
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a jejích částí. Měření a výpočet výměr provádíme podle přílohy č. 1 k oceňovací vyhlášce  

č. 441/2013 Sb. Tato příloha uvádí, že měření a výpočty se provádí v metrech, v metrech 

čtverečních nebo v metrech krychlových a vždy se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.
12

 

1.6.1 Podlaží 

Měření podlaží  

Podlažím se rozumí část stavby se světlou výškou nejméně 1,70 m, která je od ostatních 

částí oddělená: 

- dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží, 

- nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží, 

- u nejvyššího podlaží horním lícem stropní k-ce, případně podlahy půdy, u střech, 

resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení, 

- u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem 

hřebene střechy. 

Za podlaží se považuje i podkroví nebo podzemí s přístupným prostorem o světlé výšce 

nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, který je stavebně upravený k účelovému využití. 

Podlaží dělíme na podzemní a nadzemní. Jako podzemní podlaží se uvažuje každé 

podlaží, u něhož je úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní 

okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru bereme v úvahu místa  

ve čtyřech reprezentativních rozích posuzovaného podlaží. Nadzemní podlaží (NP) zpravidla 

číslujeme směrem nahoru jako 1. NP, 2. NP atd., podzemní podlaží (PP) směrem dolů  

jako 1. PP, 2. PP atd. Pokud je podlaha části podlaží výše nebo níže nejméně o 1/3 a nejvýše  

o 2/3 výšky podlaží, můžeme toto podlaží označit jako mezipatro (MeP/MePP).  

Pořadové číslo mezipatra odvozujeme od podlaží nejblíže nižšího/vyššího.
13

 

Výška podlaží 

V případě výšky podlaží rozlišujeme dvě výšky, a to:  

- svislou vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo 

zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží, tuto vzdálenost označujeme pojmem 

                                                 
12

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
13

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
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světlá výška. U trámových stropů s viditelnými trámy měříme výšku po spodní líc 

podhledu stropu mezi trámy, u stropů klenbových do spodního líce vrcholu klenby  

a u stropů šikmých se zjišťuje k nejvyššímu bodu zešikmení; 

- vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží, 

označovanou jako výška podlaží. U jednopodlažních objektů bez půdního prostoru  

a u nejvyššího podlaží staveb s plochou střechou se výškou podlaží rozumí světlá 

výška zvětšená o 0,20 m.  

Nastane-li situace, kdy jsou výšky v posuzovaném podlaží rozdílné, použijeme výšku  

té části podlaží, která má největší zastavěnou plochu. Pokud nemáme k dispozici výkresovou 

dokumentaci řezů budovy v dostačujícím měřítku a zároveň nelze provést měření výšky 

podlaží bez nepřiměřených obtíží, lze výšku uvažovat z výšky světlé, zvětšené o 0,30 m. 

(V ocenění pak na to musíme upozornit). U podkroví, které nemá strop, měříme jako výšku 

podlaží vzdálenost mezi lícem nášlapné vrstvy podlahy podkroví: 

- a horním lícem hřebene u sedlových střech, 

- a nejvyšším vnějším lícem zešikmení či zaoblení části zastřešení netvořící přesah  

u střech ostatních.
14

 

,,Průměrnou výškou podlaží se rozumí vážený průměr všech výšek podlaží oceňované 

stavby nebo její části. Jako váha se použijí velikosti zastavěné plochy příslušného podlaží.“
15

  

Zastavěná plocha podlaží    

Zastavěnou plochou podlaží je plocha půdorysného řezu vedeného v úrovni horního líce 

podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží 

včetně omítky. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí  

je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce  

do vodorovné roviny. Započítává se: 

- plocha lodžií a arkýřů, 

- plocha, v níž není strop nižšího podlaží (např. schodiště, haly a dvorany probíhající 

přes více podlaží), 

                                                 
14

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
15

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 



19 

 

- plocha prostor podloubí, průjezdů apod., ale jen tehdy pokud jsou součástí nosných 

konstrukcí staveb.
16

 

,,Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech 

podlaží dělený počtem podlaží.“
17

 

1.6.2 Podkroví  

Česká technická norma ČSN 73 4301 Obytné budovy definuje podkroví takto:  

,,Přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím vymezený konstrukcí 

krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití.“
18

 

1.6.3 Půda  

Výše uvedená norma definuje také pojem půda, a to jako:  

,,Přístupný vnitřní prostor vymezený střešní konstrukcí a dalšími stavebními 

konstrukcemi, bez účelového využití.“
19

 

1.6.4 Zastavěná plocha stavby (ZP) 

Zastavěnou plochou stavby máme na mysli plochu ohraničenou ortogonálními průměty 

vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 

roviny, bez izolačních přizdívek.
20

  

1.6.5 Obestavěný prostor stavby (OP)  

Obestavěný prostor stavby vypočteme jako součet tří dílčích obestavěných prostorů, 

a to:  OP spodní stavby, OP vrchní stavby, OP zastřešení (OP základů neuvažujeme).   

OP spodní stavby je ohraničen:   

- po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi, větrací a osvětlovací 

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

                                                 
16

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
17

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
18

 Česká technická norma ČSN 73 4301 Obytné budovy, s. 7. 
19

 Česká technická norma ČSN 73 4301 Obytné budovy, s. 7. 
20

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
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- dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který 

není podlažím (pokud není měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 

0,10 m),  

- nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.  

OP vrchní stavby je ohraničen:   

- po stranách vnějšími plochami staveb,  

- dole spodním lícem podlahy 1. NP; je-li u nepodsklepených staveb nebo jejich částí 

podlaha 1. NP výše než přiléhající terén, připočteme i prostor obestavěný 

podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, 

nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě částečného podsklepení se připočte 

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

nebo jestliže podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou 

konstrukci částečného podzemního podlaží,  

- nahoře v místech, kde se nachází půda, horním lícem podlahy půdy; tam kde  

je plochá střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní 

krytiny a u teras horním lícem dlažby.  

OP zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých (bez ohledu na jejich tvar): 

- ZP půdy a podkroví vynásobená součtem průměrné výšky půdní nadezdívky  

a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky,  

- Jestliže převažují jiné tvary střešních konstrukcí, vypočteme OP zastřešení jako 

objem geometrického tělesa.  

Dále se uvádí, že při výpočtech OP: 

- neodečítáme: otvory a výklenky v obvodových zdech; lodžie, vsunuté (zapuštěné) 

balkony, verandy apod.; nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m
2
 půdorysné 

plochy,  

- neuvažujeme: balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc 

zdi; římsy, pilastry, půlsloupy; vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m
2
 včetně, 

nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové 

zdi, 
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- připočítáváme: balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, 

a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.
21

 

1.6.6 Podlahová plocha 

Definice podlahové plochy se vyskytuje ve více předpisech, např. v NOZ č. 89/2012 Sb. 

nebo ve vyhlášce č. 372/2001 Sb. - pravidla pro zúčtování nákladů. V tomto případě pro účely 

oceňování použijeme opět oceňovací vyhlášku č. 441/2013 Sb., podle které za podlahovou 

plochu považujeme plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených tak, 

aby plnily danou funkci ve stavbě. Tento řez vedeme v úrovni horního líce podlahy 

uvažovaného podlaží. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí 

stěn včetně jejich povrchových úprav (tj. omítky).  

Do úhrnu podlahové plochy se započte podlahová plocha: 

- arkýřů a lodžií, 

- výklenků, min. 1,2 m širokých a 0,3 m hlubokých nebo mají podlahovou plochu 

větší jak 0,36 m
2
 a jsou alespoň 2 m vysoké, 

- místností se zkoseným stropem, u nichž světlá výška v nejnižším bodě je menší  

než 2 m, komor nacházejících se mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, 

vynásobená koeficientem 0,8,  

- půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm. 

Do úhrnu podlahové plochy se započte plocha prostorů, užívaných výlučně 

s příslušným bytem nebo nebytovým prostorem. Jedná se o plochu: 

- teras, balkonů a pavlačí (násobíme koeficientem 0,17), 

- nezasklených lodžií (násobíme koeficientem 0,20), 

- sklepních kójí a vymezených půdních prostor (násobíme koeficientem 0,10). 

Nezapočítává se:  

- plocha okenních a dveřních ústupků.
22

 

                                                 
21

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
22

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

č. 199/2014 Sb., Příloha č. 1. 
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1.6.7 Nástavba a přístavba  

Nástavba nebo přístavba je změna již dokončené stavby. O nástavbu se jedná v případě, 

že původní stavbu zvyšujeme. Pokud stavbu půdorysně rozšiřujeme, jedná se o přístavbu 

(přístavba je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou).
23

   

1.6.8 Součást věci a příslušenství věci 

Součást věci podle NOZ  č. 89/2012 Sb., § 505:  

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

aniž se tím věc znehodnotí.“
24

 

Z hlediska stavebních objektů a pozemků by nás mohl také zajímat § 506 odst. 1 a 2, 

téhož zákona, který uvádí, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, 

stavby zřízené na pozemku kromě staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku 

nebo upevněné ve zdech a není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku,  

i tehdy pokud zasahuje pod jiný pozemek.
25

 

Příslušenství věci podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 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.“
26

 

1.6.9 Vlastnictví a spoluvlastnictví  

Za vlastnictví je dle NOZ č. 89/2012 Sb., § 1011 považováno vše, co někomu náleží, 

všechny jeho hmotné i nehmotné věci a dále dle § 1012 má vlastník právo se svým 

vlastnictvím libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit (v mezích právního řádu).
27

  

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 1115 a násl. mluvíme o spoluvlastnictví za předpokladu, 

kdy vlastnické právo k věci náleží společně více osobám. Tyto osoby pak nazýváme 

spoluvlastníky.
28

  

                                                 
23

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

pozdějších předpisů. 
24

 § 505, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
25

 § 506, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
26

 § 510, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
27

§1011 - § 1012, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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1.7 KATASTR NEMOVITOSTÍ  

Podle zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí § 1 odst. 1 a 2, je katastr nemovitostí 

veřejný seznam obsahující soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem. 

Zahrnuje jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení, zápis práv k nim a dále slouží 

k ochraně práv, pro účely daní, poplatků a jiných peněžitých plnění, k ochraně životního 

prostředí, nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, 

k oceňování nemovitostí, pro účely hospodářské, vědecké a statistické.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
28

 § 1115, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
29

 § 1, Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).  
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2 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU  

,,Oceňování je činností, kdy je určitému předmětu, souboru předmětů, práv  

ap. přiřazován peněžní ekvivalent. Je přitom třeba rozlišovat pojmy cena a hodnota.  

V praxi se tyto termíny často bohužel zaměňují.“
30

 

2.1 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ 

Podkladem k ocenění nemovitostí jsou v případě jejich dostupnosti především 

následující materiály: 

- výpis z katastru nemovitostí, 

- kopie příslušné části katastrální mapy, 

- výpisy z pozemkové knihy, 

- cenová mapa pozemků (pokud je v dané obci vypracována), 

- projektová dokumentace,  

- stavebně právní dokumentace,  

- nájemní smlouvy, 

- pasporty nemovitostí, 

- přiznání k dani z nemovitostí, 

- pojistné smlouvy, 

- smlouvy o správě nemovitostí,  

- smlouvy o poskytovaných službách, 

- výsledky místního šetření, 

- příslušné předpisy, katalogy cen, normy apod.,  

- v některých případech, zejména v soudních sporech i další např. obsah spisu, 

- databáze informací.
31

 

Jednotlivé výše uvedené podklady pak použijeme na základě toho, o jaké ocenění  

se jedná. Například u nákladového ocenění jako v našem případě využijeme pojistnou 

smlouvu, výkresovou dokumentaci nebo pasporty, u výnosového způsobu zase využijeme 

nájemní smlouvy, přiznání k dani z nemovitostí, smlouvy o správě nemovitostí atd.  

                                                 
30

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

nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 47. 
31

 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 
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2.2 CENA 

Cena je pojem používaný pro částku, která je požadována, nabízena nebo skutečně 

zaplacena za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna a může nebo nemusí mít 

vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby.
32

 

2.2.1 Cena zjištěná (administrativní, úřední)  

Cenou zjištěnou se má na mysli podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, § 1 odst. 2, 

písm. b) cena zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. Zvláštním 

předpisem je v tomto případě zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a k němu přísluší 

vyhláška č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky 199/2014 Sb., vyhláška k provedení zákona  

o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).
33

 

2.2.2 Cena pořizovací 

Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení (u staveb cena v době 

postavení), bez odpočtu opotřebení. Objevuje se nejčastěji v účetní evidenci.
34

 

2.2.3 Cena reprodukční 

Cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc obstarat v době 

ocenění, bez odpočtu opotřebení.
35

 

2.2.4 Cena časová 

Reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně 

opotřebené věci téhož stáří a přiměřené intenzity používání. Ve výsledku se pak tato cena 

snižuje o náklady na opravu vážných závad znemožňujících okamžité užívání věci.  

Obdobou této ceny je v ZOM tzv. ,,cena zjištěná nákladovým způsobem“, kde je však 

nutno poznamenat, že časové ceně odpovídá cena zjištěná nákladovým způsobem bez 

koeficientu prodejnosti pp.
36
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2.2.5 Cena obvyklá (obecná, tržní) 

Cena, za kterou lze věc v daném místě a čase prodat či koupit. Obvykle se tato cena 

zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných věcí v daném místě  

a čase (v případě k tomu dostupných informací, jinak je třeba použít náhradní metodiku).
37

 

 V ZOM č. 151/1997 Sb., § 2 odst. 1, věta druhá, je označena jako cena obvyklá: 

,,Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena  

při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné  

nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“
38

 

 ZOM dále stanoví, že se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv.  

Do její výše se však nepromítají: 

- vlivy mimořádných okolností trhu, 

- osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, 

- vliv zvláštní obliby.
39

 

,,Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“
40

 

2.2.6 Výchozí cena 

Při výpočtech výše uvedených cen je tímto pojmem označována cena nové stavby,  

bez odpočtu opotřebení.
41

 

2.2.7 Jednotková cena  

Jednotková cena je cena za měrnou jednotku, např. za m
3
, m

2
, m, ks, ha, t atd.

42
  

2.3 HODNOTA 

Hodnota je ekonomická kategorie nikoliv skutečně zaplacená, požadovaná  

nebo nabízená cena. Vyjadřuje peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit,  

na jedné straně, kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Hodnota je odhad a podle 

ekonomické koncepce vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu 
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provedení tohoto odhadu. Existuje řada hodnot na základě toho, jak jsou definovány (např. 

věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá z nich 

může být vyjádřena úplně jiným číslem (proto je nutné vždy přesně definovat, jaká hodnota  

je zjišťována).
43

 

2.4 ŽIVOTNOST 

Životností staveb rozumíme při oceňování dobu, jež uplyne od vzniku stavby (zpravidla 

od začátku užívání) do jejího zchátrání. Předpokládá se, že po celou dobu probíhala na stavbě 

běžná údržba. Životnost je udávána v rocích. Používají se také pojmy:  

- předpokládaná životnost, celková předpokládaná životnost, technická životnost, 

technické trvání stavby, pravděpodobná životnost stavby, doba trvání stavby, délka 

života stavby; tyto pojmy jsou obsahově srovnatelné s životností;  

- zbytková životnost – doba dalšího trvání stavby – doba od okamžiku, ke kterému 

se provádí ocenění, do zchátrání stavby; 

- objektivní životnost stavby – tento pojem je používán u metod, které vycházejí 

z tzv. základní doby trvání stavby určitého konstrukčního provedení, a za pomoci 

daných kritérií tuto základní dobu upravují; 

- ekonomická životnost – doba od vzniku stavby do jejího hospodářského zániku, 

obvykle bývá kratší než technická životnost.
44

 

2.5 OPOTŘEBENÍ 

Stavba svým stárnutím a používáním postupně degraduje. Tento fakt vyjadřuje pojem 

opotřebení stavby. Rozlišujeme následující pojmy: 

- opotřebení (znehodnocení) - tuto veličinu prof. Bradáč ve své publikaci označuje 

písmenem A. Udává se v procentech z hodnoty nové stavby, v uvedených případech 

poměrnou hodnotou z jedné, 

- technická hodnota stavby – odpovídá okamžitému technickému stavu stavby 

v poměru k stejné stavbě nové; označována TH. Obvykle vyjádřena v procentech. 

Platí: A (%) + TH (%) = 100 % respektive A + TH = 1,  
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- stáří stavby - ke dni, ke kterému se provádí ocenění, označováno S. Počítá se 

v rocích, zásadně jako rozdíl letopočtů roku ocenění a roku vzniku stavby  

(bez ohledu na měsíce a dny), 

- relativní stáří stavby – označováno Sr – veličinu bylo třeba zavést pro výpočet 

životnosti u starých a přestárlých staveb. Vyjadřuje, kolik procent ze základní 

životnosti ZZ skutečně stáří reprezentuje:  

Sr = 
 

  
  x 100 %, 

- zbývající životnost stavby – T – při běžné údržbě doba od data odhadu  

do zchátrání stavby, při dobrém stavu PDŽ se označí  TT, 

- součinitel okamžitého stavu PDŽ – Q – procentuální vyjádření stavu PDŽ 

k okamžiku odhadu, podle toho zda odpovídá dobrému stavu (100 %) nebo  

je přiměřeně horší. Platí: T = Q x TT, 

- životnost stavby – Z – celková předpokládaná životnost stavby při běžné údržbě  

od vzniku do zchátrání (v rocích). Platí: Z = S + T, 

- základní (tabulková) životnost stavby – ZZ – hodnota dle předpisu resp. 

literatury; v ČSN 73 0031 ,,základní užitková životnost stavby“, 

- roční procento znehodnocení – Pr – stejná hodnota každý rok jen u lineární 

metody výpočtu opotřebení (v procentech za rok),  

- prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) – stavebně technické prvky, které mají 

rozhodující vliv na životnost stavby: základy, svislé nosné k-ce, stropy, nosná 

schodiště a krovy, 

- prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) – ostatní prvky, u nichž se předpokládá 

minimálně jedna výměna za dobu životnosti stavby (alespoň částečná).
45

 

Podle přílohy č. 21 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., se cena stavby přiměřeně 

snižuje o opotřebení, jehož výpočet se provede metodou lineární nebo analytickou.
46

 

2.5.1 Výpočet opotřebení lineární metodou 

Podle přílohy č. 21 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., se v případě výpočtu lineární 

metodou opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu předpokládané životnosti (např. 100 

roční). Roční opotřebení se potom vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou 
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životností. Při použití lineární metody dle cenového předpisu může opotřebení činit  

nejvýše 85 %.
47

 

Životnost stavby v letech se označuje jako Z a stáří stavby ke dni ocenění je S.  

Pro opotřebení stavby ZA tedy platí: 

                      S/Z pro S/Z < 0,85 

ZA =  

                     0,85 pro S/Z ≥ 0,85 

TH = (1 – ZA), kde ZA je technická hodnota stavby, 

COB = CN x TH, kde COB je cena stavby s přihlédnutím k opotřebení. 

Místo CN lze uvažovat proměnnou CNP, která bude použita pro všechny druhy staveb  

a všechny metody výpočtu. Časová cena pro potřeby pojištění se označí jako CČP a jedná 

se o skutečnou časovou cenu. Následně pak platí:  

CČP = CNP x TH  po dosazení za CNP pak platí 

CČP = OP x ZCUP x TH = OP x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x Kip x TH. 

Podle vyhlášky nesmí lineární opotřebení stavby ZA překročit hodnotu 0,85. V tomto 

případě je TH = 0,15. Limitní hodnota pro pojištění stavby na novou cenu znamená,  

že opotřebení by nemělo překročit 70 % a hodnota TH pro pojištění staveb na novou cenu  

by se měla nacházet v intervalu <0,3; 1). Z výše uvedených vztahů vyplývá, že se technická 

hodnota zastaví na 0,15. Ve skutečnosti opotřebení bez údržby může překročit i hodnotu 0,85. 

V řadě případů může mít dokonce stavba, kterou už není možno opravit, zápornou hodnotu, 

která zahrnuje náklady na odstranění stavební suti.
48
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2.5.2 Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Podle přílohy č. 21 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb., se analytická metoda výpočtu 

opotřebení použije v těchto případech: 

- stavba je ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu, 

- stavba je v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu, 

- pokud je výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení  

je objektivně větší jak 85 %, 

- když je oceňována kulturní památka, 

- když je provedena nástavba, přístavba, vestavba, 

- je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy.
49

 

Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů 

konstrukcí a vybavení stavby. Opotřebení stavby v procentech se vypočte podle vzorce: 

  
  

  
          

 

   
  

kde 

n…….. počet položek k-cí a vybavení ve stavbě se vyskytujících, 

Ai …... cenové podíly jednotlivých k-cí a vybavení upravené podle skutečně zjištěného 

stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet cenových podílů  

se i po těchto úpravách rovná 1,0, 

Bi…… skutečné stáří jednotlivých k-cí a vybavení, 

Ci…… předpokládaná celková životnost příslušné k-ce a vybavení, platí vztah Bi ≤ Ci  

(v případě ukončení technické životnosti některé k-ce a vybavení se předpokládaná 

životnost rovná jejímu skutečnému stáří). 

Pokud stáří jednotlivých k-cí a vybavení není možné zjistit, lze je odborně odhadnout  

a odhadne se i poměr Bi/Ci.
50
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2.6 VYBRANÉ METODY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

Podle ZOM č. 151/1997 Sb., § 4 odst. 1, se stavba nebo její část oceňuje nákladovým, 

výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací, jejichž použití  

u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška k tomuto zákonu.
51

 

Podle výše uvedeného zákona, § 2 odst. 5: 

- nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutné vynaložit na pořízení 

oceňovaného předmětu v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

- výnosový způsob vychází ze skutečně dosahovaného výnosu z předmětu ocenění 

nebo z výnosu, který lze z tohoto předmětu za daných podmínek obvykle získat,  

a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), 

- porovnávací způsob vychází z porovnání oceňovaného předmětu se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji.
52

 

V následujících podkapitolách se budu věnovat nákladové metodě, která je využita 

v této diplomové práci a způsobu stanovení nákladů na opravy škod, vzniklých živelnou 

událostí. 

2.6.1 Nákladový způsob ocenění podle zákona č. 151/1997 Sb.  

V případě, že se stavba oceňuje nákladovým způsobem, vychází se dle § 5: 

- ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby;  

u stavby určené k odstranění vycházíme z ocenění použitelného materiálu z jejího 

odstranění sníženého o náklady na odstranění, 

- ze zohlednění charakteru, velikosti stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti,  

u vodní nádrže a rybníku zohledňujeme i jejich funkci, 

- z technického či morálního opotřebení stavby,  

- ze zohlednění ceny stroje nebo jiného technologického zařízení, pokud není 

v katastru nemovitostí zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka 

nemovité věci, 

- u jednotlivých druhů staveb se dále řídíme oceňovací vyhláškou č. 441/2013 Sb.
53
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Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. uvádí všeobecně k ocenění staveb nákladovým 

způsobem v § 10 a § 11 následující: 

Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou upravenou 

podle příslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby. Cena stavby, 

kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce: 

CS = CSN x pp 

kde 

CS………. cena stavby v Kč, 

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

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

vzorce: 

pp = IT x IP  

 IT….. index trhu, 

 IP….. index polohy. 

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce: 

CSN = ZCU x Pmj x (1 – o / 100) 

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

ZCU…….. základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh  

a účel užití stavby podle § 11 až 21, 

Pmj……… počet měrných jednotek stavby, 

o ………... opotřebení stavby v %, 

1 a 100….. konstanty.
54
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Postup ocenění nákladovým způsobem v případě ocenění rodinného domu pak stanoví  

§ 13 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., a to následovně:  

Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, 

jejichž obestavěný prostor přesahuje 1 100 m
3
 nebo se jedná o původní zemědělskou usedlost 

nebo není-li pro ně v tab. č. 1 v příloze č. 24 k této vyhlášce stanovena základní průměrná 

cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, se určí podle vzorce: 

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki  

kde 

ZCU…… základní cena upravená v Kč za m
3
 obestavěného prostoru, 

ZC……... základní cena v Kč za m
3 

obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této 

vyhlášce,  

K4……… koeficient vybavení stavby podle vzorce 

K4 = 1 + (0,54 x n) 

1 a 0,54 ….. konstanty, 

n …………součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených 

v tab. č. 3 v příloze č. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, 

snížený o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním 

vybavením, určený z uvedených tabulek,  

K5 …….. koeficient polohový, 

Ki …….. koeficient změny cen staveb. 

Pro koeficient K4 se pak dále uvádí, že jeho výše je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20  

a toto rozpětí lze překročit jen výjimečně na základě zdůvodnění.
55

 

2.6.2 Stanovení nákladů na opravy 

Stanovení nákladů na opravy je v této diplomové práci řešeno pomocí položkového 

rozpočtu.  

Položkový rozpočet stavby   

Jedná se o podrobné ocenění pro stanovení ceny stavebního objektu pomocí položek 

stavebních, řemeslných a montážních prací. Jednotlivé položky jsou doplněny jednotkovými 
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 § 13, Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
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cenami za měrnou jednotku těchto prací a dodávek a konečnou cenou za každou konkrétní 

položku. Položkový rozpočet dále obsahuje rekapitulaci stavebních oddílů, které specifikují 

jednotlivé druhy prací (např. zemní práce, základové konstrukce, svislé konstrukce apod.)  

a výsledkem je souhrnná cena díla. Při tvorbě položkového rozpočtu je nutné nastudovat 

projektovou dokumentaci (popřípadě vlastní zaměření objektu), zpracovat výkaz výměr  

a doplnit položkové vyjádření jednotlivých stavebních, řemeslných a montážních prací 

jednotkovými cenami. Vlastní doplnění jednotkových cen provádíme např. pomocí cenové 

základny ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s., na základě jiného software či individuální 

kalkulace.
56

 

Individuální cenová kalkulace je nákladově orientovaná tvorba cen, umožňující 

stanovení jednotkové ceny. Jedná se o nejpodrobnější, nejpřesnější a současně nejpracnější 

metodu, která rozlišuje jednotlivé prvky stavebních k-cí na základě druhu a výměry na dané 

stavbě. Podstatou této kalkulace je přesné zjištění materiálových nákladů, pořizovacích 

nákladů, mzdových nákladů a nákladů vynaložených zhotovitelem na zajištění potřebných 

strojních zařízení a technologie pro vykonání určitého druhu práce. Dále jsme schopni 

definovat a určit ostatní přímé náklady stavby, předpokládat nepřímé náklady jako je režie 

výrobní a správní a předpokládat i výši přiměřeného zisku zhotovitele.
57

 

Tab. č. 1 – Kalkulační vzorec
58

 

KALKULAČNÍ VZOREC 

CENA 

NÁKLADY CELKEM ZISK 

PŘÍMÉ NÁKLADY NEPŘÍMÉ NÁKLADY  

MATERIÁL MZDY STROJE OPN 
REŽIE 

VÝROBNÍ 

REŽIE 

SPRÁVNÍ 
 

 

Přímé náklady v kalkulačním vzorci zahrnují materiál, který je spotřebovaný přímo  

na konkrétní práci, dále mzdy výrobních pracovníků, náklady na provoz a údržbu strojů 

podílejících se na konkrétní kalkulované práci a ostatní vyčíslitelné položky (např. podíl 
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 Portál www.rozpocty-stavby.cz [online], 2013[cit. 2015-03-17]. Dostupné z: <http://www.rozpocty-stavby. 
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 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 130-133. 
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zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, odpisy strojů a zařízení apod.).  

Nepřímé náklady jsou náklady, které nelze vyčíslit na konkrétní práci. Patří sem výrobní 

režie, což jsou náklady spojené s výrobou (např. spotřeba paliv, energií a materiálů 

souvisejících s řízením, odpisy investičního majetku, cestovné, náklady na záruční opravy 

atd.) a správní režie tj. náklady související s řízením a správou. Přímé a nepřímé náklady pak 

vyjadřují náklady celkem a společně se ziskem dávají cenu, ke které je třeba připočítat 

správnou výši DPH (je-li dodavatel jejím plátcem).
59
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3 POJIŠŤOVNICTVÍ  

Oceňování nemovitostí se využívá také pro banky a pojišťovny. Z pohledu bank  

se jedná o potřebu znát zástavní (zadržitelnou) hodnotu nemovitosti (pro hypotéku).  

Tuto hodnotu bychom mohli označit jako tržní hodnotu nemovitosti s prodejní cenou 

realizovatelnou kdykoliv (trvale udržitelná hodnota). Z pohledu pojišťoven jde obvykle  

o reprodukční hodnotu počítanou nákladovým způsobem nebo pomocí rozpočtu,  

neboť účelem je zjistit ,,za kolik lze stavbu znovu postavit“ (pro pojištění majetku v případě 

vzniku škodné události).
60

 

Pánové Němeček a Janata ve své knize uvádí, že jedním z principů oboru pojišťovnictví  

je poskytnutí přiměřené náhrady za škodu, avšak pojištěný subjekt se nesmí tímto obohatit.
61

 

Další literatura popisuje pojišťovnictví jako odvětví ekonomiky zabývající  

se pojišťovací činností, čímž se rozumí uzavírání pojistných smluv, správa pojištění  

a poskytování plnění z pojistných smluv. Součástí je i nakládání s aktivy z technických 

rezerv, uzavírání smluv se zajišťovnami a zábranná činnost. Pojišťovnictví můžeme tedy 

chápat jako odvětví zabývající se poskytováním pojistné ochrany a úhradou škod vzniklých 

vlivem nahodilých událostí. Mimo jiné minimalizuje finanční dopady těchto událostí.
62

 

V této kapitole dále seznámím čtenáře se základními pojmy z pojišťovnictví, objasním 

pojem pojištění, jeho vznik, formy, pojištění majetku apod. V závěru kapitoly pak stručně 

přiblížím oblast pojišťovnictví na českém trhu.  

3.1 POJISTNÍK 

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 3 písm. g) se považuje za pojistníka 

osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu.
63

 

Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou 

smlouvu a platí pojistné.
64
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2009. 143 s. ISBN 978-80-214-3963-4. s. 75-76.  
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 § 3, Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). 
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3.2 POJIŠTĚNÝ 

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 2766 je pojištěným osoba, na jejíž život, zdraví, majetek 

nebo odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
65

 

3.3 POJISTITEL  

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 3 písm. f) je pojistitelem právnická 

osoba, která má oprávnění provozovat pojišťovací činnost.
66

 

Pozn.: Z výše uvedeného vyplývá, že pojistitelem je zpravidla určitá společnost 

(pojišťovna). V případě pojistníka a pojistitele může jít o rozdílné osoby, v reálném životě  

se však většinou jedná o jednu a tutéž osobu.  

3.4 POJISTNÁ SMLOUVA 

Podle ustanovení NOZ č. 89/2012 Sb., § 2758 se na základě pojistné smlouvy pojistitel 

zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li 

pojistná událost krytá pojištěním, a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné.
67

 

Pojistná smlouva je právní dokument, na jehož základě vzniká smluvní pojištění 

fyzických a právnických osob. Vyhotovuje se především v písemné formě podle platných 

právních předpisů. Vyjadřuje konkrétní podmínky realizace pojištění závazné pro pojišťovnu  

i pro klienta. Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel 

zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout plnění ve sjednaném rozsahu. 

Pojistník se zavazuje platit pojistné za poskytovanou pojistnou ochranu.
68

 

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 4 odst. 1 obsahuje pojistná smlouva 

vždy tyto náležitosti: 

- určení pojistitele a pojistníka,  

- určení oprávněné osoby, 

- určení, jde-li o pojištění škodové nebo obnosové, 

- vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

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

jednorázové 
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- vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, 

- v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet  

na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba bude na těchto výnosech 

podílet. 
69

 

3.5 POJISTNÉ PODMÍNKY 

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 2774 vymezují pojistné podmínky podrobnosti o vzniku, 

trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu 

pojistného plnění a jeho splatnost.
70

 

Pojistné podmínky obsahují právní úpravu určitého druhu pojištění. Pojistné podmínky 

jsou smluvní podmínky zpracované pojišťovnou pro uzavírání pojistných smluv  

pro jednotlivá pojistná odvětví a jejich skupiny nebo pro jednotlivé typy pojištění 

sjednávaných v rámci pojistného odvětví. Rozlišujeme všeobecné pojistné podmínky  

a zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky.
71

 

3.6 POJISTNÁ UDÁLOST  

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 3 písm. b) je pojistnou událostí 

nahodilá skutečnost blíže určená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu,  

na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele 

poskytnout pojistné plnění.
72

 

3.7 POJISTNÉ RIZIKO 

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 3 písm. m) je pojistným rizikem míra 

pravděpodobnosti vzniku pojistné události, která je vyvolána pojistným nebezpečím (možná 

příčina vzniku pojistné události).
73

 

Pojistné riziko je souhrnem rizik krytých příslušným druhem pojištění tak, jak jsou 

převzata pojišťovnou. Jedná se o riziko, na které může pojišťovna uzavřít pojistnou smlouvu. 

Vždy je podrobně vymezeno obsahově, s časovou platností a místním vymezením.
74
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3.8 POJISTKA 

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 2775 odst. 1: 

,,Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy.“
75

  

3.9 POJISTNÉ 

Pojistné je úplata za poskytnutou pojistnou ochranu. Zákon o pojistné smlouvě  

č. 37/2004 Sb., definuje pojistné jako úplatu za soukromé pojištění. Pojistné lze stručně 

označit za cenu pojištění.
76

 

Dále podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., vzniká právo pojistitele  

na pojistné dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v této smlouvě. 

Pojistitel má právo na pojistné za pojistnou dobu.
77

  

3.10 POJISTNÁ ČÁSTKA 

Pojistná částka je horní hranice pojistného plnění, která je dohodnutá v pojistné smlouvě 

nebo je určena právním předpisem. Měla by odpovídat pojistné hodnotě.
78

 

3.11 POJISTNÁ HODNOTA 

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 3 písm. o) se za pojistnou hodnotu 

považuje nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události 

vzniknout.
79

 

3.12 POJISTNÉ PLNĚNÍ 

Pojistné plnění je peněžité plnění oprávněné osobě po vzniku pojistné události.  

Jeho výše se určuje podle zásad likvidace pojistných událostí a podle platných právních 

předpisů.
80
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3.13 POJIŠTĚNÍ 

3.13.1 Vznik a zánik pojištění 

Skutečností, na jejímž základě vzniká smluvní pojištění, je pojistná smlouva.  

Od okamžiku uzavření pojistné smlouvy je nutno odlišit počátek pojištění, tzn. dobu, od níž 

vznikají práva a povinnosti plynoucí z pojistného vztahu. Pojištění počíná prvním dnem  

po uzavření smlouvy v 00.00 hod, pokud nebylo dohodnuto, že vznikne okamžikem uzavření 

smlouvy nebo případně později. Zánik pojištění je ve většině případů vázán zánikem pojistné 

smlouvy. Zákon o pojistné smlouvě uvádí výčet důvodů zániku pojištění.
81

 

3.13.2 Účastníci pojištění 

Účastníci (subjekty) pojištění jsou nositeli práv a povinností, které právní předpisy 

s pojistnými vztahy spojují. Ke vzniku a trvání pojištění je třeba alespoň dvou subjektů,  

a to pojistitele a pojistníka, jejichž definice je uvedena výše. Ve většině případů je pojistník 

zároveň pojištěným. Pokud je pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, stává se dalším 

subjektem pojištění. Vedle uvedených účastníků mohou existovat i další, např. oprávněná 

osoba nebo tzv. obmyšlený (v případě smrti pojištěného mu vznikne právo na plnění).
82

 

3.13.3 Formy pojištění 

Podle právní skutečnosti rozeznáváme následující pojištění: 

- zákonné – objektivní pojistný zájem, je dáno zákonem, vzniká a trvá tedy na základě 

stanovení právního předpisu bez pojistné smlouvy a bez ohledu na vůli účastníků 

pojištění, např. pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, 

- smluvní – vzniká a trvá na základě uzavření pojistné smlouvy, dále je dělíme na: 

a) smluvní povinné – uzavření pojistné smlouvy a další trvání pojištění ukládá 

právní předpis, jde tedy o omezené rozhodování pojistníka/pojištěného,  

patří sem např. pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele civilního letadla, 

pojištění odpovědnosti za škodu daňového poradce atd.; smysl tohoto pojištění 

spočívá v ochraně poškozených třetích osob, 
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b) smluvní dobrovolné – subjektivní pojistný zájem, uzavření smlouvy a další 

trvání pojištění není nijak omezeno, jde tedy o volné rozhodování účastníků 

pojištění, např. pojištění odpovědnosti z provozní činnosti.
83

 

Podle předmětu pojištění rozeznáváme: 

- pojištění majetku (pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení apod.), 

- pojištění osob (pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo jiná pojistná událost), 

- pojištění odpovědnosti za škodu (pro případ odpovědnosti pojištěného za škodu, 

kterou způsobil jinému, a to vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, případně jiná 

majetková škoda).
84

  

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., lze pojištění dělit na: 

- škodové – pojištění, kde účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné 

události. V případě, že vznikla pojistná událost, je pojistitel povinen poskytnout 

náhradu škody v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou; 

- obnosové – účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté peněžní částky v důsledku 

pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody. 

V případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo 

opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou.
85

 

Dále pak můžeme pojištění dělit na: 

- krátkodobé – doba trvání kratší jak 1 rok, 

- dlouhodobé – délka trvání 1 rok a více (patří sem i pojištění na dobu neurčitou).
86

 

3.13.4 Přepojištění 

Podle  NOZ č. 89/2012 Sb., § 2853 odst. 1 a 2: pokud pojistná částka převyšuje 

pojistnou hodnotu pojištěného majetku, mají pojistitel i pojistník právo navrhnout druhé 

straně, aby byla pojistná částka snížena a současně poměrně sníženo pojistné pro další 

pojistné období, následující po této změně. Nepřijme-li strana návrh do jednoho měsíce  
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ode dne, kdy jej obdržela, pojištění zaniká. Převyšuje-li pojistná částka pojistnou hodnotu 

pojištěného majetku a bylo-li ujednáno jednorázové pojistné, má pojistitel právo domáhat  

se snížení pojistné částky pod podmínkou, že bude poměrně sníženo i pojistné, a pojistník  

má právo domáhat se snížení pojistného pod podmínkou, že bude poměrně snížena i pojistná 

částka.
87

  

3.13.5 Podpojištění 

Podle NOZ č. 89/2012 Sb., § 2854: pokud je pojistná částka v době pojistné události 

nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění, a to ve stejném 

poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného 

majetku. To neplatí, pokud se pojistné strany dohodnou, že pojistné plnění sníženo nebude.
88

 

3.13.6 Spoluúčast 

Spoluúčast je určitou kombinací samopojištění a pojištění. Spoluúčast každého 

z účastníků tohoto převodu finančních následků ztrát představuje uvědomělé rozhodnutí 

spoluúčastnit se na určité části nebo na všech budoucích ztrátách. Můžeme ji však úspěšně 

praktikovat pouze, když jsou ztráty předvídatelné a jen v rámci kapacity peněžních 

prostředků, kterou podnikatelský subjekt má. V pojistné smlouvě jde o dohodnutou sumu,  

do jejíž výšky se pojistné plnění neposkytuje a pojištěný si tyto ztráty hradí sám.
89

 

Důsledkem spoluúčasti je: 

- zainteresovanost klienta na každé události a tím přirozený nenásilný ekonomický 

tlak na realizaci preventivních opatření, což se může projevit i snížením škodovosti, 

- snížení pracnosti v komerční pojišťovně a tedy i provozních nákladů, což může mít 

za následek snížení pojistného, 

- zkreslený pohled o skutečné škodovosti, protože škody do rozsahu spoluúčasti 

nejsou v pojišťovně evidované a tedy nemohou být do statistiky zachycené  

a vyhodnocované pro potřeby zjištění škodovosti.
90
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Spoluúčast může mít následující formy: 

1. spoluúčast v absolutní hodnotě 

- odčítá se z každého pojistného plnění, 

- nedosahuje-li ztráta výšku spoluúčasti, neposkytuje se pojistné plnění, 

- přesahuje-li ztráta spoluúčast a potom se poskytne v plné výšce ztráty až do výšky 

dohodnuté pojistné částky, 

2. spoluúčast v relativní hodnotě z objemu pojistného plnění 

- představuje nepodmíněnou spoluúčast, která se odčítá z každého pojistného plnění, 

3. spoluúčast stanovená v počtu dní, během kterých se nebude poskytovat pojistné 

plnění 

- představuje spoluúčast podmíněnou, 

- v případě pojistné události se nebude během prvních dnů po události dohodnuté 

v pojistné smlouvě poskytovat pojistné plnění, 

- uplatňuje se např. u pojištění přerušení provozu, také v kombinaci s předcházejícími 

typy spoluúčasti v pojištění zdravotních nákladů. 

Z pohledu podmíněnosti lze spoluúčast rozdělit na podmíněnou a nepodmíněnou.  

Toto členění se používá zejména u podnikatelských subjektů s rozsáhlým majetkem  

a poměrně dobrou kapitálovou účastí. Dále pak může být spoluúčast dobrovolná (možnost 

přiměřeného snížení pojistného) nebo povinná (pojistné kalkulované vzhledem k jeho výšce  

a dále se neupravuje).
91

 

V případě spoluúčasti by nás mohla zajímat otázka, jak se pohybuje spoluúčast  

u jednotlivých pojišťoven. Na základě dostupných informací jsem zpracovala následující 

tabulku, která uvádí, jak se pohybují slevy na pojistném a jaká spoluúčast je k tomu potřeba.  
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Tab. č. 2 – Výše spoluúčasti a související sleva na pojistném u jednotlivých pojišťoven
92

 

POJIŠŤOVNA VÝŠE SPOLUÚČASTI SLEVA NA POJISTNÉM*) 

Česká pojišťovna 
1 000 Kč 10 % 

100 000 Kč 30 % (hypoteticky) 

Česká podnikatelská 

pojišťovna 

1 000 Kč 10 % 

10 000 Kč 15 % 

Kooperativa 3 000 Kč 10 % 

Uniqa 
3 000 Kč 10 % 

5 000 Kč 15 % 

Wüstenrot 5 000 Kč 15 % 

Allianz 

Nabízí 3 typy spoluúčasti: 

1. spoluúčast klienta na škodách vzniklých z rizika krádeže 

vloupáním, závisí na úrovni zabezpečení domácnosti, 

2. spoluúčast při škodách způsobených povodní a záplavou, která je 

fixní, 

3. spoluúčast na ostatních škodách, která je následující: 

3 000 Kč 5 % 

5 000 Kč 10 % 

10 000 Kč 15 % 

- je možnost i nulové spoluúčasti. 

*) Sleva je počítána z ročního pojistného 

3.13.7 Pojištění majetku 

Z každodenních potřeb lidí se vyvinuly skupiny majetkového pojištění, které obsahují 

stejná rizika nebo stejné zájmy a na základě toho se spojují do pojistných odvětví. Pojištění 

majetku tedy v souvislosti s tímto rozdělením řadíme do odvětví neživotního pojištění. 

Pojištění majetku je specializováno na pojišťování rizik a škod, které mohou vzniknout  

na majetku (věcech a zájmech) fyzických nebo právnických osob.
93

 

Riziko vyjadřuje pochybnost o budoucnosti, vědomí, že vývoj nás může dostat do horší 

situace, než jakou očekáváme. Činitelům ovlivňujícím výsledek obvykle říkáme rizikové. 
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Tyto faktory nejsou sami o sobě příčinou škody, ale mohou zvýšit nebo snížit nepříznivý 

následek, pokud by riziko působilo.
94

 

Pojištění majetku zahrnuje krytí celé řady rizik, při jejichž realizaci dochází ke vzniku 

přímých věcných škod. Rizika lze dělit na rizika živelná, vodovodní, havarijní, rizika odcizení 

a vandalství a rizika strojní. Živelní rizika jsou v určité formě zahrnuta ve většině nabízených 

pojištění majetku. Těchto rizik existuje velké množství a představují rizika způsobující přímé 

škody na majetku působením živelních událostí. Do širšího výčtu lze zahrnout: 

- požár – je definován jako oheň, který opustí své určené nebo obvyklé ohniště,  

nebo takové ohniště opustil a svou vlastní silou se rozšířil na okolní předměty, 

- výbuch - náhle probíhající projev sil, který spočívá v rozpínavosti plynů a par, 

- blesk (úder blesku) - bezprostřední přechod atmosférického výboje na pojištěnou 

věc, 

- vichřici - dynamické působení hmoty vzduchu dosahující v místě pojištění rychlosti 

minimálně 75 km/h, 

- povodeň - zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila 

z břehů vodních toků nebo nádrží, nebo tyto břehy a hráze prolomila nebo byla 

způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku, 

- záplavu - vytvoření souvislé vodní plochy, na níž bude voda delší dobu stát, 

případně po ní proudit, 

- krupobití - přírodní jev, při němž kousky ledu vytvořené v atmosféře dopadají  

na předměty, 

- zemětřesení - z pohledu pojišťovnictví je definováno jako otřesy zemského povrchu 

vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně mezinárodní 

stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení, 

- pád stromů a stožárů, 

- sesouvání nebo zřícení lavin, 

- tíha sněhu a námrazy, 

- náraz nebo zřícení letícího letadla, jeho části nebo nákladu apod.
95
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Pojistná hodnota majetku v rámci majetkového pojištění se nejběžněji sjednává  

na časovou hodnotu nebo novou hodnotu.  

- časová hodnota je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; 

stanoví se z nové ceny věci s ohledem na stupeň opotřebení nebo jiné znehodnocení 

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

způsobem. Pojištěnému je tedy vyplaceno pojistné plnění ve výši odpovídající 

hodnotě pojištěného poškozeného majetku těsně před pojistnou událostí s ohledem 

na opotřebení, 

- nová hodnota je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 

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

Pojištěnému je pojistitelem vyplaceno pojistné plnění, které nahrazuje pořizovací 

cenu nového majetku umožňující obnovu majetku nebo cenu opravy, pomocí které 

se uvádí majetek do původního stavu.
96

 

Mezi základní skupiny odvětví neživotních pojištění řadíme např.: 

- pojištění pro případ poškození věci živelní událostí (požár, povodeň, blesk, vichřice, 

tíha sněhu, atd.), 

- pojištění staveb, 

- pojištění domácnosti, 

- pojištění pro případ poškození věci vodou z vodovodního zařízení, 

- pojištění pro případ odcizení věci, atd.
97

 

Pojištění budov (staveb, nemovitostí) 

Orientuje se na nebezpečí živelních událostí nebo je koncipováno jako sdružené 

pojištění obsahující i další nebezpečí, která představují možnou hrozbu pro pojištěnou stavbu. 

Realizuje se podle určení a využití pojištěné stavby. Zastavěná plocha, výška budovy, 

materiál, ze kterého je stavba postavena a její vybavení určují cenu budovy jako základnu  

pro stanovení pojistného.
98
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Předmětem pojištění je dům nebo stavba a nikoliv věci nebo soubory věcí uvnitř 

budovy. Může se jednat o rodinný dům, byt nebo bytový dům, rekreační objekt jako je chata 

nebo chalupa, garáž, příslušenství staveb jako je plot, bazén nebo skleník, nemovitosti  

ve výstavbě a s nimi spojené movité věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci 

(např. stavební materiál nebo dočasné objekty umístěné na staveništi). Jak je z výčtu zřejmé, 

v rámci tohoto pojištění lze pojistit jen stavby určené k bydlení. V případě pojištění budov  

se lze obvykle pojistit na krytí následujících pojistných rizik: požár, výbuch, úder blesku, pád 

letadla, záplava, povodeň, pád stromu, vichřice, záplava vodou z vodovodního potrubí, 

odcizení (např. stavebních součástí), vandalství, náraz vozidla. Přitom rozsah pojistných 

nebezpečí krytých v rámci pojištění budov se u jednotlivých konkrétních produktů pojišťoven 

může lišit.
99

 

Stanovení pojistného u budov 

Při stanovení pojistné částky je možno postupovat na základě výpočtu provedeného 

pojišťovnou. Tento výpočet je založen na typu pojišťované nemovitosti, zvolení časové  

nebo nové ceny pojištění a na hodnotě za jeden metr čtvereční plochy pojištěné stavby. 

Hodnota metrů čtverečních stavby je zpravidla závislá na technickém provedení stavby  

a na lokalitě, v níž se stavba nachází. Druhou možností je stanovení pojistné částky na základě 

částky stanovené pojistníkem. Existuje i možnost kombinace předešlých dvou možností  

anebo lze pojistnou částku odhadnout na základě posudku znalce. Výše pojistného  

je determinována následujícími faktory: 

- výší pojistné částky, 

- způsobem sjednání pojištění, tzn. skutečností, zda je pojištění uzavřeno na novou 

nebo časovou hodnotu, 

- typem pojištěné stavby (rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší 

objekt, garáž, atd.), 

- umístěním stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba 

nachází, 

- rozsahem sjednaného pojistného krytí, 

- rozsahem spoluúčasti, 

- zabezpečením, 
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- předchozím bezeškodním průběhem, 

- poskytnutými slevami a bonusy.
100

 

3.14 POJIŠŤOVNY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Význam pojmu pojišťovna jsme si již objasnili v předchozí kapitole základních pojmů 

spojených s pojišťovnictvím. Na českém trhu působí velké množství pojišťoven, z nichž 

některé se zaměřují pouze na vybrané poskytování služeb (např. AEGON  

Pojišťovna – zaměřena na životní pojištění, penzijní připojištění a investice). Vedle toho 

samozřejmě existují i pojišťovny poskytující komplexní služby, tedy i pojištění majetku.  

Jsou to např.:  

- Allianz Pojišťovna, 

- Česká pojišťovna, 

- ČSOB pojišťovna, 

- Generali pojišťovna, 

- Komerční pojišťovna,  

- Kooperativa pojišťovna. 

3.14.1 Česká asociace pojišťoven 

Česká asociace pojišťoven (dále ČAP) je zájmovým sdružením vytvořeným podle 

občanského zákoníku na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení 

zájmů pojišťoven a zajišťoven. Jedná se o právnickou osobu se sídlem v Praze, která zahájila 

svou činnost v lednu 1994 a od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe (dříve 

Evropská pojišťovací a zajišťovací federace – CEA). Posláním ČAP je koordinovat, 

zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy  

a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí. Jedním z členů ČAP je i Allianz Pojišťovna, a. s.,  

o které se zmiňuji v následující kapitole 3.2.2. Mezi hlavní úkoly ČAP patří:  

- zpracovávat připomínky k právním předpisům týkající se pojišťovnictví, pojištění 

nebo jiných zájmů pojišťoven a prosazovat nezbytné úpravy, české i evropské 

legislativy,  

- vytvářet nástroje pro odstranění škod a pojistných podvodů, 

- sjednocovat pravidla a postupy členů v oblasti technické, informační i statistické,  
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- vytvářet informační nástroje pro veřejnost, informovat o vývoji pojistného trhu, 

pojistných produktech a novinkách, 

- přispívat k odborné informovanosti členů a zajišťovat vzdělávání, 

- vytvářet pravidla etického chování v pojišťovnictví, 

- působit při odstraňování neshod mezi členy asociace, dbát na dodržování zásad.
101

 

Na základě výroční zprávy České asociace pojišťoven z roku 2013 uvádím některé 

statistické údaje z českého trhu pojišťovnictví.  

 

Graf č. 1 – Struktura pojistného trhu – neživotní pojištění
102

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že pojištění majetku společně s pojištěním 

odpovědnosti z provozu vozidla zaujímá největší podíl z celku neživotních pojištění. O něco 

menší podíl tvoří havarijní pojištění a nejmenší podíly pak tvoří ostatní pojištění a všeobecné 

pojištění odpovědnosti. 
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Graf č. 2 – Pojistné celkem – podíly na trhu
103

 

Co se týče jednotlivých pojišťoven a jejich podílů na českém trhu, můžeme z výše 

uvedeného grafu říci, že největší podíl na českém trhu má Česká pojišťovna, a. s. s podílem 

24,88 %. Těsně za ní jsou pak ostatní pojišťovny vyjma v grafu uvedených s podílem  

23,38 %, na třetím místě je Kooperativa s podílem 19,28 %. Allianz pojišťovna, a. s., u které 

je pojištěný objekt řešený v praktické části, má podíl na českém trhu 8,89 %.  

3.14.2 Allianz Pojišťovna, a. s.  

Vzhledem k tomu, že posuzovaný objekt řešený v praktické části má pojistnou smlouvu 

zřízenou u pojišťovny Allianz, a. s., dovolila jsem si tuto společnost zmínit ve své práci  

a napsat o ní pár slov.  

Allianz pojišťovna, a. s. je součástí největšího světového pojišťovacího koncernu 

Allianz Group. Pojišťovna byla založena v roce 1890 v Berlíně a v České republice působí  
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od roku 1993. Nabízí řadu pojištění od povinného ručení, cestovního pojištění, pojištění osob, 

majetku až po hypotéku.
104

 

Co se týče pojištění majetku, nabízí Allianz pojišťovna, a. s. pro pojištění trvale 

obývané budovy tyto varianty: 

- Varianta NORMAL 

- Varianta OPTIMAL 

- Varianta EXKLUZIV 

Na jaké škody se pojištění jednotlivých variant vztahuje, specifikuje následující tabulka. 

Tab. č. 3 – Přehled nabízených variant pojištění pro trvale obývané budovy
105

 

ŠKODY ZPŮSOBENÉ:  
VARIANTA POJIŠTĚNÍ 

NORMAL OPTIMAL EXKLUZIV 

požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením 

letadla 
      

vichřicí nebo krupobitím       

vodou z vodovodního zařízení       

krádeží vloupáním       

loupeží       

implozí       

povodní nebo záplavou      

náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin      

tíhou sněhu      

pádem stromů, stožárů a jiných předmětů      

nárazem vozidla      

mrazem na topném systému a vodovodním zařízení      

zemětřesením      

rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny     

kouřem     

vystoupnutím vody z odpadního potrubí     
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přepětím     

vandalismem     

ztrátou vody     

zkratem v elektromotorech     

na zateplené fasádě zvířaty a hmyzem     

podpětím     

atmosférickými srážkami     

chybnou funkcí sprinklerového zařízení     

ztrátou nájemného v důsledku sjednaných pojistných 

nebezpečí 
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4 LIKVIDACE POJISTNÉ UDÁLOSTI   

Likvidace je charakterizována jako souhrn pracovních postupů s cílem zjistit škodu  

a poskytnout pojistné plnění klientovi, který byl poškozen negativní nahodilou událostí. 

Pojistná událost, za niž je žádána výplata pojistného plnění, však musí splňovat podmínky 

pojištění, to znamená, že musí být v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami 

uvedenými v pojistné smlouvě uzavřené mezi klientem a pojišťovnou, dále se smluvními 

ujednáními pojistitele a musí vzniknout v období, na které bylo pojištění sjednáno.
106

 

4.1 DOKUMENTY UPLATŇOVANÉ PŘI LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ 

Pro proces likvidace pojistných událostí se uplatňují tyto dokumenty: 

- zákony – a to zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě; zákon č. 38/2004 Sb.,  

o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných 

událostí a dále zákony související s danou škodou, 

- pojistná smlouva, 

- všeobecné pojistné podmínky, 

- smluvní ujednání (představují zvláštní pojistné podmínky), 

- směrnice (nejsou přístupné klientům, je to metodická příručka jakým způsobem 

postupovat). 
107

  

4.2 LIKVIDÁTOR 

Podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí  

č. 38/2004 Sb., § 10 samostatný likvidátor provádí na základě smlouvy uzavřené 

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

plnit ze sjednaného pojištění. Samostatný likvidátor musí být zapsán do registru,  

musí splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky stanovené tímto zákonem. Dále pak 

musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

způsobenou výkonem této činnosti s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 

odpovídající hodnotě 500 000 eur (tj. 13 686 500 Kč) na každou pojistnou událost, v případě 
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souběhu více pojistných událostí v jednom roce minimálně ve výši odpovídající hodnotě 

1 000 000 eur (tj. 27 370 000 Kč).
108

 

Podle zákona o pojišťovnictví č. 277/2009 Sb., § 124 zapíše Česká národní banka  

do seznamu likvidátorů pouze: 

- FO, která splňuje podmínky důvěryhodnosti, má vysokoškolské ekonomické  

nebo právnické vzdělání a praxi, 

- PO, splňující podmínky důvěryhodnosti, kvalifikovanou v oblasti ekonomiky 

pojišťoven nebo zajišťoven, 

- osobu s bydlištěm, místem podnikání nebo sídlem v jiném členském státu, která se 

prokáže oprávněním vydaným příslušným orgánem jiného členského státu tuto 

činnost vykonávat. 

Likvidátor předkládá České národní bance účetní uzávěrku a jiné výkazy a doklady 

zpracované v průběhu likvidace v souladu se zákonem upravujícím právní poměry 

obchodních společností a družstev. Na vyžádání České národní banky předkládá další 

podklady nezbytné k posouzení činnosti likvidátora a průběhu likvidace. Likvidátorem 

nemůže být jmenována osoba, která byla nebo je auditorem zrušované pojišťovny  

či zajišťovny nebo se jakkoliv na auditu podílela a dále osoba, která je nebo byla v této 

pojišťovně či zajišťovně odpovědným pojistným matematikem nebo správcem, nebo k ní má 

nebo měla vztah, který by mohl být překážkou výkonu funkce likvidátora.
109

 

4.3 POSTUP LIKVIDACE 

Likvidace pojistné události zahrnuje následující kroky: 

- oznámení škodné události, 

- registrace škodné události, 

- průběh šetření, 

- stanovení výše pojistného plnění, 

- ukončení šetření.
110
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4.3.1 Oznámení škodné události 

V případě vzniku škodné události, je oprávněná osoba povinna oznámit tuto skutečnost 

pojistiteli bez zbytečného odkladu. Vzniklou škodu však může nahlásit prakticky kdokoliv. 

Podmínkou pro vyhledání pojistné smlouvy v provozním systému je uvedení čísla pojistné 

smlouvy nebo rodného čísla pojistníka, v případě firmy IČO. Dalším nezbytným údajem  

pro zaregistrování škody je datum vzniku škodné události. U škodných událostí se vyplatí 

povinnost bezodkladného nahlášení dodržovat, avšak ne vždy si je toho klient vědom. 

Oznámení škodné události lze provést těmito způsoby: 

- vyplněním tiskopisu, 

- prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách pojišťovny, 

- telefonicky, 

- e-mailem, 

- osobně.
111

  

4.3.2 Registrace škodné události 

Každé přijaté oznámení škodné události je nutno zaregistrovat do provozního systému, 

aby mohlo být následně každé nahlášené události přiřazeno evidenční číslo. Číslo škodné 

události nebo číslo hlášenky znamená identifikační rozlišení dané škody.
112

 

4.3.3 Průběh šetření 

Po registraci a přidělení čísla škodné události může být škoda předána likvidátorovi  

a může být zahájeno šetření události (přiřadí se dle typu škody likvidátorovi s patřičným 

zaměřením).
113

 

Kontrola pojistné smlouvy 

Kontrola pojistné smlouvy, ze které pojištěný uplatňuje nárok na náhradu škody  

je prvním krokem, který učiní likvidátor v rámci šetření pojistné události. V první řadě jde 

především o zjištění, zda byla pojistná smlouva platná ke dni vzniku škodné události a zda  
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je smlouvou kryto dané riziko (případně kontrola uhrazení prvního pojistného). Nedodržení 

výše uvedeného může vést k uzavření šetření bez náhrady škody.
114

 

Komunikace 

Na základě oznámených skutečností s ohledem na rozsah poškození určí likvidátor 

potřebné dokumenty, na jejichž základě prošetří škodu. Žádost o dodání dokumentů zašle 

pojištěnému písemně, e-mailem nebo sdělí telefonicky. Klient má možnost se informovat  

o průběhu šetření škodné události či o dokumentech potřebných k jejímu ukončení.
115

 

Zajištění důkazních prostředků 

Vedle určení potřebných dokumentů rozhoduje likvidátor o provedení prohlídky. 

Kromě povinnosti bezodkladného nahlášení vzniku škody je oprávněná osoba povinna 

zabránit možnému rozšíření škody a neměnit její stav bez souhlasu pojistitele po oznámení 

události (neplatí, pokud je třeba ze závažných důvodů zahájit opravy dříve).  

Jedná-li se o škodu nižší (v praxi cca do 10 000 Kč) nevyžaduje likvidátor prohlídku,  

ale vyžádá si fotodokumentaci pořízenou klientem. V případech, kdy je škoda spojena 

s trestnou činností nebo přestupkem, je vždy nutné, aby pojištěný přivolal policii. Likvidátor 

si vyžádá kopii protokolu o trestním oznámení nebo záznamu o přestupku. Likvidátor  

a technik nejsou tatáž osoba. Likvidátor zadá do systému údaje nutné k provedení prohlídky  

a následně systém vytvoří zakázku, kterou přijme technik. Osobní šetření v místě škody  

je nutné řádně zdokumentovat a technik by se měl řídit následujícími zásadami: 

- získání maximálních informací při první prohlídce, 

- důkladné zdokumentování rozsahu poškození, typu zařízení, materiálu, 

- vyžaduje-li to situace, fotodokumentaci doplnit nákresem nebo možným popisem 

průběhu vzniku škody, 

- posouzení rozsahu pojistného krytí, 

- včasné rozpoznání cizí odpovědnosti, 

- posouzení případné odpovědnosti pojištěného. 
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Na základě prohlídky může technik navrhnout druhou prohlídku. Některé škody mohou 

vyžadovat znalecký posudek či konzultaci s odborníkem na danou oblast. Likvidátor tak může 

využít při šetření např. služeb statika, právníka apod.
116

 

4.3.4 Stanovení výše pojistného plnění 

Výše pojistného plnění závisí na řadě faktorů, zejména na: 

- zjištěné výši škody, 

- typu pojištění (nová cena/časová cena), 

- spoluúčasti, 

- výši pojistné částky (resp. limit pojistného plnění).
117

 

Výši škody může pojistitel stanovit na základě těchto podkladů: 

1. Doklady s rozpisem práce a materiálu (faktura) 

- Klient nechá poškozenou věc opravit na vlastní náklady a následně předloží 

pojistiteli fakturu, která je zkontrolována technikem pro případ, zda neobsahuje 

položky nesouvisející se vzniklou událostí. Pokud takové položky obsahuje, může 

být snížena výše pojistného plnění. Z výše uvedeného důvodu by měl pojistitel nebo 

pojistník zajistit zdokumentování stavu, aby se zabránilo případným nesrovnalostem 

(např. že pojištěný, na jehož majetek se škoda vztahuje, si na místo standardního 

stavebního materiálu pořídil stavební materiál nadstandardní).  

2. Rozpočet 

- Plnění formou rozpočtu může klient zvolit, nemá-li dostatek finančních prostředků 

na opravu, aby mohl předložit fakturu, anebo pokud chce opravu provést 

svépomocí. V tomto případě vychází výše pojistného plnění ze skutečně zjištěné 

škody nebo z doložených podkladů klienta. Klient doloží rozsah poškození 

v měrných jednotkách spolu s fotografiemi, případně vytvoří položkový seznam 

s množstvím použitého materiálu a času, který vynaložil k odstranění škody.  

Výši škody určí technik pomocí likvidačních tabulek pojišťovny. V praxi dochází  

ke dvěma situacím: rozpočet plně kryje budoucí opravu a nebo rozpočet budoucí 

opravu nepokryje (pojištěný může vznést nárok na doplacení pojistného plnění a je-

li nárok oprávněný, doplatí pojistitel chybějící část pojistného plnění).   
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3. Cenová nabídka opravce 

- Podstata cenové nabídky spočívá ve stanovení rozpočtu budoucí opravy ze strany 

opravce. Tuto nabídku může likvidátor/technik schválit nebo odmítnout. V případě, 

že je cenová nabídka pojišťovnou schválena, je vyplaceno pouze 60 % z částky  

a zbytek je doplacen po provedení opravy a předložení konečné faktury. 

4. Doklad o pořízení věci v případě neopravitelnosti (totální škoda) 

- Je-li poškozená věc neopravitelná nebo by oprava převyšovala částku, za niž lze 

pořídit tutéž věc novou, pak pojištěný doloží doklad o zakoupené věci. V situaci, 

kdy takovým dokladem nedisponuje, může jej nahradit čestným prohlášením o ceně 

a stáří. Na základě těchto údajů přistupuje likvidátor/technik k určení výše škody. 

Dle typu ceny, na kterou je majetek pojištěn, uplatní výpočet s ohledem  

na opotřebení věci (pojištění na cenu časovou) nebo výpočet odpovídá částce,  

za kterou by bylo možné věc pořídit novou v době vzniku škody (pojištění na cenu 

novou).
118

 

Konečná výše pojistného plnění 

Při výpočtu pojistného plnění zohledňuje likvidátor či technik, na jakou cenu má klient 

majetek pojištěn. U pojištění na časovou cenu zpravidla dochází ke snížení plnění 

v souvislosti se stupněm opotřebení poškozené věci, případně k navýšení, byla-li věc 

v průběhu pojištění zhodnocena např. modernizací. V případě pojištění na novou cenu 

poskytne pojistitel částku, která odpovídá přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné 

nebo srovnatelné nové věci, sníženou o cenu využitelných zbytků. Všechny kroky spojené 

s kalkulací výše pojistného plnění zaznamená likvidátor, resp. technik, do výpočtového listu  

a ten se archivuje společně s ostatními dokumenty pojistné události. Výsledná zpráva 

uzavírající šetření se nazývá Likvidační zpráva (obsahuje zejména – číslo pojistné smlouvy, 

číslo pojistné události, informace o pojištěném, popis vzniku škody a její příčina, rozsah 

škody a výpočet, pojistná částka, spoluúčast, podpojištění, zda je pojištěný plátcem DPH,  

zda je sjednána k pojistnému plnění vinkulace a další).
119
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4.3.5 Ukončení šetření 

Podle zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb., § 16 je pojistitel povinen ukončit 

šetření do 3 měsíců ode dne, kdy mu byla nahlášena škoda. Pojistné plnění je splatné 15 dnů 

po ukončení šetření.
120

 

Jsou-li shromážděny všechny potřebné dokumenty k prokázání nároku na náhradu 

škody jak ze strany pojištěného, tak i ze strany pojistitele, může likvidátor přistoupit 

k ukončení šetření. Před samotným vyplacením pojistného plnění je pojistná událost se všemi 

dokumenty předložena revidujícímu likvidátorovi. Ten kontroluje základní náležitosti 

likvidačního procesu, především to, zda byl nárok na náhradu škody oprávněný a dostatečně 

prokázán a jestli nedošlo k pochybení na straně likvidátora či technika, který škodu šetřil.
121

 

4.3.6 Výplata pojistného plnění  

Jak bylo již uvedeno výše, pojistné plnění je splatné do 15 dnů od ukončení šetření. 

Částka, která má být vyplacena, je dle požadavků klienta zaslána poštovní poukázkou  

na uvedenou adresu nebo převodem na bankovní účet. Méně častým, ale též možným 

způsobem je vyplacení částky v hotovosti.  Poslední možností je přímá úhrada nákladů 

vynaložených na opravu škody instituci, která ji provedla.
122

 

Je-li klient s výší pojistného plnění nespokojen, má možnost se odvolat. Odvolání musí 

mít písemnou formu. Pokud je toto odvolání oprávněné, je daná věc předána k přešetření 

příslušnému oddělení pojistitele.
123
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PRAKTICKÁ ČÁST  

5 LOKALITA 

Posuzovaný objekt se nachází v Jihomoravském kraji okresu Blansko v obci Šebetov.  

5.1 JIHOMORAVSKÝ KRAJ  

 

Obr. č. 1 – Mapa krajů ČR
124

 

Jihomoravský kraj je významným regionem České republiky z mnoha hledisek.  

Poloha kraje přispívá k velmi výhodnému postavení v rámci středoevropského kontextu.  

Na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko, jihovýchodními sousedy jsou 

slovenské kraje Trnavský a Trenčínský. Od západu na východ uzavírá sousedství s dalšími 

pěti kraji ČR (Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj). 

Svojí rozlohou 7 195 km
2
 zaujímá zhruba 9 % území České republiky a je tak 4. největším 

krajem a 4. nejlidnatějším krajem (1 168 748 obyvatel 31. 3. 2013) s vysokou hustotou 

obyvatel - 162 obyv./km
2
. Území kraje se dále člení na sedm okresů: Blansko, Brno - město, 

Brno - venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a následně pak na 21 správních obvodů 
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obcí s rozšířenou působností. V celém regionu se nachází 49 obcí se statutem města. 

Správním, ekonomickým a kulturním centrem Jihomoravského kraje je druhé největší město 

ČR, město Brno (378 327 obyvatel k 31. 12. 2012).
125

 

 

Obr. č. 2 – Správní členění Jihomoravského kraje 
126

 

Přírodní podmínky  

       Přírodní podmínky v Jihomoravském kraji jsou různorodé a mají vliv na způsob 

využití krajiny a na způsob života v konkrétní lokalitě. V severní části území nalezneme 

rozsáhlé jeskynní komplexy Moravského krasu. Nachází se zde řada jeskyní,  

která je zpřístupněna a hojně navštěvována turisty. Nejznámější je především propast 

Macocha o hloubce 138,5 metrů. Kromě Moravského krasu se na území kraje rozkládá  

např. Boskovická brázda a Drahanská vrchovina. Jižní část kraje je převážně rovinatá. 

Symbolem této části je Pálava a Lednicko-valtický areál. Ve východní části se krajina 
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postupně zdvihá do kopců Bílých Karpat. Okolí Brna je sice ovlivněno městskou aglomerací, 

přesto je považováno za jedno z nejkrásnějších v republice.
127

 

Co se týče vodních toků, celý kraj patří k úmoří Černého moře a k povodí Dunaje,  

do kterého odvádí krajské vody řeka Morava. V nížině u česko-slovensko-rakouského 

trojmezí se k ní přidávají i další důležité řeky regionu: Dyje, Svratka a její přítok Svitava.
128

 

 

Obr. č. 3 – Půdní druhy a využití ploch na území JMK 
129
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Obr. č. 4 – Klimatické členění na území JMK
130

 

 

Obr. č. 5 – Průměrné teploty v červenci na území JMK
131
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Obr. č. 6 – Průměrné teploty v lednu na území JMK
132

 

 

Obr. č. 7 – Průměrný roční úhrn srážek na území JMK
133
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Hospodářství  

         Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem.  

Dominantní postavení má zpracovatelský průmysl, nelze opomenout ani obchod a opravy 

spotřebního zboží a tzv. komerční služby. Dalším odvětvím je zemědělství, a to především 

v jižní oblasti území kraje. Téměř 60 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda,  

z níž připadá 83 % na ornou půdu. Z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno 

především na obiloviny, řepku a cukrovku. Dlouhodobou tradici specializovaných oborů 

zemědělské výroby má v této oblasti především vinařství. V kraji se nachází více jak  

90 % plochy vinic ČR. V rámci živočišné výroby funguje v Jihomoravském kraji chov prasat  

a drůbeže.
134

 

Doprava  

Kostru dopravního systému tvoří dálnice D1, D2 a rychlostní komunikace R43 a R52. 

Důležitým železničním i silničním uzlem je krajské město Brno (pomocí D1 napojeno  

na Prahu a Olomouc, pomocí D2 napojeno na Bratislavu). V Brně se nachází civilní letiště  

Brno-Tuřany. Na území kraje byl během posledních let úspěšně zaveden integrovaný 

dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). Krajem prochází dva hlavní železniční 

koridory propojující země EU.
135
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5.2 OKRES BLANSKO  

 

Obr. č. 8 – Mapa okresů v Jihomoravském kraji
136

 

Poloha, rozloha a obyvatelstvo  

Okres Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje. Mezi sousední okresy patří  

na západě okres Žďár nad Sázavou z kraje Vysočina, na severu hraničí s okresem Svitavy 

z Pardubického kraje a na severovýchodě sousedí s okresem Prostějov z olomouckého kraje. 

Dále sousedí s dalšími dvěma okresy z Jihomoravského kraje, a to s okresem Vyškov  

na jihovýchodě a s okresem Brno-venkov na jihu. Rozlohou 863 km
2
 se okres Blansko řadí 

k nejmenším okresům Jihomoravského kraje, menší je jen okres Brno-město s rozlohou  

230 km
2
. Administrativně se okres Blansko člení na 116 obcí a dále pak na 174 částí obcí. 

Celkem 97 obcí má pouze jednu část obce, 19 obcí se dělí na dvě a více částí obce, město 

Letovice má dokonce 17 částí obce. Statut města má 8 obcí, jsou to – Adamov, Blansko, 

Boskovice, Kunštát, Letovice, Olešnice, Rájec-Jestřebí a Velké Opatovice. Statut městyse  

má 9 obcí – Černá Hora, Doubravice nad Svitavou, Jedovnice, Knínice u Boskovic, Křtiny, 

Lysice, Ostrov u Macochy, Sloup a Svitávka. Počet obyvatel je v okrese Blansko ve srovnání 

s ostatními okresy Jihomoravského kraje po okrese Vyškov druhý nejnižší.
137
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Přírodní podmínky 

Členitý povrch území okresu charakterizují hlavně vrchoviny. Do západní části okresu 

zasahuje Hornosvratecká vrchovina, která je součástí Českomoravské vrchoviny. Od severu 

se středem okresu táhne Boskovická brázda, východní část okresu patří k Drahanské 

vrchovině. Oba tyto útvary jsou součástí Brněnské vrchoviny. Z hlediska regionálního členění 

reliéfu se směrem od Brna do okolí Sloupu a Holštejna táhne 3 až 5 kilometrů široký pruh 

silně zvrásněných devonských vápenců nazývaný Moravský kras. Tato chráněná krajinná 

oblast patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na ploše necelých  

100 km
2
 se zde vyvinuly povrchové i podzemní krasové jevy, díky nimž se stal Moravský 

kras nejnavštěvovanější turistickou lokalitou celého okresu. Přibližně 47 % výměry okresu 

tvoří zemědělská půda, z nezemědělské půdy zaujímají lesy plochu více než 37 tis. hektarů. 

Z hlediska bonity půdy převažují hnědozemě, půdy jílovito-hlinité a jílovité, v povodí Svitavy 

jsou černozemě. Okres Blansko patří k ekologicky nejčistším okresům v republice.  

Je to mimo jiné ovlivněno i rozsáhlými plochami lesů na tomto území. Ke zdravému ovzduší 

napomáhá i plynofikace okresu, když podle údajů ze sčítání téměř 78 % trvale obydlených 

bytů bylo vybaveno plynem. Převážná většina území okresu spadá do mírně teplé klimatické 

oblasti, kde se průměrná roční teplota pohybuje v rozmezí 7 až 8 °C. Pouze nejvýše položené 

části Drahanské vrchoviny ve východní části okresu jsou o něco chladnější. Průměrná teplota 

zde dosahuje 6 až 7 °C.
138

 

Doprava 

Silniční doprava – hlavním silničním tahem okresu je silnice I/43 vedoucí z Brna 

směrem přes Svitavy až do Polska.  

Železniční doprava – okresem Blansko prochází trať č. 260 Česká Třebová – Brno, 

která se stala součástí tzv. 1. koridoru železniční sítě.  

Veřejná hromadná doprava na území okresu je zajišťována především pomocí 

integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje (IDS JMK).
139
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5.3 OBEC ŠEBETOV  

          Obec Šebetov se rozkládá v severovýchodní části okresu Blansko na jihozápadním 

úpatí lesnatého vrchu Rychvald (607 m). Půdní pokryv a půdní fond náleží území Malé Hané, 

jež je nejúrodnější částí blanenského okresu. Toto území patří do celku, který se nazývá 

Boskovická brázda. K Šebetovu patří též část zvaná Zábraní (dříve zde žili domkaři) a osada 

Kapouňata, která leží na dolním úbočí hřbetu, který je nazýván podle nejvyššího vrchu 

Mojetín (608 m). Šebetov byl starou zemědělskou osadou, která měla dle nejstarší pečeti  

ve znaku cimbuří, pod ním radličku nebo krojidlo a po obvodu pečeti nápis. V roce 1988 byl 

navržen a schválen nový obecní znak, který více charakterizuje a dokumentuje historii obce. 

Katastrální výměra obce činí 9,43 km
2
.
140

 

 

Obr. č. 9 – Letecký snímek s vyznačením hranice katastrálního území obce Šebetov
141
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Obr. č. 10 – Katastrální mapa území obce Šebetov
142

 

Urbanistická struktura a architektura obce  

Dominantou obce je renesanční zámek (viz obr. č. 11) z 2. poloviny 16. století,  

do dnešní podoby ho nechal přestavět baron Mořic Konigswarter v 80. letech předminulého 

století. Nachází se zde cenná barokní štuková výzdoba. Zámek je vrouben parkem o rozloze 

2,7 ha. Nyní je zámek majetkem státu a je veřejnosti nepřístupný, neboť se zde nachází 

zařízení Sociálních služeb. Historickou stavbu představuje kaple sv. Anny, kterou nechal roku 

1711 vystavět hradišťský opat Bernard Vanka na místě bývalého letohrádku (na návrší nad 

obcí). Na návsi je renovované sousoší Jana Nepomuckého a před zámkem socha Panny Marie 

s křížem. Hospodářské budovy, které byly součástí zámku, byly již asanovány.  

Původní jádro obce tvoří náves s dvěma řadami selských usedlostí podél silnice, tvořící 

osu obce ve směru SZ-JV. V minulosti návsí protékal potůček. Zástavba je přízemní  

se sedlovými střechami. Hospodářská příslušenství obytných domů na návsi jsou 

přestavována na obytné plochy, stodoly byly částečně asanovány, částečně jsou využívány  

pro drobnou zemědělskou výrobu. Na obytné objekty s jejich hospodářskými příslušenstvími 

navazují plochy zahrad. Pozdější zástavba vznikala postupným obestavováním silnic  

Blansko-Boskovice-Jevíčko a Kořenec-Štěpánov, které tvoří základní dopravní kostru obce. 
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 Český úřad zeměměřický a katastrální www.cuzk.cz [online], 2014 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: <http:// 
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Východně od obce je lokalita Kapouňata ve svažitém terénu, tvořená zachovalou původní 

přízemní štítovou zástavbou. Většina objektů je využívána jako rekreační chalupy.  

Kromě návsi má obytná zástavba příměstský charakter.   

Obytná zástavba novějšího data je v severovýchodní části kolem silnic II. tř. č. 374 

 a v jihovýchodní části obce podél silnice III. tř. Jedná se o řadové domy nebo o samostatně 

stojící domy v zahradách. V obci se nachází také několik bytových domů – na severním okraji 

obce, na západním okraji při silnici k Vanovicím a u obecního úřadu.
143

   

 

Obr. č. 11 – Zámek Šebetov
144

 

Obyvatelstvo 

Počet a složení obyvatel, který vykazuje tzv. demografická křivka obyvatelstva,  

ve srovnání s předešlými lety poněkud poklesl. V současné době má Šebetov 869 obyvatel 

(31. 12. 2013). Důvodem poklesu není jen všeobecně nízká porodnost, ale také obecná 

migrace obyvatelstva. Každoročně se sice několik lidí do obce přistěhuje, ale počet 

odstěhovaných bývá vyšší. I přes tento negativní rys ve vývoji se Šebetov celkově mění 

k lepšímu.
145
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Pro lepší představivost jsem vývoj obyvatelstva na základě statistických údajů 

znázornila do dvou následujících grafů, kde první graf představuje vývoj počtu obyvatel 

v obci Šebetov za posledních 10 let a druhý graf představuje rozložení věkových skupin. 

 

Graf č. 3 – Vývoj počtu obyvatel v obci Šebetov
146

 

 

Graf č. 4 – Rozložení věkových skupin v obci Šebetov
147
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Občanská vybavenost   

Centrum života obce je umístěno v blízkosti křižovatky. Nachází se zde:  

- prodejna COOP se smíšeným zbožím, 

- prodejna Domácí potřeby LANGER, 

- Česká pošta,  

- zdravotní středisko,  

- lékárna U Bílého anděla,  

- restaurace Na růžku,  

- základní škola (pro 1. – 5. Ročník),  

- kulturní dům, který se využívá pro společenské akce (plesy, školní besídky apod.),  

- kino,  

- čerpací stanice SVOBODA.  

Dále od centra obce se nachází další instituce, firmy a občanská vybavenost: 

- mateřská škola, 

- sociální služby, 

- obecní úřad,  

- prodejna MEGI,  

- pěstitelská pálenice MEGOVICE,  

- drogerie, barvy, laky,  

- autobazar RANDULA,  

- MP Lesy, spol. s.r.o.,  

- agropodnik Skalice nad Svitavou, závod Šebetov (produkce vepřového masa),  

- občerstvení Pod habrem,  

- krčma U Piráta, 

- místní knihovna, 

- místní veřejné koupaliště. 

Vzhledem k tomu, že Šebetov patří mezi menší obce, podle výše uvedených informací 

se dá předpokládat velmi dobrá občanská vybavenost. Vyšší občanská vybavenost  

je v nedalekých Boskovicích (9,4 km), Blansku (32 km) nebo Brně (50 km).   
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Doprava   

Obcí prochází silniční komunikace II./374 spojující Brno-Jevíčko a silniční komunikace 

III. třídy vedoucí od Letovic přes Šebetov směrem na Pohoru a Štěpánov.  

Hromadnou osobní dopravu zajišťují společnost Kordis Brno a provozovatel ČSAD 

Ústí nad Orlicí prostřednictvím společnosti ICOM TRANSPORT a.s. Autobusová zastávka  

je umístěna na hlavní křižovatce v centru obce. Obyvatelé Šebetova mohou také využít 

dopravu železniční na trase Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice.
148
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6 BLESK   

6.1 OBECNĚ O ŽIVELNÍCH POHROMÁCH  

Živelní pohromy ohrožují obyvatele Země od počátku civilizace. Jedná se o rychlé 

přírodní procesy mimořádných rozměrů, které jsou způsobeny účinkem sil uvnitř i vně Země 

nebo rozdílem teplot a jiných faktorů. Živelní pohromy mohou svým vlivem zpustošit určité 

území, zničit obydlí, majetek, komunikace, zdroje obživy, a to většinou zcela najednou  

a neočekávaně. Po jedné velké pohromě obvykle následují jako lavina další: požáry, poruchy 

energetických sítí apod.  

Živelní pohromy mohou vzniknout:  

- rychlým pohybem hmoty (zemětřesení, svahové procesy), 

- uvolněním energie v hlubinách Země a jejím převedením na povrch (sopečná činnost, 

zemětřesení), 

- zvýšením vodní hladiny řek, jezer a moří (povodně, mořské zátopy, tsunami), 

- mimořádně silným větrem (orkány, tropické cyklony), 

- atmosférickými poruchami (bouře), 

- kosmickými vlivy (škodlivé druhy záření, meteority). 

Stejně jako mezi všemi přírodními procesy, tak i mezi živelními pohromami existuje 

vzájemná souvislost. Například zemětřesení mohou vyvolat sesuvy, které mohou přehradit 

říční údolí, což vyvolá povodně. Takovou řetězovou reakci vzájemně se ovlivňujících příčin  

a následků nazýváme dominový efekt (dominoefekt), který může způsobit, že i lokální změna 

může mít globální následek. Může však dojít i k synergickému efektu, to znamená,  

že při současném působení několika škodlivých faktorů, jsou celkové škody vyšší, než kdyby 

tyto faktory působily samostatně.  

Následky mimořádných událostí lze obecně rozdělit takto: 

- primární (ohrožení zdraví a života lidí, majetku, životního prostředí) – bezprostřední 

souvislost s danou událostí;  

- sekundární - další možné následky, související s dominoefektem.   

U živelních pohrom představujících prvotní ohrožení je třeba předpokládat i druhotné 

účinky souvisejících s lidskou činností. Jako příklad je možno uvést:  
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- sesuvy – protržení přehradních hrází, zavalení silnic a železnic,  

- povodně – znečištění studní a spodních vod,  

- bouřky – požáry, přerušení dodávek elektrického proudu.  

V rámci plánování ochrany proti živelním pohromám je třeba se soustředit  

na maximální omezení dopadu těchto druhotných účinků.
149

   

6.2 ATMOSFÉRICKÉ JEVY 

Atmosféra je plynný obal Země, který se otáčí spolu s ní a skládá se z několika 

 vrstev – troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra (viz obr. č. 12). Tyto vrstvy 

jsou v různé nadmořské výšce a jsou v nich rozdílné teploty. Nejstabilnější je troposféra, 

která se nachází těsně nad Zemí a skládá se ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 %  argonu, 

oxidu uhličitého a dalších vzácných plynů.
150

 

 

Obr. č. 12 – Vrstvy atmosféry
151
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Pro počasí je rozhodující vzestup nebo pokles tlaku vzduchu a rychlost, kterou k tomuto 

vzestupu nebo poklesu tlaku vzduchu dochází. Rozdíly tlaků se vyrovnávají tím, že vzniká 

vítr, který proudí z místa vyššího tlaku do místa tlaku nižšího. Síla větru závisí na tlakovém 

gradientu - čím větší jsou tlakové rozdíly a čím blíže jsou rozdílná místa, tím rychleji  

se vyrovnává tlak a tím silnější je vítr.
152

 

Hlavní příčinou škody vzniklé na objektu posuzovaném v této diplomové práci  

je blesk. V následující části kapitoly se proto budu věnovat tomuto jevu a přiblížím čtenářům 

co to vlastně blesk je, jak vzniká, jaké druhy blesku mohou nastat a jak se před ním chránit.  

6.2.1 Blesk  

Blesk je jedním z atmosférických jevů a často se vyskytuje společně s bouřkou.  

Bouřky vznikají vzájemným posunem vzdušných hmot s rozdílnou teplotou a třením těchto 

hmot o zemský povrch. Za těchto podmínek vzniká v kotli bouřkového mraku mohutný 

elektrický náboj (kladný – převážně ve vrcholcích mraků, záporný – u jejich základny). 

Vzduch však po určitou dobu nepřipustí, aby se rozdíly potenciálu vyrovnaly elektrickým 

výbojem. Teprve když napětí vzroste na nezbytnou úroveň, udeří blesk. Blesk je tedy 

charakterizován jako elektrický výboj, který vzniká mezi centry kladných a záporných nábojů 

jednoho nebo více oblaků, mezi oblakem a zemí a vzácně mezi oblakem a stratosférou. 

Současně s bleskem se vyskytuje také hrom, což je zvukový efekt. Uvádí se, že vidíme-li 

blesk a po 3 sekundách slyšíme hrom, udeřil blesk ve vzdálenosti cca 1 km.
153

   

Pro zajímavost uvádím následující obrázek, který znázorňuje počet bouřkových dní  

na území České republiky. Z obrázku, izokeraunické mapy ČR je zřejmé, že na území 

Jihomoravského kraje se počet bouřkových dní pohybuje v rozmezí od 15 do 25 dní za rok. 

Nejhůře je na tom oblast Krkonoš, kde může být až 40 bouřkových dní v roce.   
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Obr. č. 13 – Izokeraunická mapa ČR
154

 

Druhy blesku, které mohou nastat: 

1. Výboj blesku mezi oblaky – výboj blesku, kterým se neutralizují náboje opačné 

polarity stejného oblaku nebo různých oblaků. Tento typ výboje blesku  

je nejčastější.  

2. Výboj blesku mezi oblakem a zemí – výboj blesku, kterým jsou neutralizovány 

náboje opačné polarity mezi oblakem a zemí. Rozlišují se čtyři základní typy:  

a) vůdčí výboj blesku šířící se z kladného náboje oblaku k zemi, 

b) vůdčí výboj blesku šířící se ze záporného náboje oblaku k zemi, 

c) výboj vznikající na vysokém objektu na zemi a šířící se do oblaku s kladným 

nábojem, 

d) výboj vznikající na vysokém objektu na zemi a šířící se do oblaku se záporným 

nábojem.  

Typ a) a b) lze od typu c) a d) rozpoznat optickým pozorováním podle směru větvení, 

které nastává ve směru šíření výboje. Můžeme tedy shrnout, že v případě a) a b) se jedná  

o vůdčí výboj směřující dolů (výboj mezi oblakem a zemí). Je to jediný typ blesku, který bije 

do země nebo nízkých objektů. Naopak u typu c) a d) se jedná o vůdčí výboj směřující nahoru 
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(výboj mezi zemí a oblakem). Tento typ vychází z vrcholků hor a vysokých objektů,  

tudíž výskyt v rovinách nebo na nízkém objektu je vzácný.
155

 

 Říha ve své knize dále uvádí tyto výboje blesku:  

- Výboj blesku vstřícný – výboj blesku směřující z objektu na zemi nebo ze země proti 

vůdčímu výboji blesku, který sestupuje z oblaku k zemi. Proti jednomu vůdčímu 

výboji může vzniknout i několik výbojů vstřícných z různých míst (zasaženo je místo, 

kde se nejdříve spojí výboj vstřícný s výbojem vůdčím). 

- Výboj blesku vůdčí – slabě svítící předvýboj blesku. Dráha tohoto výboje je ovlivněna 

maximálním gradientem elektrického pole v čele hlavy tohoto výboje a elektrickou 

vodivostí vzduchu podél jeho dráhy. Větvení nastává ve směru šíření a výboj může být 

stupňovitý a trvalý. 

- Výboj blesku zpětný – dílčí stádium hlavního výboje blesku mezi oblakem a zemí  

se sestupujícím vůdčím výbojem blesku. Při zpětném výboji nastává neutralizace 

nábojů mezi zemí a oblakem, která probíhá ionizovanou elektrickou vodivou drahou 

vstřícného výboje blesku ze země a vůdčího výboje blesku z oblaku.  

Projevem neutralizace nábojů je impulz proudu, který zahřeje takto vytvořený kanál 

blesku na teplotu 20 000 °C a způsobuje světelné, zvukové a elektrické účinky 

blesku.
156

 

Poslední druh blesku, o kterém se ještě zmíním, je kulový blesk. Objevuje se obvykle 

v létě, nejčastěji v červenci a srpnu, převážně v souvislosti s bouří. Jsou však známé i případy 

kulových blesků za jasného počasí. Tyto blesky mají většinou kulový tvar (zřídka protáhlý, 

hruškovitý či jiný). Velikost se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 až 50 cm v průměru. 

Barevně převažují blesky žluté, bílé, oranžové a červené; menší část je modrá, fialová  

nebo zelená. Doba trvání blesku je proměnlivá. V naprosté většině případů se koule pohybují 

vodorovně, plavně a malou rychlostí. Mají syčivý zvuk, nesálají do svého okolí teplo  

a nezahřívají vzduch. Nadpoloviční většina zaniká výbuchem, některé tiše zhasnou, zbytek  

se rozpadne na menší části a rozptýlí.
157
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Co se týče vzniku škod, může blesk způsobit mechanickou destrukci objektu, může 

dojít k vyhoření elektrické rozvodné sítě nebo dokonce až k samotnému vyvolání požáru.  

Při zásahu zařízení s elektronickým vybavením mohou nastat i nenapravitelné škody.
158

 

Jako ukázka jak může blesk vypadat a jaké může napáchat škody, slouží následující 

obrázky. 

 

Obr. č. 14. a) – Kulový blesk
159

                          obr. č. 14. b) – Blesk
160

 

 

Obr. č. 14. c) – Příklad škody způsobené úderem blesku
161
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 ŘÍHA, M. Živelní pohromy. 2. vydání. Praha: ARMEX PUBLISHING, s. r. o., 2011. 128 s. ISBN 978-80-

86795-97-3. s. 38. 
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 Google [vyhledávač], 2015 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: <http://pravdu. cz/zahada/zahada-kuloveho-

blesku>. 
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 Google [vyhledávač], 2015 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: <http://www.zvladnuto. wz.cz/4-Survival-Kids-

bourka.html>.  
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 Google [vyhledávač], 2015 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1860 

37-zasahu-bleskem-pribyva-ani-bleskosvod-nemusi-pomoct/>. 
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6.2.2 Ochrana před bleskem 

V neposlední řadě stejně jako u ostatních živelních škod a jiných nebezpečí tak  

i u blesku nesmíme zapomenout na patřičná ochranná opatření. Jakým způsobem se tedy 

chránit proti úderu bleskem?   

Proti úderu bleskem se chráníme bleskosvodem (viz obr. č. 15. a, 15. b). Většina lidí 

toto zařízení často nesprávně nazývá jako hromosvod. Vynálezcem tohoto zařízení byl 

v polovině 18. století v Americe Benjamin Franklin a následně pak v Evropě Prokop Diviš. 

Bleskosvod má tři hlavní části: jímací vedení, svod(y) a uzemnění. K výrobě se používají 

pozinkované (FeZn) prvky nebo prvky v měděném provedení. Uzemnění musí být provedeno 

co nejlépe, a to z důvodů pozdějšího měření revizním technikem (mělo by dosahovat odporu 

méně než 10 Ω). Zpravidla se provádí kovovou deskou, umístěnou 80 až 100 cm pod 

povrchem terénu.
162

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15. a) – Popis částí bleskosvodu
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Obr. č. 15. b) – Ukázka bleskosvodu na reálném 

objektu
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 ŘÍHA, M. Živelní pohromy. 2. vydání. Praha: ARMEX PUBLISHING, s. r. o., 2011. 128 s. ISBN 978-80-

86795-97-3. s. 38. 
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 Google [vyhledávač], 2015 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z:<http://www.brno-hromosvody.cz/jak-funguje-

hromosvod/ >. 
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 Google [vyhledávač], 2015 [cit. 2015-02-06]. Dostupné z: <http://www.fors-morava.cz/BLESKOSVODY-

a4_14.htm>.  
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Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v § 36 uvádí, u kterých 

staveb a zařízení se musí zřizovat ochrana před bleskem. Jedná se o stavby a zařízení,  

kde by mohl blesk způsobit ohrožení života nebo zdraví osob, poruchu s rozsáhlými důsledky  

na veřejných službách, výbuch, škody na kulturním dědictví, přenesení požáru stavby  

na sousední objekty a ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem 

v důsledku jejího umístění.
165

   

6.3 STATISTICKÉ ÚDAJE O ŽIVELNÍCH ŠKODÁCH 

Česká asociace pojišťoven si nechala zpracovat průzkum, který zjišťoval,  

jaké zkušenosti mají Češi (a Slováci) se škodami způsobenými přírodními živly. Následující  

dva grafy znázorňují, jak vysoké bývají škody (graf č. 5) a jaký druh škody bývá nejčastější  

(graf č. 6). Přesněji výše poslední škody znamená výši škody, kterou přírodní živly způsobily 

dotazovaným osobám naposledy (tedy např.: prvnímu dotazovanému vznikla poslední škoda 

roku 2010, druhému 2013, třetímu 2009 atd.)
166

  

 

Graf č. 5 – Výše poslední škody na majetku
167
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 § 36, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
166

 Portál www.penize.cz [online], 24. 2. 2014 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: < http://www.penize.cz/pojisteni-

nemovitosti/281767-mraz-neni-jen-hodny-deda-jak-pojistit-dum-i-domacnost >.  
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 Zpracování vlastní  
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Graf č. 6 – Škody způsobené živly za posledních 10 let
168

 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že škody způsobené přírodními živly mohou 

dosáhnout až statisícových škod. Můžeme říci, že menší škody do 10 tis. Kč tvoří 38 %, 

škody od 11 do 50 tis. Kč tvoří 34 %, škody nad 50 tis. do 100 tis. tvoří 12 % a největší škody 

přesahující 100 tis. Kč tvoří 16 %. Nejvíce škod způsobují v období posledních deseti let 

povodně, které zaujímají 37%. Co se týče škod způsobených úderem blesku, jedná se o 9 % 

událostí.  

Podle článku české televize však škod způsobených zásahem blesku v poslední době 

přibývá, protože bleskosvody při přívalových bouřích pomáhají jen částečně.
169

 

Mluvčí Kooperativy Marek Vích ozřejmil situaci ohledně blesku následovně:  

 ,,Ne vždy musí zásah blesku způsobit požár. Škody vznikají i na elektronice a rozvodné 

síti. Síť to zcela zlikviduje po celém domě včetně spotřebičů a zpravidla i s poničením 

střechy." 
170
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 Zpracování vlastní  
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 Oficiální stránky Česká televize www.ceskatelevize.cz [online], 15. 7. 2012 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: 
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pomoct/>. 
170

 Oficiální stránky Česká televize www.ceskatelevize.cz [online], 15. 7. 2012 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: 

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/186037-zasahu-bleskem-pribyva-ani-bleskosvod-nemusi-
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Následující tabulka uvádí počet škod způsobených zásahem blesku, které byly 

nahlášeny jednotlivým pojišťovnám (za rok 2011).  

Tab. č. 4 – Případy škod po úderech blesků
171

 

PŘÍPADY ŠKOD PO ÚDERECH BLESKŮ 

Pojišťovna 
Počet nahlášených událostí 

(v roce 2011) 

Kooperativa 1 200 

Česká pojišťovna 880 

Allianz 620 

Generali 150 

ČSOBP 160 

Celkem 3 010 
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pomoct/>. 
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7 POSUZOVANÝ OBJEKT  

7.1 POLOHA POSUZOVANÉHO OBJEKTU 

Posuzovaný objekt se nachází na kraji obce Šebetov u výjezdu směrem na Boskovice 

při hlavní silniční komunikaci II. / 374. Poloha objektu je patrná z následujícího výřezu 

leteckého snímku (viz obr. č. 16). 

 

Obr. č. 16 – Posuzovaný objekt – letecký snímek
172

 

7.2 POPIS POSUZOVANÉHO OBJEKTU 

Posuzovaný rodinný dům (objekt k bydlení) je součástí pozemku na parcele č. st. 160 

(zastavěná plocha a nádvoří), obojí k. ú. Šebetov. Jedná se o rodinný dům na adrese  

Šebetov č. p. 131, 679 35 Šebetov. K objektu dále náleží pozemek parc. č. 773/4 (zahrada)  

a pozemek parc. č. 771/7 (zahrada). Stávajícími vlastníky jsou Zdeněk a Alena Axmanovi 

(SJM – společné jmění manželů).  

Na následující přiložené fotografii (obr. č. 17) je zdokumentován stav rodinného domu 

před pojistnou událostí. Další fotodokumentace, z níž je patrný vzhled a stav objektu  

je součástí příloh (viz příloha č. 6).  

 

                                                 
172

 Mapy www.mapy.cz [online], 2011 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: <http://www.mapy.cz/zakladni?x=16. 

7081604&y=49.5463629&z=15&base=ophoto&source=addr&id=9340977&q=%C5%A1ebetov%20131>.  
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Obr. č. 17 – Posuzovaný objekt – pohled od hlavní silnice
173

 

Posuzovaný rodinný dům byl postaven v roce 1925. Z počátku se jednalo o přízemní 

rodinný dům s dřevěnou verandou a suchou toaletou. K objektu patřilo také hospodářské 

stavení. V roce 1983 byla provedena nástavba objektu o 2. NP. Nástavbou se získala nová 

samostatná bytová jednotka, která má samostatný vstup z upraveného průjezdu.  

Vstup do stávající bytové jednotky v 1. NP zůstal původní. Vzhledem k velmi špatnému stavu 

stávající dřevěné verandy vznikla veranda nová a na místo suché toalety byl zřízen 

splachovací záchod. Společně s nástavbou RD byla řešena přístavba s kotelnou, uhelnou  

a skladem. Objekt tedy v současnosti slouží jako dvougenerační RD. Nachází se v řadové 

zástavbě. Z obou stran k němu tedy přiléhají sousední objekty rodinných domů. Z čelní strany 

je přístupný z hlavní komunikace dvěma samostatnými vstupy do každé bytové jednotky.  

Ze zahrady je objekt přístupný přes dvůr vedlejším vstupem přes verandu. Základní tvar  

a dispozice RD je řešen tak, aby sloužil k účelu bydlení. Jedná se o nepodsklepený 

dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu s verandou a přístupem na půdu. K objektu pak 

kromě přístavby kotelny, uhelny a skladu přilehá ve dvorní části domácí dílna a hospodářské 

stavení. Objekt RD je proveden tradičním zděným způsobem s využitím typových prvků  

a konstrukcí.   

K rodinnému domu č. p. 131 se zachovala projektová dokumentace pro nástavbu, která 

je v dobrém stavu a je součástí příloh (viz příloha č. 5).  
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 Zdroj vlastní foto  
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Technický popis objektu  

V následující tabulce je na základě informací z technické zprávy k PD, případně podle 

informací získaných od majitelů, popsán způsob provedení a stáří jednotlivých konstrukcí 

 a vybavení objektu.  

Tab. č. 5 – Způsob provedení jednotlivých konstrukcí a vybavení RD
174

 

Typ konstrukce / 

vybavení 
Způsob provedení Stáří 

1.NP 

Stáří 

2.NP 

Základy 
základy jsou provedeny z prostého betonu 

prokládaného lomovým kamenem 
1925/1983 - 

Svislé nosné 

konstrukce 

V 1. NP zdivo z plných cihel tl. 500 mm,  

2. NP  plynosilikátové tvárnice siporexové bílé 

 o rozměrech 600 x 300 x 250 mm, tl. 300 mm 

po obvodě a 250 mm vnitřní nosné zdivo 

1925/1983 1983 

Příčky 
příčky vyzděny z cihel dvouděrových a plných, 

tl. 100 a 150 mm 
1925/1983 1983 

Vodorovné 

konstrukce 

vodorovné konstrukce v objektu jsou tří typů:  

- stropní k-ce z válcovaných nosníků  

a stropnic Hurdis do keramických patek 

- stropní k-ce z PZD desek  

- dřevěný strop trámový  

1925/1983 1983 

Zastřešení 
střešní k-ce  dřevěná sedlová, nad dvorní 

přístavbou 1.NP plochá střecha 
1983 1983 

Krytina 

krytina je použita nad sedlovou střechou 

dvoudrážková pálená ražená, nad plochou 

střechou 1. NP je použita dlažba – slouží jako 

terasa 

1983 1983 

Klempířské 

konstrukce 
pozinkovaný plech 1983 1983 

Vnitřní omítky omítka vápenná štuková 1925/1983 1983 

Vnější omítky zatepleno (polystyren, perlinka,omítka)  2001 2001 

Vnější obklady sokl z kabřince 1983 1983 

Vnitřní obklady 
u kuchyňské linky a v koupelně jsou použity 

keramické obklady  
1983 1983 

Schodiště 
dvouramenné, nosná k-ce z ocelových I nosníků, 

dřevěné sch. stupně  
- 1983 

Dveře prosklené nebo plné  1925 1983 

Okna plastová, tříkomorová 2005 2005 

Podlahy obytných 

místností 

podlahy jsou provedeny dle účelu jednotlivých 

místností (PVC, vlýsky, palubková podlaha) 
1925 1983 

Podlahy ostatních 

místností 

podlahy jsou provedeny dle účelu jednotlivých 

místností (keramická dlažba, beton)  
1925/1983 1983 

Vytápění 
plynový kotel (2x), rozvody měděné, radiátory 

plechové 
2014 2014 

Elektroinstalace rozvody světelné, zásuvkové, třífazové 380 V 1983 1983 

Bleskosvod Vedení ocelové pozinkované - 1983 
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 Zpracování vlastní 
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Rozvod vody rozvod vody studené i teplé 2014 2014 

Zdroj teplé vody bojler v 1. NP a 2. NP 2014 2014 

Instalace plynu ke kotli a plynovým sporákům v 1. NP a 2. NP 1996 1996 

Kanalizace kuchyň, koupelna, WC  1983 1983 

Vybavení kuchyní kombinované (sporák plynový, trouba el.)  2008 2005 

Vnitřní vybavení Umyvadla keramická, vany plechové 1983 1983 

Záchod splachovací  1983 1983 

 

Současný stav všech stavebních konstrukcí a vybavení objektu RD odpovídá příslušným 

bezpečnostním předpisům stanovujícím podmínky pro užívání objektů pro bydlení. 

(Bezpečnostními předpisy jsou myšleny příslušné ČSN, hygienické a požární předpisy, 

apod.). Rodinný dům je tak z hlediska užívání plně funkční a zajišťuje tak jeho majitelům 

další bezpečné užívání.  

Dispoziční řešení 

1.NP:  

Za vstupem do bytové jednotky v 1. NP se nachází dlouhá chodba, která je průchozí až 

na verandu. Z chodby je po levé straně vstup do šatny a do obývacího pokoje, odkud je pak 

přístup do komory. Na pravé straně chodby je vstup do kuchyně a dále do ložnice. Koupelna 

této bytové jednotky je přístupná přes verandu, na níž je umístěno také WC. V levé části 

objektu je pak řešen vstup přes garáž do novější bytové jednotky ve 2. NP. Za tímto vstupem 

se nachází schodišťový prostor, který umožňuje vstup na verandu a do 2. NP kde se nachází 

druhá bytová jednotka. Z verandy je vstup do dvorní části a také do kotelny, uhelny  

a skladu, jež jsou vzájemně propojeny.  

2.NP: 

Ze schodišťového prostoru je ve 2. NP po levé straně vstup na terasu. Doprava se pak 

nachází samostatné WC, koupelna, vstup do kuchyně a obývacího pokoje s jídelnou. Kuchyně 

a obývací pokoj s jídelnou jsou vzájemně propojeny tak, aby na jedné straně zajišťovaly určité 

soukromí a na straně druhé vzájemný kontakt mezi osobami v jednotlivých místnostech. 

Z kuchyně je dostupná malá spíž pro skladování potravin. Z Obývacího pokoje s jídelnou jsou 

dva vstupy do dětských pokojů, které mají přístup na terasu a dále je odtud přístupný další 

pokoj, přes který je přístupná ložnice. Vstup na půdu je z chodby u schodišťového prostoru,  

a to pomocí ocelového žebříku poklopem ve stropě. 
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8 STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

8.1 METODIKA PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zjistit jak vysoké bude pojistné plnění na konkrétním případě, 

a to na rodinném domě v obci Šebetov, který byl zasažen bleskem. Nejdříve bude stanovena 

časová cena rodinného domu těsně před pojistnou událostí pomocí nákladové metody 

ocenění. Následně bude stanovena výše nákladů, které je nutné vynaložit na opravu vzniklých 

škod a to pomocí položkového rozpočtu a poté bude stanovena časová cena rodinného domu 

po provedení oprav škod řešených v rámci pojistné události, opět nákladovou metodou 

ocenění. Společně s tím je mým úkolem popsat pojistnou událost a rozsah vzniklých škod. 

Výsledkem je v první řadě porovnání obou časových cen rodinného domu a poté porovnání 

rozdílu těchto časových cen s náklady vynaloženými na opravu vzniklých škod.  

Dalším úkolem je pak zhodnocení, zda je řešený objekt podpojištěn nebo přepojištěn.  

8.2 PODKLADY 

Výpis z katastru nemovitostí 

Stavba se nachází na parcele č. st. 160, v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. 

Náleží do k. ú. obce Šebetov okres Blansko. Parcela má výměru 203 m
2
. Jedná se o rodinný 

dům na adrese Šebetov č. p. 131, 679 35 Šebetov. K objektu dále náleží pozemek  

parc. č. 773/4, v druhu pozemku zahrada o výměře 92 m
2 

a pozemek parc. č. 771/7, také 

v druhu zahrada o výměře 656 m
2
. Stávajícími vlastníky jsou Zdeněk a Alena Axmanovi 

(SJM – společné jmění manželů). Uvedené nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví (LV) 

č. 281 (viz příloha č. 2). U pozemků parc. č. 773/4 a parc. č. 771/7 je v KN evidován způsob 

ochrany – zemědělský půdní fond, dále v KN nejsou evidována žádná omezení ani žádné jiné 

zápisy. Výpis z katastru nemovitostí je součástí příloh (viz příloha č. 3).  

Pojistná smlouva 

Na rodinný dům byla uzavřena pojistná smlouva č. 219638915 u Allianz pojišťovny,  

a. s., a to paní Alenou Axmanovou dne 8. 9. 2011 (viz příloha č. 4). Smlouva je uzavřena na 

hlavní obytnou část rodinného domu (tedy bez přístavby v dvorní části). 

Projektová dokumentace pro nástavbu RD, č. p. 131  

Projektová dokumentace obsahuje: technickou zprávu, zjednodušenou situaci, půdorys  

1. NP - nový stav, půdorys 2. NP, řez A-A´, půdorys krovu, pohled z ulice. Projektová 
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dokumentace byla vytvořena panem Zdeňkem Smetanou v březnu r. 1982 v rámci řešení 

nástavby 2. NP a je součástí příloh (viz příloha č. 5). 

8.3 STANOVENÍ ČASOVÉ CENY OBJEKTU – PŘED POJISTNOU UDÁLOSTÍ 

K 1. 1. 2015 je platný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku) a oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení 

zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. (dále 

jen oceňovací vyhláška).   

Cena rodinného domu těsně před vznikem pojistné události bude zjištěna pomocí 

nákladové metody ocenění. Jedná se o rodinný dům s obestavěným prostorem větším  

jak 1 100 m
3
, a proto bude ocenění provedeno podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.,  

§ 13. Výpočet opotřebení se z důvodu přístavby z roku 1983 a dalších důvodů podrobněji 

uvedených v příloze č. 21 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. provede analytickou 

metodou.  

Stavebně-technický stav  

Přízemí rodinného domu bylo postaveno v roce 1925, jeho stáří ke dni ocenění je 90 let. 

Nástavba byla provedena v roce 1983 a její stáří ke dni ocenění je tedy 32 let. Stavební zásahy 

do konstrukcí proběhly v roce 1983, kdy byla provedena nástavba 2. NP. Současně 

s nástavbou proběhla rekonstrukce verandy a přístavba kotelny, dřevníku a skladu. V rámci 

modernizace a běžné údržby objektu pak proběhly od roku 1983 do současnosti následující 

změny: 

- v roce 1996 proběhla instalace plynu, 

- v roce 2001 bylo provedeno zateplení venkovní fasády, 

- v roce 2005 proběhla výměna oken v celém objektu a bylo vyměněno vybavení 

kuchyně ve 2. NP 

- v roce 2008 výměna vybavení kuchyně v 1. NP, 

- v roce 2014 bylo nově provedeno vytápění a instalován plynový kotel. Ve stejném 

roce byly také nově provedeny rozvody vody a instalován zdroj teplé vody v 1. NP  

a 2. NP.  

Podrobnosti jsou patrné z tab. č. 5 výše – způsob provedení jednotlivých konstrukcí  

a vybavení RD a také z analytického výpočtu opotřebení viz příloha č. 7. Stavba je celkově 
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v dobrém technickém stavu, během užívání majitelé prováděli běžnou údržbu a nutné opravy. 

Celková předpokládaná životnost objektu se uvažuje 150 let.  

Výpočet ZP a OP rodinného domu č. p. 131 

Tab. č. 6. a) - Výpočet ZP a OP 1. NP
175

 

1.NP délka šířka výška ZP OP 

Část   m m m m
2
 m

3
 

1. část 4,65 5,20 3,52 24,18 85,11 

2. část 4,65 3,50 3,07 16,28 49,96 

3. část 11,45 8,70 3,07 99,62 305,82 

4. část 7,70 2,75 3,15 21,18 66,70 

5. část 3,00 7,55 3,50 22,65 79,28 

Celkem 1.NP           183,91 586,87 

 

Tab. č. 6. b) - Výpočet ZP a OP 2. NP
176

 

2.NP   délka šířka výška ZP OP 

Část   m m m m
2
 m

3
 

1. část 16,10 8,70 2,93 140,07 410,41 

Celkem 2.NP  140,07 410,41 

 

Tab. č. 6. c) - Výpočet ZP a OP zastřešení
177

 

 Zastřešení  délka šířka výška ZP OP 

Část m m m m
2
 m

3
 

1. část - zastavěná plocha (obdélník) 16,10 8,70   140,07   

          - průměrná výška půdní nadezdívky     0,13     

          - výška hřebene nad nadezdívkou     3,45   259,83 

Celkem zastřešení    259,83 
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Tab. č. 6. d) - Výpočet ZP a OP - rekapitulace
178

 

Rekapitulace 

   

ZP OP 

m
2
 m

3
 

    podezdívka    0,00 

1. nadzemní podlaží  183,91 586,87 

2. nadzemní podlaží    140,07 410,41 

zastřešení      259,83 

dílčí OP    0,00 

Celkem  323,98 1 257,11 

 

Výpočet časové ceny rodinného domu  

Tab. č. 7. a) - Výpočet koeficientu vybavení K4 před pojistnou událostí
179

 

Koeficient vybavení stavby 

Pol.č. Konstrukce a vybavení Stand. 
Podíl 

(př.21) 
% Pod.č. Koef. Uprav. podíl 

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

          (5)*(6)/100   (7)*(8) 

1 Základy (hlavní část) S 0,07100   83 0,05893 1,00 0,05893 

1 Základy (přístavba) S 0,07100   17 0,01207 1,00 0,01207 

2 Zdivo 1.NP (hlavní část) S 0,22300 47 0,10481 1,00 0,10481 

2 Zdivo 1.NP (přístavba) S 0,22300 17 0,03791 1,00 0,03791 

2 Zdivo 2.NP S 0,22300 36 0,08028 1,00 0,08028 

3 Stropy 1.NP (hlavní část) S 0,08400 42 0,03528 1,00 0,03528 

3 Stropy 1.NP (přístavba) S 0,08400 14 0,01176 1,00 0,01176 

3 Stropy 2.NP S 0,08400 44 0,03696 1,00 0,03696 

4 Střecha (hlavní část) S 0,05200 76 0,03952 1,00 0,03952 

4 Střecha (přístavba) S 0,05200 24 0,01248 1,00 0,01248 

5 Krytina střechy sedlové S 0,03200 76 0,02432 1,00 0,02432 

5 Krytina střechy ploché S 0,03200 24 0,00768 1,00 0,00768 

6 Klempířské konstrukce  S 0,00800 100 0,00800 1,00 0,00800 

7 Vnitřní omítky 1.NP (hl.část) S 0,06200 44 0,02728 1,00 0,02728 

7 Vnitřní omítky 1.NP (příst.) S 0,06200 18 0,01116 1,00 0,01116 

7 Vnitřní omítky 2.NP S 0,06200 38 0,02356 1,00 0,02356 

8 Fasádní omítky S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
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9 Vnější obklady S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 

10 Vnitřní obklady  S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,02300 

11 Schody S 0,02400 100 0,02400 1,00 0,02400 

12 Dveře 1.NP S 0,03300 54 0,01782 1,00 0,01782 

12 Dveře 2.NP S 0,03300 46 0,01518 1,00 0,01518 

13 Okna S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 

14 
Podlahy obytných místn. 

1.NP 
S 0,02200 35 0,00770 1,00 0,00770 

14 
Podlahy obytných místn. 

2.NP 
S 0,02200 65 0,01430 1,00 0,01430 

15 
Podlahy ostatních místn. 

1.NP (hlavní část) 
S 0,01100 20 0,00220 1,00 0,00220 

15 
Podlahy ostatních místn. 

1.NP (přístavba) 
S 0,01100 65 0,00715 1,00 0,00715 

15 
Podlahy ostatních místn. 

2.NP 
S 0,01100 15 0,00165 1,00 0,00165 

16 Vytápění S 0,04400 100 0,04400 1,00 0,04400 

17 Elektroinstalace S 0,04100 100 0,04100 1,00 0,04100 

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

19 Rozvod vody S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 

20 Zdroj teplé vody N 0,01800 100 0,01800 1,54 0,02772 

21 Instalace plynu S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 

22 Kanalizace S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800 

23 Vybavení kuchyní 1.NP S 0,00500 50 0,00250 1,00 0,00250 

23 Vybavení kuchyní 2.NP S 0,00500 50 0,00250 1,00 0,00250 

24 Vnitřní vybavení S 0,05100 100 0,05100 1,00 0,05100 

25 Záchod S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 

26 Ostatní C 0,03600 100 0,03600 0,00 0,00000 

  Celkem       1,00000     0,97372 
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Tab. č. 7. b) - Výpočet časové ceny před pojistnou událostí
180

 

Výpočet ceny - rodinný dům  

Vypočteno tabulkovým procesorem Excel  

Rodinný dům podle § 13 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb.                                 typ B kce zděná   

Střecha        sklonitá 
bez 

podkroví   

Základní cena  dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC
/
 

Kč/

m
3
 

1 975,00 

Koeficient využití podkroví  Kpod   1,000 

Základní cena  po 1. úpravě 

     = ZC
/
 x Kpod  

ZC 
Kč/

m
3
 

1 975,00 

Obestavěný prostor objektu 

  
OP m

3
 1 257,11 

Koeficient polohový   ( příloha č. 20  vyhlášky ) K5 - 0,80 

Koeficient změny cen staveb 
  ( příloha č. 41 vyhlášky, dle CZ-

CC ) 
Ki - 

CZ-CC 

1121 
2,119 

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 0,97372 

Zákl. cena upravená  ZC × K4 × K5 ×Ki   
Kč/

m
3
 

3 260,03 

Rok odhadu                                                      2015 

Rok pořízení                                                1925 

Stáří                                                                 S roků 90 

Způsob výpočtu opotřebení     analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků viz anal. výpočet 

Opotřebení  O % 44,34 

Výchozí cena                                                    CN Kč 4 098 215,82 

Stupeň dokončení stavby D % 100,00 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 4 098 215,82 

Odpočet na opotřebení                                44,34 %   O Kč -1 817 148,89 

Cena po odpočtu opotřebení    Kč 2 281 066,93 

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 

povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
    ne 

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 30 odst. 5 vyhlášky)                                                                   0 % Kč 0,00 

Cena ke dni odhadu                                                  CN Kč 2 281 066,93 

 

Časová cena rodinného domu těsně před pojistnou událostí tj. k 9. 3. 2015 činí 

2 281 066,93 Kč. 

Opotřebení analytickou metodou činí 44,34 %. 

Kompletní výpočet včetně výpočtu opotřebení viz příloha č. 7.  
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8.4 STANOVENÍ ČASOVÉ CENY OBJEKTU – PO OPRAVĚ ŠKOD 

K poškození objektu zásahem blesku došlo dne 10. 3. 2015. K tomuto datu je platný 

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

majetku) a oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. (dále jen oceňovací vyhláška).   

Zjištění události a popis potřebných oprav 

Zásah bleskem je uveden k datu 10. 3. 2015 na rodinném domě č. p. 131.  

Vlastník nedoložil žádné revizní zprávy, a proto není možné přesně zjistit, v jakém stavu  

byl stávající bleskosvod. Dále se tedy vychází z údajů zjištěných při místním šetření. 

Předpokládá se, že vlivem zásahu blesku došlo k porušení stávajícího bleskosvodu a následně 

pak k přepětí v rozvodné síti. Vzniklá škoda je patrná především na zničeném bleskosvodu  

a na veškerých rozvodech elektroinstalací, které zcela vyhořely. Menší škoda je pak 

způsobena na střešní krytině v pravé časti objektu v místech, kde se nachází bleskosvod. 

Z přiložené fotodokumentace v příloze č. 6 je zřejmé, že poškozený RD vyčnívá nad okolní 

zástavbu a je tedy nejvyšším bodem v okolí, což mohlo být jedním z důvodu zásahu blesku  

do tohoto objektu. Vzhledem ke vzniklým škodám je nutné provést opravy, jejichž způsob 

provedení a rozsah oprav popisuje následující tabulka č. 8.  

Tab. č. 8 – Konstrukce a vybavení vyžadující opravy
181

 

KONSTRUKCE / 

VYBAVENÍ 
POPIS ŠKODY A ZPŮSOB OPRAVY 

ROZSAH 

OPRAVY 

Bleskosvod 

Stávající bleskosvod je zcela zničen a není schopen dále plnit 

svou funkci. Je tedy nutné jej demontovat a následně provést 

montáž nové soustavy, která bude řádně nainstalována 

(včetně revize) dle platných předpisů. 

100 % 

Krytina 

Střešní krytina je poškozena jen částečně, a to v pravé části 

objektu v místech kolem svodů. Je tedy třeba provést 

demontáž poškozené krytiny a následně provést montáž 

krytiny nové, stejného druhu. 

20 % 

Elektroinstalace 

Vlivem přepětí, které nastalo v rozvodné síti elektro, došlo 

k vyhoření elektroinstalací v celém objektu, včetně poničení 

zásuvek, vypínačů apod. Oprava vyžaduje demontáž 

100 % 
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elektroinstalací, tedy vytrhání stávajících kabelů, odstranění 

poškozených zásuvek a vypínačů. Následně je třeba provést 

kompletní montáž nových rozvodů včetně revize. 

Omítky 

V důsledku vytrhání poškozených kabelů rozvodné sítě  

a následné montáže nových kabelů je třeba provést otlučení 

omítky v místech kolem rozvodů. Dále se pak provedou nové 

dvouvrstvé omítky.  

10 % 

Malba 

V návaznosti na předchozí práce, které vyžadují zásahy  

do zdiva je na závěr nutné provést nové malby všech 

místností. Malba bude provedena ve dvou vrstvách 

s penetračním podkladem (v barevném provedení, dle přání  

majitele). 

100 % 

 

Cena rodinného domu bude opět zjištěna pomocí nákladové metody ocenění, podle 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., § 13. Do ceny rodinného domu se promítne stav nově 

provedených konstrukcí. Na vyčíslení nákladů, které si vyžádá oprava rodinného domu  

je vypracován položkový rozpočet uvedený v následující kapitole.  

Stavebně-technický stav 

Přízemí rodinného domu bylo postaveno roku 1925, nástavba pak v roce 1983.  

Stáří přízemní části objektu je ke dni ocenění 90 let a stáří nástavby je 32 let.  

Opotřebení je vypočteno analytickou metodou a do výpočtu jsou zahrnuty nově provedené 

konstrukce, které byly dne 10. 3. 2015 poškozeny zásahem blesku a následně opraveny. 

Celková předpokládaná životnost objektu je uvažována 150 let.  

Tab. č. 9. a) – Výpočet koeficientu vybavení K4 po opravě škod
182

 

Koeficient vybavení stavby 

Pol.č. Konstrukce a vybavení Stand. 
Podíl 

(př.21) 
% Pod.č. Koef. Uprav. podíl 

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

          (5)*(6)/100   (7)*(8) 

1 Základy (hlavní část) S 0,07100   83 0,05893 1,00 0,05893 

1 Základy (přístavba) S 0,07100   17 0,01207 1,00 0,01207 
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2 Zdivo 1.NP (hlavní část) S 0,22300 47 0,10481 1,00 0,10481 

2 Zdivo 1.NP (přístavba) S 0,22300 17 0,03791 1,00 0,03791 

2 Zdivo 2.NP S 0,22300 36 0,08028 1,00 0,08028 

3 Stropy 1.NP (hlavní část) S 0,08400 42 0,03528 1,00 0,03528 

3 Stropy 1.NP (přístavba) S 0,08400 14 0,01176 1,00 0,01176 

3 Stropy 2.NP S 0,08400 44 0,03696 1,00 0,03696 

4 Střecha (hlavní část) S 0,05200 76 0,03952 1,00 0,03952 

4 Střecha (přístavba) S 0,05200 24 0,01248 1,00 0,01248 

5 Krytina střechy sedlové S 0,03200 61 0,01952 1,00 0,01952 

5 Krytina střechy sedlové S 0,03200 15 0,00480 1,00 0,00480 

5 Krytina střechy ploché S 0,03200 24 0,00768 1,00 0,00768 

6 Klempířské konstrukce  S 0,00800 100 0,00800 1,00 0,00800 

7 Vnitřní omítky 1.NP (hl.část) S 0,06200 40 0,02480 1,00 0,02480 

7 Vnitřní omítky 1.NP (hl.část) S 0,06200 4 0,00248 1,00 0,00248 

7 Vnitřní omítky 1.NP (příst.) S 0,06200 16 0,00992 1,00 0,00992 

7 Vnitřní omítky 1.NP (příst.) S 0,06200 2 0,00124 1,00 0,00124 

7 Vnitřní omítky 2.NP S 0,06200 34 0,02108 1,00 0,02108 

7 Vnitřní omítky 2.NP S 0,06200 4 0,00248 1,00 0,00248 

8 Fasádní omítky S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 

9 Vnější obklady S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 

10 Vnitřní obklady  S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,02300 

11 Schody S 0,02400 100 0,02400 1,00 0,02400 

12 Dveře 1.NP S 0,03300 54 0,01782 1,00 0,01782 

12 Dveře 2.NP S 0,03300 46 0,01518 1,00 0,01518 

13 Okna S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 

14 
Podlahy obytných místn. 

1.NP 
S 0,02200 35 0,00770 1,00 0,00770 

14 
Podlahy obytných místn. 

2.NP 
S 0,02200 65 0,01430 1,00 0,01430 

15 
Podlahy ostatních místn. 

1.NP (hlavní část) 
S 0,01100 20 0,00220 1,00 0,00220 

15 
Podlahy ostatních místn. 

1.NP (přístavba) 
S 0,01100 65 0,00715 1,00 0,00715 

15 
Podlahy ostatních místn. 

2.NP 
S 0,01100 15 0,00165 1,00 0,00165 

16 Vytápění S 0,04400 100 0,04400 1,00 0,04400 

17 Elektroinstalace S 0,04100 100 0,04100 1,00 0,04100 

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

19 Rozvod vody S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 

20 Zdroj teplé vody N 0,01800 100 0,01800 1,54 0,02772 

21 Instalace plynu S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 

22 Kanalizace S 0,02800 100 0,02800 1,00 0,02800 

23 Vybavení kuchyní 1.NP S 0,00500 50 0,00250 1,00 0,00250 

23 Vybavení kuchyní 2.NP S 0,00500 50 0,00250 1,00 0,00250 

24 Vnitřní vybavení S 0,05100 100 0,05100 1,00 0,05100 

25 Záchod S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 
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26 Ostatní C 0,03600 100 0,03600 0,00 0,00000 

  Celkem       1,00000     0,97372 

Pozn.:       Konstrukce a vybavení, které byly opraveny.  

Tab. č. 9. b) – Výpočet časové ceny po opravě škod
183

 

Výpočet ceny - rodinný dům  

Vypočteno tabulkovým procesorem Excel  

Rodinný dům podle § 13 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 441/2013 Sb.                                 typ  B    kce zděná   

Střecha     sklonitá    
bez 

podkroví   

Základní cena  dle typu z přílohy č. 11 vyhlášky ZC
/
 

Kč/

m
3
 

1 975,00 

Koeficient využití podkroví  Kpod   1,000 

Základní cena  po 1. úpravě 
   = ZC

/
 x Kpod  

ZC 
Kč/

m
3
 

1 975,00 

Obestavěný prostor objektu OP m
3
 1 257,11 

Koeficient polohový   ( příloha č. 20  vyhlášky ) K5 - 0,80 

Koeficient změny cen staveb 
  ( příloha č. 41 vyhlášky, dle CZ-

CC ) 
Ki - 

CZ-CC 

1121 
2,119 

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 0,97372 

Zákl. cena upravená  ZC × K4 × K5 ×Ki   
Kč/

m
3
 

3 260,03 

Rok odhadu                                                      2015 

Rok pořízení                                                1925 

Stáří                                                                 S roků 90 

Způsob výpočtu opotřebení     analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků viz anal. výpočet 

Opotřebení  O % 40,26 

Výchozí cena                                                    CN Kč 4 098 215,82 

Stupeň dokončení stavby D % 100,00 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 4 098 215,82 

Odpočet na opotřebení                                40,26 %   O Kč -1 649 941,69 

Cena po odpočtu opotřebení   Kč 2 448 274,13 

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 

povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       
    ne 

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 30 odst. 5 vyhlášky)                                                                   0 % Kč 0,00 

Cena ke dni odhadu                                                  CN Kč 2 448 274,13 

 

Časová cena rodinného domu po opravě škod, tj. k datu 10. 5. 2015 činí  

2 448 274,13 Kč. 

Opotřebení analytickou metodou činí 40,26 %. 

Kompletní výpočet včetně výpočtu opotřebení viz příloha č. 8. 
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8.5 VÝPOČET NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA OPRAVU RODINNÉHO DOMU 

Na opravu rodinného domu je zpracován položkový rozpočet pomocí programu 

BUILDpower S od firmy RTS Praha, a.s.  

Náklady vynaložené na opravu elektroinstalací a zřízení nového bleskosvodu  

jsou zpracovány v samostatném rozpočtu, který byl zpracován po konzultaci s pracovníkem 

z oboru a je součástí příloh (viz příloha č. 9). Stávající rozvodná síť a bleskosvod byly 

pravděpodobně provedeny dle předpisů platných v roce jejich pořízení, tedy v roce 1983. 

Nová elektroinstalace a bleskosvod jsou navrženy tak, aby splňovaly současné předpisy. 

Základní ustanovení zabývající se základními požadavky, které musí elektrický obvod 

splňovat, jsou uvedeny v kap. č. 4 ČSN 33 2130. Každá elektrická instalace musí  

být bezpečná, ale také přehledně uspořádaná, správně provedená a spolehlivá. Systémem 

ochrany před bleskem se zabývá soubor norem ČSN EN 62 305, kde jsou uvedeny požadavky 

na vnitřní ochranu před bleskem. Původní norma ČSN 34 1390 (Předpisy pro ochranu před 

bleskem) se zabývala pouze požadavky na vnější ochranu před bleskem. Řešení vnitřní 

ochrany musí vycházet z projektu vyhodnocení rizika. Co se týká cen revizí elektroinstalací  

a zřízení nového bleskosvodu, mohou se v konkrétních případech lišit. Záleží především na 

rozsahu revize a u bleskosvodu také na použitém materiálu (při použití materiálu  

FnZn - AlMgSi je cena nižší než při použití materiálu z mědi – Cu). Výsledná částka  

za elektromontáže a bleskosvod je pak zahrnuta do celkového rozpočtu zpracovaného 

v programu BUILDpower S. 
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Tab. č. 10 – Rekapitulace nákladů  vynaložených na opravy
184

 

ROZPOČET – STAVEBNÍ PRÁCE - OPRAVY 

Stavební díl Cena Kč (bez DPH) 

61 Úpravy povrchů vnitřní 76 845,48 

97 Prorážení otvorů 8 503,95 

765 Krytiny tvrdé 17 127,65 

784 Malby 58 028,30 

M21 Elektromontáže 83 581,00 

ON Ostatní náklady 3 661,30 

Celkem náklady na opravy bez DPH 247 747,67 

DPH 15%  37 162,00 

Celkem náklady na opravy včetně DPH 284 910,00 Kč 

 

Výše nákladů vynaložených na opravy škod RD vzniklých v rámci pojistné události 

zjištěná položkovým rozpočtem činí 284 910,00 Kč (včetně DPH 15 %). 

Kompletní výpočet viz příloha č. 10. 
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8.6 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ  

8.6.1  Rekapitulace a porovnání časových cen  

Tab. č. 11 – Rekapitulace časových cen
185

 

REKAPITULACE 

Časová cena RD určená nákladovým způsobem ocenění těsně před 

pojistnou událostí (k 9. 3. 2015) 
2 281 070,00 Kč 

Časová cena RD určená nákladovým způsobem ocenění po opravách 

vzniklých škod (k 10. 5. 2015) 
2 448 270,00 Kč 

Výsledný rozdíl časových cen 167 200,00 Kč 

 

 

Graf č. 7 – Porovnání časových cen
186

 

Z grafu porovnání časové ceny těsně před pojistnou událostí a časové ceny po opravách 

vzniklých škod je patrný rozdíl těchto časových cen ve výši 167 200,00 Kč. Na výši časové 

ceny mají vliv především cenové podíly konstrukcí a vybavení stavby a dále pak jejich stáří. 

Pojistná událost způsobila škody primárně na prvcích krátkodobé životnosti. Největší vliv  

na časovou cenu po opravách vzniklých škod a tedy i na rozdíl cen má rozsah oprav 
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dotčených k-cí. Dalším faktorem, který ovlivnil rozdíl cen, jsou samozřejmě cenové podíly  

a stáří dotčených k-cí. Časový interval mezi oceněním těsně před pojistnou událostí  

a oceněním po opravách vzniklých škod se v našem případě, kdy se obojí ocenění provádělo 

v jednom roce, neprojeví.  

8.6.2 Rekapitulace a porovnání časové ceny a nákladů vynaložených na opravu 

Tab. č. 12 – Rekapitulace porovnání časové ceny a nákladů vynaložených na opravu
187

 

REKAPITULACE 

Výše nákladů vynaložených na opravy zjištěná položkovým rozpočtem 284 910,00 Kč 

Časová cena zjištěná z rozdílu časových cen před vznikem pojistné 

události a po opravách 
167 200,00 Kč 

Výsledný rozdíl  117 710,00 Kč 

 

 

Graf č. 8 – Porovnání časové ceny a nákladů vynaložených na opravu
188

 

Z grafu porovnání časové ceny a nákladů vynaložených na opravu je patrný rozdíl  

ve výši 117 710,00 Kč. Tato částka je rozdílem mezi náklady, které byly vyčísleny pomocí 
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položkového rozpočtu a je nutné je vynaložit na opravu vzniklých škod a mezi rozdílem 

časové ceny před pojistnou událostí a časové ceny po opravách škod.  

8.6.3 Rekapitulace a porovnání výchozí ceny a pojistné částky 

Tab. č. 13 – Rekapitulace výchozí ceny a pojistné částky
189

 

REKAPITULACE 

Pojistná částka dle pojistné smlouvy uzavřené k 8. 9. 2011  4 100 040,00 Kč 

Výchozí cena RD určená nákladovým způsobem ocenění 4 098 220,00 Kč 

Výsledný rozdíl (přepojištění / podpojištění)  1 820,00 Kč 

 

 

Graf č. 9 – Porovnání výchozí ceny a pojistné částky
190

 

Výchozí (nová) cena objektu těsně před pojistnou událostí zjištěná v rámci této 

diplomové práce nákladovou metodou činí 4 098 220,00 Kč. Objekt je dle pojistné smlouvy  

č. 219638915 pojištěn na pojistnou částku (novou cenu) 4 100 040,00 Kč. Rozdíl těchto dvou 

částek je minimální a to pouhých 1 820,00 Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že objekt 

není podpojištěn ani přepojištěn a pojištění je sjednáno správně.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo stanovení výše pojistného plnění za škodu 

způsobenou zásahem blesku podle přiměřených nákladů na uvedení pojištěné nemovitosti  

do původního (provozuschopného) stavu a vyhodnocení vlivu provedených oprav po škodní 

události na hodnotu dané nemovitosti.  

V teoretické části jsem se zabývala uvedením čtenáře do dané problematiky a uvedené 

základní pojmy a postupy jsem následně aplikovala v praktické části.  

Nejdříve byla zjištěna časová cena rodinného domu č. p. 131 těsně před pojistnou 

událostí, tj. k 9. 3. 2015. Tato časová cena byla vyčíslena ve výši 2 281 070,00 Kč. K pojistné 

události došlo dne 10. 3. 2015. Škody způsobené zásahem blesku se projevily především  

na elektrické rozvodné síti, bleskosvodu a částečně také na střešní krytině. Ve spojení 

s opravami těchto k-cí si vyžádaly opravu také vnitřní omítky a malby jednotlivých místností. 

Náklady vynaložené na výše jmenované opravy byly vyčísleny pomocí položkového rozpočtu 

a to ve výši 284 910,00 Kč. V další fázi byla zjištěna časová cena rodinného domu č. p. 131 

po opravách vzniklých škod, tj. k 10. 5. 2015. Tato cena byla vyčíslena ve výši  

2 448 270,00 Kč.  

Po dokončení výpočtů jsem provedla vyhodnocení výsledků. První vyhodnocení  

se týkalo porovnání časové ceny těsně před pojistnou událostí a časové ceny po opravách 

vzniklých škod. Z tohoto porovnání vyplývá rozdíl časových cen 167 200,00 Kč. Druhé 

vyhodnocení se týkalo porovnání tohoto rozdílu časových cen s náklady, které je nutné 

vynaložit na opravu vzniklých škod. Rozdíl mezi těmito částkami činí 117 710,00 Kč, což 

znamená, že zhodnocení objektu opravami je o 117 710,00 Kč nižší než náklady na opravu 

objektu. Na základě provedených výpočtů lze také říci, že náklady na opravy, které byly 

vyčísleny položkovým rozpočtem, jsou o 41 % vyšší než rozdíl časových cen zjištěných těsně 

před pojistnou událostí a po provedení oprav.  

Nakonec jsem zhodnotila výchozí cenu objektu zjištěnou nákladovou metodou ocenění 

s pojistnou částkou uvedenou v pojistné smlouvě. Rodinný dům č. p. 131 je dle pojistné 

smlouvy pojištěn na novou cenu ve výši 4 100 040,00 Kč. Výchozí (nová) cena zjištěná 

nákladovou metodou ocenění činí 4 098 220,00 Kč. Rozdíl těchto cen je 1 820,00 Kč. 

Můžeme tedy říci, že objekt je pojištěn správně a pojistnou částku není nutné měnit.  
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