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Abstrakt  

Disertační práce analyzuje současný, odbornou veřejností v minimálním měřítku řešený, stav 

oceňování staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných a definuje problémový stav 

k jednotlivým správním oblastem, kde je znalecký posudek rozhodujícím důkazním prostředkem 

a doporučuje vhodný postup oceňování těchto staveb tak, aby bylo minimalizováno riziko podání 

vadného znaleckého posudku. V práci jsou vysvětleny nejen základní pojmy, identifikovány 

příslušné právní předpisy, ale také systémově analyzovány možné způsoby stanovení obvyklé 

ceny u předmětných staveb. Odvozené způsoby ocenění jsou ověřeny na modelových příkladech 

a vyhodnoceny. Na základě tohoto ověření je doporučen postup pro stanovení obvyklé ceny 

těchto druhů staveb, tzn. znalecký standard.    

Abstract 

This PhD thesis analyzes the current, by experts in minimum benchmark solved condition of 

valuation of damaged, unlicensed and unauthorized buildings, it defines the problematic status of 

the individual administrative areas where the expert report is the decisive evidence and it 

recommends suitable method of valuation of these buildings, so as to minimize the risk of 

bringing faulty expert opinion. The paper not only explains the basic concepts identified in the 

relevant legislation, but also systematically analyzes the possible ways of determining the usual 

price of mentioned buildings. Derived ways of valuation methods are validated on examples and 

evaluated. On the basis of this verification there is a recommended procedure to determine the 

usual price of these types of buildings, ie. the expert standard. 
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1 ÚVOD 

Disertační práce je zaměřena na standardizaci znaleckého postupu při oceňování staveb 

poškozených, nepovolených a neoprávněných. Z názvu práce je zřejmé, že se jedná o oceňování 

staveb za ne zcela standardních okolností.  

Definování problémového stavu k jednotlivým právním oblastem, kde znalecký posudek je 

rozhodujícím důkazním prostředkem, je konkretizováno na úskalí při stanovení náhrady za 

takovéto stavby ve vyvlastňovacím řízení vedeném podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 

omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), jako jednoho 

z procesních řízení, kdy je nutné pro rozhodnutí ve věci zpracovat znalecký posudek pro 

stanovení ceny obvyklé i zjištěné. Oceňování náhrad za omezení nebo odnětí vlastnického práva 

ve vyvlastňovacím řízení je také opakovaně předmětem odborných diskuzí. 

Při dosavadní profesní praxi na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního 

řádu a na úseku vyvlastňování pozemků a staveb se opakovaně setkáváme se znaleckou činností, 

která nebyla vždy vykonávána znalci tak, aby ve stejných nebo obdobných případech nevznikaly 

bezdůvodné rozdíly. Vzhledem k tomu, že autor práce, jako zástupce veřejné moci výkonné, 

nebyl schopen i přes splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon této činnosti, vzniklé situace 

vyhodnotit tak, aby byly dodrženy základní zásady správního řízení (zejména zásada legality, 

oprávněného očekávání, materiální pravdy atd.), rozhodl se pro další studium a vědecký výzkum 

této problematiky, aby při výkonu svého zaměstnání mohl adekvátně hodnotit důkazy (znalecké 

posudky) jak po stránce právní, tak po stránce odborné a při správní úvaze, uváděné 

v odůvodnění rozhodnutí, mohl vycházet ze spolehlivě zjištěných okolností adekvátně 

hodnocených na základě nabytých dovedností v rámci studia na Ústavu soudního inženýrství. Při 

seznámení se s nízkou úrovní dosavadního poznání problémů při oceňování uvedených staveb 

obvyklou cenou se autor domnívá, že řešení dané problematiky a naplněním cílů zadání 

disertační práce bude dostačujícím vědeckým přínosem pro obor soudního inženýrství.   

Ve smyslu správního řízení je znalecký posudek jedním z mnoha důkazních prostředků, a např. 

v řízení o vyvlastnění je jednoznačně nezastupitelný. Ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu
1)

 

je uloženo správnímu orgánu, aby odůvodnění rozhodnutí obsahovalo vždy důvody výroku 

rozhodnutí a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení. Je tedy důležité, aby 

správní orgány v odůvodnění rozhodnutí náležitě zdůvodňovaly správní úvahu, protože 

                                                

1) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 
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z odůvodnění rozhodnutí musí být vždy zřetelné, že zjištění vychází ze stavu, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti. Správní orgány pak hodnotí znalecké posudky jak z hlediska jejich 

úplnosti, tak i z hlediska jejich vypovídací schopnosti, tj. zda předložené znalecké posudky 

postačí jako důkaz pro vydání rozhodnutí ve věci. Znalecký posudek je odborným posouzením 

určitých skutečností, které vyžadují odborné znalosti. Znalec přibraný do správního řízení 

odpovídá za odbornou úroveň provedeného znaleckého posudku. Správní orgán pak odpovídá za 

posouzení právní stránky a dostatečnosti vypovídací schopnosti znaleckého posudku. Správní 

orgány vykonávají svou působnost prostřednictvím oprávněných úředních osob, pro jejichž 

výkon činnosti stanoví zvláštní právní předpisy kvalifikační předpoklady. Zde autor práce dospěl 

po dosavadních zkušenostech z praxe k závěru, že pro zástupce správních orgánů je bez znalosti 

základů příslušných předpisů na úseku oceňování majetku velice složité hodnocení znaleckých 

posudků z hlediska jejich zákonnosti a vypovídací schopnosti a je tak k nim v řízeních naprosto 

běžně přistupováno pouze formálně. V rámci průběžného vzdělávání úředníků územních 

samosprávných celků však znalecká činnost většinou přednášena není.  

Z uvedených důvodů a také z důvodů, že dosavadní obvyklá metodika se problémem zabývá 

pouze sporadicky, se autor práce rozhodl touto konkrétní problematikou znalecké činnosti 

podrobněji zabývat a v disertační práci se tak systematicky zaměřuje na oceňování uvedených 

staveb v těch případech, které z hlediska výkonu své profese vidí problematické a z hlediska 

právní úpravy oceňování majetku za nejednoznačně upravené.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

Tato kapitola je pojata jako přehled problematiky oceňování staveb poškozených, nepovolených 

a neoprávněných. Jsou zde uvedeny základní pojmy, právní úprava týkající se těchto staveb, 

jejich oceňování, vztahy k jednotlivým zákonům a metodikám ocenění. 

2.1 ZAŘAZENÍ PROBLEMATIKY V SYSTÉMU SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

 

 

Obrázek 1 - Zařazení tématu práce v systému soudního inženýrství 

2.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE K DANÉ PROBLEMATICE 

2.2.1 Zákony 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 
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Smyslem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení 

před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné  

v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob. Zákon upravuje 

podmínky výkonu znalecké činnosti, práva a povinnosti znalců a tlumočníků, podmínky 

činnosti znaleckých ústavů, působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při 

výkonu státní správy znalecké a tlumočnické činnosti a odpovědnost za správní delikty 

při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací 

a služeb pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz. 

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

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o oceňování majetku upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy
2)

. Zákon platí i pro účely 

stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále 

tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak 

strany. 

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

znění pozdějších předpisů 

Stavební zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování a jeho nástroje, vyhodnocování vlivů na 

udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, postupy posuzování vlivů záměrů na 

životní prostředí, podmínky pro výstavbu a rozvoj území a pro přípravu veřejné 

infrastruktury, dále evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro 

územně plánovací činnost. Ve věcech stavebního řádu pak zejména povolování staveb 

a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní 

pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu 

stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.  

Stavební zákon také upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, 

obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, 

ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.  

                                                

2) Např.: § 5 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
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 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o vyvlastnění upravuje podmínky odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo 

práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod 

vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto 

pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, 

poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva 

odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a zrušení odnětí nebo 

omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku 

nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli. 

 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje postupy (stavebního a vyvlastňovacího zákona) v souvislosti 

s urychlením výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.  

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky, 

vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních 

složek státu. 

 Zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí České republiky (katastrální 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech 

vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické 

a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Upravuje práva a povinnosti osob vytvářející ve svém souhrnu soukromé právo.  

2.2.2 Vyhlášky 

 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

 Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb. 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů  

http://www.mujprojekt.cz/cz/zakony/z_344-92.asp
http://www.mujprojekt.cz/cz/zakony/z_344-92.asp
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2.3 DEFINICE STAVEB 

2.3.1 Stavba 

Definici pojmu stavba lze najít zejména ve stavebním zákoně
3)

. Stavební zákon ve svém úvodu 

upravuje některé základní pojmy a definice, používané při činnostech vykonávaných podle 

stavebního zákona. Jedná se především o ustanoveních §§ 2 a 3. Stavbou se rozumí veškerá 

stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 

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

trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, 

která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
4)

 Pokud se v tomto zákoně používá pojmu 

stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.
5)

 Zákon setrvává 

pouze u jejího účelového vymezení, nejde tedy o aktivní či univerzální definici. Je to mj. proto, 

že výraz stavba v sobě zahrnuje jak označení hotového díla (věci), tak proces výstavby jako 

probíhající činnost.
6)

 V případech pochybností, zda se jedná v konkrétním případě o stavbu, se 

vychází ze stanoviska příslušného stavebního úřadu. Pro vymezení pojmu stavba je též 

nerozhodný způsob spojení stavby se zemí ve smyslu dělení věcí na movité a na věci nemovité 

podle občanského zákoníku
7)

; po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
8)

 se podstatnou 

měrou rozšířil dosud zažitý okruh nemovitých věcí, za které nově považuje i řadu práv, tj. 

nehmotných věcí.
9)

 

Rovněž je potřeba správně rozlišovat dva slovně podobné, ale obsahově zcela odlišné instituty, 

a to dočasnou stavbu ve smyslu stavebně právních předpisů, jak je výše definována, a dočasné 

právo stavby dle občanského zákoníku, které neznamená časové omezení existence stavby jako 

takové, ale duality vlastnictví, tj. odlišnosti subjektu vlastnícího stavbu od vlastníka pozemku, 

kdy jde o legislativně přípustné prolomení do práva navrácené právní zásady superficies solo 

cedit (povrch ustupuje půdě), tedy že stavba je součástí pozemku (pokud mají stavba i pozemek 

stejného vlastníka). 

                                                

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

(dále jen také „stavební zákon“). 
4) Ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona. 
5) Ustanovení § 2 odst. 4 stavebního zákona. 
6) MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ T., TUNKA M., VOBRÁTILOVÁ Z. Komentář 

ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 33. 

ISBN 978-80-7380-5. 
7) Např. rozsudek Krajského soudu Hradec Králové ze dne 5. 6. 2001, čj. 31 Ca 241/2000 – 20. 
8) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
9) Např. právo stavby (§ 1240 a násl. občanského zákoníku). 
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2.3.2 Stavba poškozená 

Obecná definice stavby poškozené není v právních předpisech upravena. V rámci této disertační 

práce bude považována za stavbu poškozenou taková stavba, která svým závadným stavem 

ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích 

osob a vykazuje takové poruchy nosných konstrukcí, které zhoršují nebo narušují její stabilitu do 

té míry, že ukončují její schopnost plnit požadovanou funkci. Například u staveb v působnosti 

obecných stavebních úřadů je možné za takové stavby považovat ty, které nesplňují požadavky 

na bezpečnost a vlastnosti staveb stanovené vyhláškou o technických požadavcích na stavby
10)

. 

Podle této vyhlášky patří mezi základní požadavky na stavby zejména požadavky na 

mechanickou odolnost a stabilitu.  

Citace ustanovení § 9 uvedené vyhlášky: 

Mechanická odolnost a stabilita 

(1) Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při 

řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit 

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 

nebo přilehlé stavby, 

b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke 

snížení trvanlivosti stavby, 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 

deformace nosné konstrukce, 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi, 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 

f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, 

přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez 

nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit, 

g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo 

poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových 

průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení, 

                                                

10) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
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h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků. 

Pro účely disertační práce budou tedy považovány za stavby poškozené ty stavby, u kterých 

jejich stav může způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popř. jiné destruktivní poškození 

kterékoliv její části nebo přilehlé stavby a tím ohrozit život nebo zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. Jedná se v tomto případě také o stavby, 

které podléhají režimu řízení o odstranění stavby podle ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) 

stavebního zákona: 

Stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby, která svým závadným stavem 

ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích 

osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný 

stav stavby; jde-li o stavbu, která je kulturní památkou, postupuje se podle zvláštního právního 

předpisu.
11)

 

Takovéto vymezení pojmu poškozené stavby odpovídá také důvodům upřesnění zadání 

disertační práce při státní doktorské zkoušce dne 4. 6. 2012 a stanovisku k pojednání ke státní 

doktorské zkoušce. V průběhu zkoušky byla diskutována rizika při oceňování staveb 

v „havarijním stavu“ (konkrétně u případu uvedeného v kapitole 8.1 této práce), staveb 

nepovolených a neoprávněných a to ve vztahu k vyvlastňovacímu řízení. Jako problematický se 

pro ocenění konkrétně stavby v „havarijním stavu“ jevil dopad špatného stavebně technického 

stavu na stanovení ceny obvyklé pro vypořádání majetkových práv, a to při zohlednění limitních 

podmínek v území s vazbou na další možnou využitelnost pozemku stavby po jejím případném 

odstranění a bylo konstatováno, že tato úprava zadání doktorské práce je aktuální a potřebná 

s tím, že byl pojem „stavba v havarijním stavu“ formálně upraven na „stavba poškozená“.      

Na stav poškozených staveb může mít vliv několik složek, které ve svém důsledku zapříčiní 

ztrátu hodnoty stavby. Dle Z. Zazvonila
12

 se jedná především o: 

1. fyzické opotřebování, 

2. funkční zastarávání, 

3. vady a poruchy staveb, 

4. nedokončenost staveb. 

                                                

11) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
12) ZAZVONIL, Z., Odhady hodnoty nemovitostí, vydání I. – 2012, Ekopress, s.r.o., 2012, 454 s., ISBN 978-80-

86929-88-0. 
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Fyzické opotřebování se projevuje především postupným zhoršování stavu stavebních konstrukcí, 

materiálů a zařízení a je většinou přímo závislé na ubíhajícím čase. Znaky této degradace mají 

nejrůznější podobu, většinou jde o přirozené rozpadávání stavebních prvků v důsledku jejich 

postupné únavy a vyčerpanosti, projevující se narušováním jejich mikrostruktury ve formě 

rozkladu, chátrání, zvětrávání, drolení, odpadávání, praskání, koroze, hniloby, sublimace 

a jinými strukturálními defekty částí staveb. Jednoduše řečeno, fyzickému působení „zubu času“. 

Z. Zazvonil pak definuje dvě základní formy opotřebení, a to odstranitelné a neodstranitelné. 

Neodstranitelná forma se týká především takových komponentů stavby, u nichž je výměna 

technicky nereálná případně by byla ekonomicky nepřiměřeně nákladná. Příkladně pak Z. 

Zazvonil uvádí především nosné konstrukce stavby, tedy části, které podmiňují dokončenost 

hrubé stavby a často se uvádějí jako prvky hrubé stavební výroby, tj. prvky s dlouhodobou 

stavební životností (např. základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, zastřešení stavby 

apod.). Odstranitelnou formu fyzického opotřebení pak lze očekávat u většiny ostatních 

komponentů stavby, označovaných běžně jako prvky pomocné stavební výroby (též prvky 

dlouhodobé a krátkodobé životnosti
13)

). 

Uváděné funkční zastarávání se pak netýká vad staveb, které jsou předmětem této disertační 

práce, z tohoto důvodu nejsou blíže rozvedeny.  

Vady a poruchy staveb mohou mít vliv na znehodnocení stavby. Tyto vady dle uvedené 

publikace mohou být důsledkem fyzického opotřebování i funkčního zastarávání stavby, mohou 

také vznikat nedostatečnou údržbou, nepřiměřeným provozem a také výsledkem působení 

vnějších sil. Vadou se pak rozumí taková nedokonalost stavební konstrukce či zařízení, která sice 

přímo neohrožuje její stabilitu, únosnost či využitelnost, avšak je příčinou, že posuzovaný prvek 

nesplňuje přiměřená očekávání, která jsou s ním běžně spojována, případně nesplňuje vlastnosti 

stanovené právním předpisem nebo dohodnuté smlouvou Porucha pak představuje rovněž 

nedokonalost nebo chybu konstrukce, avšak ve smyslu dodatečné změny oproti původnímu stavu, 

která zhoršuje, případně narušuje nebo dokonce vylučuje její stabilitu a únosnost a podstatně 

omezuje nebo dokonce ukončuje schopnost prvku dále plnit požadovanou funkci.  

Nedokončenost může mít samozřejmě také vliv na znehodnocení stavby, ale stejně jako uváděné 

funkční zastarávání se netýká obsahu této disertační práce a není tedy blíže rozváděno.    

                                                

13) Viz BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, Brno: CERM, 

s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., s. 55-56. 
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2.3.3 Stavba nepovolená 

Za nepovolenou stavbu lze považovat takovou stavbu, která se provádí nebo byla provedena bez 

příslušného rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu stavebního úřadu, vyžadovaného 

stavebním zákonem. U takové stavby pak bude stavební úřad rozhodovat o jejím odstranění. Dle 

ustanovení § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv 

jejich užívání na území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě 

územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li stavební zákon jinak. Umisťovat 

stavby nebo zařízení lze tedy podle stavebního zákona na základě: 

- regulačního plánu – § 61 stavebního zákona, 

- územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – §§ 76 a 96 stavebního zákona, 

- veřejnoprávní smlouvy – § 78a stavebního zákona.  

V ustanovení § 79 odst. 2 stavebního zákona jsou pak uvedeny stavby a zařízení, které 

nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas (např. za splnění určitých podmínek se jedná 

o stavby do 25 m
2
 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené 

nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která 

souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci). 

V ustanovení § 103 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací 

práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (např. stavby pro zemědělství o jednom 

nadzemním podlaží do 300 m
2
 zastavěné plochy a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb 

pro ustájení zvířat či chovatelství, a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování 

a zpracování hořlavých látek). Ustanovení § 104 stavebního zákona uvádí jednoduché stavby, 

terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu. Všechny ostatní stavby 

a zařízení pak vyžadují stavební povolení. 

Odstraňování staveb (terénních úprav a zařízení) provedených bez výše uvedeného rozhodnutí 

nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem je řešeno v ustanovení 

§ 129 stavebního zákona (postup viz kapitola 5.3.2). 

Zde je nutné ještě uvést skutečnost, že nepovolená stavba se nepromlčuje: Pouhým uplynutím 

času nemůže být nepovolená stavba zlegalizována a zůstává nepovolena tak dlouho, dokud 

nebyla stavebním úřadem dodatečně povolena nebo dokud nebyla odstraněna. Stavební úřad 

neztrácí uplynutím času oprávnění a povinnost takovou stavbu projednat v řízení o jejím 

odstranění.
14) 

                                                

14) Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 10. 1998, čj. 31 Ca 250/97. 
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To, že existence staveb nepovolených není jev výjimečný, svědčí následující výřez z náhodně 

vybraného území jedné menší obce v Olomouckém kraji. Ze soutisku mapy katastrální a ortofoto 

mapy je zřejmé, že nezanedbatelná část staveb není evidována v katastru nemovitostí. I když 

není možné paušálně konstatovat, že všechny stavby nezapsané v katastru nemovitostí jsou 

stavby nepovolené, je dosti pravděpodobné, že spousta z nich (včetně změn stávajících staveb – 

např. přístavby) do této kategorie patří. 

 

Obrázek 2 - Výřez z katastrální mapy s ortofoto mapou (zdroj: © ČÚZK) 

2.3.4 Stavba neoprávněná 

Neoprávněnou stavbou se rozumí stavba jako způsobilý objekt vlastnického práva na cizím 

pozemku, aniž je k ní stavebník z hlediska občanského (soukromého) práva oprávněn.
15) 

O nařízení odstranění neoprávněné stavby rozhoduje příslušný soud v civilním řízení na základě 

podané žaloby. Odstraňování staveb neoprávněných spadá do občanského soudního řízení, na 

rozdíl od odstraňování staveb nepovolených, které podléhají režimu řízení správního. Jde tedy o 

zcela odlišné právní instituty. Za neoprávněnou stavbu je možné považovat např. takovou stavbu, 

která je postavena na základě stavebního povolení v dobré víře na pozemku stavebníka, je řádně 

povoleno její užívání, ale až následně je zjištěno, že stavba byla postavena zčásti na cizím 

pozemku. Zde není dán důvod zahajovat stavebním úřadem ex offo řízení o odstranění stavby 

                                                

15) Blíže ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., et. al. Občanský zákoník: Komentář. 10. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2006. s. 473-474. ISBN 80-7179-486-4. 
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podle ustanovení § 129 stavebního zákona. Zde je nutné také připomenout, stejně jako u stavby 

nepovolené, že právo na ochranu proti neoprávněné stavbě se nepromlčuje.
16)

  Pokud se vlastník 

pozemku domáhá odstranění cizí stavby, musí se v souladu 

s ustanovením § 1085 občanského zákoníku
17)

 domáhat rozhodnutí obecného soudu
18)

, citace: 

„Soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím pozemku, 

ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do předešlého 

stavu. Soud přitom přihlédne, zda k zřízení stavby došlo v dobré víře.“. Jak uvedl mj. Ústavní 

soud v nálezu ze dne 24. 10. 2000, sp. zn. II. ÚS 325/2000, ustanovení § 135c starého 

občanského zákoníku
19) 

(výkladově lze dovodit i použitelnost na současný § 1085 občanského 

zákoníku) tedy řeší případy, kdy stavebník postaví na pozemku stavbu neoprávněně, tj. není-li k 

tomu z hlediska předpisů občanského práva oprávněn. Z hlediska občanskoprávního může zřídit 

občan stavbu především na základě práva vlastnického. Pokud tento předpoklad není splněn, jde 

bez dalšího z občanskoprávního hlediska o tzv. neoprávněnou stavbu. Z hlediska současné 

právní úpravy je rozhodujícím kritériem pro osud stavby a jejího vlastnictví tzv. dobrá víra 

stavebníka. Soud tedy posuzuje otázku, zda zde je dobrá víra
20)

 stavebníka. Pokud ano, pak podle 

§ 1086 občanského zákoníku může stavebníku vlastnictví ke stavbě zůstat a tento se stane 

vlastníkem pozemku, zatímco jinak podle § 1085 může trvat vlastník pozemku na odstranění 

neoprávněné stavby. Byla-li stavba postavena bez stavebního povolení, jde o tzv. „černou“ 

stavbu, která je sankcionována stavebními předpisy a jejíž odstranění stavební úřad nařídí  

v souladu s § 129 odst. 1 stavebního zákona. 

Z hlediska budoucího vývoje lze očekávat, že neoprávněných staveb může přibývat. Po zavedení 

legislativního principu superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě) by mělo do budoucna 

docházet až na výjimky (např. v důsledku smlouvou založeného práva stavby dle § 1240 

občanského zákoníku) ke vzniku staveb výlučně jako součástí pozemků, na kterých jsou 

vystavěny. V případě zániku či vyjevené neexistence vlastnického práva od počátku k pozemku 

pak může stavba sdílet osud stavby neoprávněné, byť z hlediska stavebního práva stavby 

povolené, a to např. v důsledku zániku vlastnického práva osoby, která stavbu realizovala 

v souladu s veřejnoprávními předpisy, avšak v rozporu s normami civilního práva. Příčinou 

                                                

16) Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.04.2002 pod zn.: (RC) 22 Cdo 432/2002.  
17) Pozn. autora - dříve obdobně řešeno v § 135c zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku účinného do 

31. 12. 2013. 
18) Např. viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 01. 2007 pod č.j. 3 Ans 3/2006 – 85. 
19) Zákon č. 40/1964 Sb., občasný zákoník, platný do 31. 12. 2013 (dále jen „starý občanský zákoník“).  
20) Dobrá víra znamená, že zde musí být jednání v dobré víře v to, že stavebník pozemek ke stavbě využít mohl, 

vlastník pozemku o stavbě věděl a bez zbytečného odkladu tuto stavbu nezakázal. Obecné vymezení dobré víry 

je pak uvedeno v ustanovení § 7 občanského zákoníku.  
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může být sporné vlastnictví pro neshodu o doplacení kupní ceny, digitalizace katastru 

nemovitostí, vydržení vlastnictví, platnost nabytí v exekuci či dražbě, nabytí od nevlastníka či 

v důsledku trestného činu, nabytí v rozporu se závaznými pravidly pro nakládání s majetkem 

(neschválený prodej zastupitelstvem obce či kraje) nebo nedostatečnosti projevu vůle dědiců při 

dodatečném zjištění neopominutelného dědice, který nebude konat ve shodě s ostatními. 

S ohledem na skutečnost, že řada staveb nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a vlastní 

realizace stavby (např. u staveb montovaných) je dnes velmi rychlá, může dojít reálně ke vzniku 

budovy dříve, než vůbec započne běžet řízení o spornost nabytí vlastnictví k pozemku. Ocenění 

stavby, popř. nákladů na její odstranění, je pak limitující pro řadu dalších řízení, např. pro 

stanovení náhrady újmy, hodnoty k vypořádání či bezdůvodného obohacení aj. 

S ohledem na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku je nutné se zmínit i o institutu 

přestavku. Občanský zákoník definuje pojem přestavek následovně: 

§ 1087 

(1) Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část 

cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; 

to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře. 

(2) Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna 

přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku. 

Aby se mohlo jednak o přestavek, musí být splněno zároveň několik faktorů. Trvalá stavba 

zřízená na vlastním pozemku může zasahovat
21)

 na malou část cizího pozemku (dle výkladu 

členů kodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku 

se jedná o část v řádu jednotek procent
22)

, jen malou částí (z převážné míry tak musí být zřízená 

na pozemku vlastním) a za podmínky, že zřizovatel stavby (stavebník) stavěl v dobré víře. Pokud 

zřizovatel v dobré víře nestavěl, jedná se pak o stavbu neoprávněnou, která je řešená 

ustanovením § 1084 občanského zákoníku. Jsou-li tak splněny všechny zákonné požadavky 

připadne ze zákona část pozemku zastavěná přestavkem vlastníku stavby a ten je povinen 

nahradit vlastníku pozemku obvyklou cenu nabytého pozemku. Pro účely evidence v Katastru 

nemovitostí České republiky se pak předkládá souhlasné prohlášení vlastníka stavby a vlastníka 

pozemku, že vznikl přestavek. 

                                                

21) Pozn.: plošný přesah v úrovni zemského povrchu. 
22) Max. do 10%. 
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2.4 DEFINICE CEN POUŽÍVANÝCH PRO OCEŇOVÁNÍ 

2.4.1 Cena 

Nový občanský zákoník
23)

 definuje cenu jako hodnotu věci, pokud ji lze vyjádřit v penězích. 

Ustanovení § 492 odst. 1 tohoto předpisu stanoví, že cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže 

je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.    

Cena je dále definována v ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“) jako peněžní částka: 

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo  

b) určená podle zvláštního předpisu
24)

 k jiným účelům než k prodeji.  

V současnosti se tedy cena stanovuje dohodou nebo oceněním podle zákona o oceňování 

majetku. 

Ceny sjednané při nákupu a prodeji zboží dle zákona o cenách jsou volné a regulované (seznam 

regulovaných cen se zveřejňuje v Cenovém věstníku), které se dále dělí na regulované úředně, 

věcně a cenovým moratoriem
25)

.  

Ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku a provádějící vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 

Sb. (dále jen “oceňovací vyhláška“) na ceny služeb a ceny majetku, které se dále dělí na věci 

nemovité, věci movité, majetek finanční a majetek ostatní.   

2.4.2 Cena a hodnota 

Cena je pojem používaný pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží 

nebo službu. Je historickým faktem, ať už je nebo není zveřejněna, je to konkrétní vyjádření 

určité pevně dané částky přesným číslem. Definována je zákonem o cenách (viz kapitola 2.4.1). 

Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo 

nabízenou cenou, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice 

hodnoty. Není možné tedy mluvit o přesném čísle, ale jen o nějakém optimálním rozpětí, 

o vzájemných srovnatelných relacích či o pravděpodobných limitech v závislosti na tom, 

z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána. 

                                                

23) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
24 ) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 

pozdějších předpisů. 
25) Podrobněji viz ustanovení § 5, 6 a 9 zákona o cenách. 

aspi://module='ASPI'&link='526/1990%20Sb.%25232-13'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Používáním pojmů cena a hodnota se podrobně zabývá Robert Kledus v příspěvku uveřejněném 

ve Sborníku příspěvků k XXIV. mezinárodní vědecké konferenci soudního inženýrství.
26)

 Dle 

tohoto příspěvku je nutné a účelné při oceňování podle cenových předpisů velice důsledně 

rozlišovat mezi těmito dvěma pojmy a pojmově rozlišovat mezi výsledky ocenění a reálnými 

projevy trhu. Uvedená zásada pak přispívá ke snadnějšímu pochopení výsledků oceňování 

a k právní jistotě v řízeních před orgány veřejné moci. Pro praktické provádění ocenění autor 

citovaného příspěvku doporučuje následné členění typů cen a hodnot:  

Typy cen 

- Podle stavu transakce na trhu rozlišovat ceny nabízené (stanoví prodávající), poptávané 

(stanoví kupující) a sjednané (cena, při které došlo ke shodě mezi prodávajícím 

a kupujícím). 

- Podle časového okamžiku, ve vztahu k datu ocenění, rozlišovat ceny historické (ceny, 

které byly nabízeny, poptávány nebo zaplaceny před datem ocenění), současné (ceny 

nabízené, poptávané nebo placené k datu ocenění) a prognózované (ceny prognózované  

s ohledem na předpokládané změny cenové úrovně na trhu). 

- Podle způsobu zveřejnění rozlišovat ceny zveřejněné (veřejně známé a zjistitelné) a tajné 

(ceny udržované v tajnosti). 

- Podle volnosti pro sjednávání cen rozlišovat ceny volné (státem nejsou stanovena 

omezení pro sjednávání výše ceny) a regulované (státem je regulován způsob stanovení 

ceny na trhu). 

- Podle specifických podmínek při sjednávání ceny rozlišit např. cenu dražební (cena 

dosažená v dražbě), cenu zvláštní obliby (cena, do jejíž výše se promítl zvláštní vztah 

prodávajícího nebo kupujícího k danému majetku), cenu uzavřenou v tísni (cena, do jejíž 

výše se promítly stav tísně prodávajícího nebo kupujícího),apod. 

Typy hodnot 

- Podle metody určení rozlišovat zejména hodnotu časovou (věcnou) (hodnota stanovená 

nákladovým způsobem), výnosovou (hodnota stanovená výnosovým způsobem), 

porovnávací (hodnota stanovená porovnávacím způsobem). 

- Podle subjektu z jehož pohledu se ocenění provádí rozlišovat hodnoty stanovené 

z pohledu vlastníka resp. potenciálního vlastníka, tedy kupujícího (zpravidla se jedná  

                                                

26) KLEDUS, R. POUŽÍVÁNÍ POJMŮ CENA A HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU. In Sborník příspěvků 

konference Expert Forensic Science Brno 2015, Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 

2015, str. 386 – 396, ISBN 978-80-214-5100-1.  
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o tržně orientované typy hodnot), z pohledu kupujícího se zvláštním zájmem (např. 

hodnota sloučení), investora (investiční hodnota), zástavního věřitele (zástavní hodnota), 

z pohledu státu (administrativní hodnota), apod. 

- Podle vstupních údajů pro stanovení hodnoty rozlišovat hodnoty založené na analýze trhu 

(směnná hodnota majetku) a hodnoty, které nejsou založeny na analýze trhu (různé typy 

užitných hodnot – hodnota fungujícího podniku, investiční hodnota, administrativní 

hodnota apod.). 

2.4.3 Cena zjištěná 

Zákon o oceňování majetku upravuje způsoby oceňování majetku a práv a v ustanovení § 1 

stanoví následující:  

(1) Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen 

"majetek") a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Odkazují-li tyto předpisy na cenový 

nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu než pro prodej, rozumí se 

tímto předpisem tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními předpisy uvedenými  

v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého 

oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany.  

(2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů 

kromě lesů.  

(3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí  

a) v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování, 

b) při převádění majetku podle zvláštního předpisu. 

Způsoby oceňování majetku a služeb pak uvedený zákon upravuje v ustanovení § 2 následovně: 

(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. 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. Přitom se zvažují všechny 

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

trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 

okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné 

nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 
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hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

(2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 

(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, je 

cena zjištěná. 

(4) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 

(5) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je 

a)  nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

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

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného 

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

a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), 

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci 

odvozením z ceny jiné funkčně související věci, 

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní 

nebo která je jinak zřejmá, 

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 

základě předpisů o účetnictví, 

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané 

ve stanoveném období na trhu, 

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, 

popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

2.4.4 Cena obvyklá  

Termín cena obvyklá, ať již majetku, služby, věci, nemovité věci, zboží, pozemku apod., se 

vyskytuje v současné době v několika předpisech. Pro účely této disertační práce se příkladně 

uvádí následující předpisy. 
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2.4.4.1 Zákon o cenách (zákon č. 526/1990 Sb.) – ustanovení § 2 odst. 6   

Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití 

porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími  

a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na 

daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu 

obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího 

hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů  

a přiměřeného zisku. 

2.4.4.2 Zákon o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) – ustanovení § 2 odst. 1 

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. 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. Přitom se zvažují všechny 

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

trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými 

okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky 

přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné 

nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.  

2.4.4.3 Zákon o majetku České republiky (zákon č. 219/2000 Sb.) – ustanovení § 22 odst. 1 

Tento zákon přímo definici ceny obvyklé neuvádí, ale pojem používá následovně: Při úplatném 

převodu věci se cena sjednává nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Zásady postupu při zjišťování zájemců o koupi, nepůjde-

li o přímý prodej vybrané osobě, upraví prováděcí právní předpis. 

2.4.4.4 Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) – ustanovení § 22 odst. 1 

Občanský zákoník neuvádí přímo definici ceny obvyklé, ale tento pojem používá v ustanovení  

§ 492 a to následovně: Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí 

jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. Odborná literatura 
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pak uvádí, že cenou obvyklou se tradičně rozumí cena stanovená na základě objektivních 

kritérií: čas, místo, okolnosti případu
27)

 s odkazy na rozsudky soudů.  

2.4.5 Cena reprodukční  

Cena (věcná hodnota), za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit  

v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 

Zjišťuje se u staveb buď pracně nákladovou kalkulací nebo podrobným položkovým rozpočtem, 

nebo za pomoci agregovaných položek. Nejčastěji však se stanoví za pomoci technicko-

hospodářských ukazatelů (THU) - jednotkových cen za 1 m
3 obestavěného prostoru, 1 m

2 

zastavěné plochy ap.
28)

 

2.4.6 Cena pořizovací 

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

cena v době jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. 

Vyskytuje se nejčastěji v účetní evidenci. V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů je cena pořizovací definována v § 25 odst. 5 jako cena, za kterou byl majetek 

pořízen a náklady s jeho pořízením související.
 

2.4.7 Věcná hodnota  

Jedná se o reprodukční cenu věci sníženou o přiměřené opotřebení. Věcná hodnota je nazývána 

také hodnotou substanční či cenou časovou. Věcná hodnota odpovídá průměrně opotřebené věci 

stejného stáří a přiměřené intenzity používání, která je snížena o náklady, které je potřeba 

vynaložit na odstranění vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci.  

2.4.8 Výnosová hodnota  

V tomto případě se jedná o součet diskontovaných (odúročených) budoucích příjmů 

z nemovitosti. Výnosová hodnota je také označována jako kapitalizovaná míra zisku či 

kapitalizovaný zisk. U nemovitostí se zjišťuje z dosaženého ročního nájemného sníženého 

o roční náklad na provoz. Do nákladů se započítávají odpisy správa nemovitostí, náklady na daň 

z nemovitostí, průměrovaná údržba nemovitostí atd. 

                                                

27)
 LAVICKÝ, Petr a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s. 

ISBN: 978-80-7400-529-9. s. 1743.   
28) BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, Brno: CERM, s.r.o., 

2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., s. 51. 
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2.4.9 Cena výchozí 

Jedná se o cenu nové stavby bez odpočtu opotřebení. 

2.4.10 Cena mimořádná 

Cena mimořádná je definována v ustanovení § 2 odst. 2 zákona o oceňování majetku jako cena, 

do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo 

kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 

Dále je cena mimořádná definována ustanovením § 492 odst. 2 nového občanského zákoníku
29)

  

a dle tohoto předpisu se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke zvláštním 

poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.  

2.4.11 Cena pořízení 

Cena, za kterou byla věc pořízena bezu nákladů s jejím pořízením souvisejících. Takto se 

pořizují pohledávky, krátkodobý finanční majetek a finanční investice.  

2.4.12 Cena průměrná 

Cena stanovená průměrem buď aritmetickým, nebo váženým, apod., není totožná s obvyklou 

cenou. 

2.4.13 Cena jednotková 

Cena za měrnou jednotku srovnávané nebo oceňované stavby. 

2.5 ZÁKLADNÍ METODY POUŽÍVANÉ PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH 

VĚCÍ 

Níže jsou stručně popsány metody používané pro oceňování nemovitých věcí, které se vztahují 

k problematice disertační práce. Podrobně se problematikou oceňování nemovitostí zabývá 

publikace A. Bradáče Teorie Oceňování nemovitostí.
30)

 Publikace obsahuje přehled metod, 

používaných pro oceňování nemovitostí včetně jejich aplikace na konkrétní případy z praxe 

přehledně členěných do 18 kapitol. Dle uvedené publikace patří mezi základní metody oceňování 

nemovitého majetku následující metody:  

2.5.1 Porovnávací (komparativní) metody 

Jedním ze způsobů oceňování nemovitostí podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, 

ve znění pozdějších předpisů, je způsob porovnávací, který přímo vychází z porovnání s prodeji 

podobných nemovitostí v podobných podmínkách. Porovnání se pak provádí s obdobnými 

                                                

29) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
30) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo. 
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nemovitostmi volně prodávanými, na základě řady hledisek. A. Bradáč
31)

 uvádí u oceňování věcí 

obecně tato hlediska: 

- druh a účel věcí, 

- koncepce a technické parametry, 

- materiál,  

- kvalita provedení, 

- podmínky výroby (kusová, sériová ap.), 

- technický stav (opotřebení, stav údržby, vady), 

- opravitelnost,  

- dostupnost náhradních dílů, 

- velikost, využitelnost, umístění a projevy okolí (u nemovitých věcí). 

U ceny nemovitostí má významný vliv jejich poloha. Proto tento vliv je potřeba mít vždy na 

paměti, a pokud je to možné, je potřeba nemovitosti porovnávat ve stejných či velmi podobných 

lokalitách. Dalším aspektem při porovnávání nemovitostí je jejich rozdílná podoba. Určitá blízká 

podobnost se vyskytuje zejména u bytů v bytových domech, naopak rodinné domy se velmi 

často liší v různých aspektech, zejména prostorových parametrech, způsobu a technologii 

provedení, vybaveností, příslušenstvím, velikostí a konfigurací zastavěného stavebního pozemku 

apod. Vliv na cenu má pak i technický stav domu a rozsah opotřebení. Při porovnání těchto 

nemovitostí je pak potřeba brát v potaz podobnost porovnávaných nemovitostí a rozdílnost 

v jednotlivých parametrech pak vyjádřit v jejich ceně. Mezi metody cenového porovnání patří 

porovnání nemovitostí jako celku (porovnání odbornou rozvahou, porovnání pomocí indexu 

odlišnosti a metoda porovnání pomocí standardní jednotkové tržní ceny).  Blíže k jednotlivým 

metodám je možno odkázat na uvedenou publikaci A. Bradáče. 

2.5.2 Metoda zjištění obvyklé ceny pomocí koeficientu prodejnosti 

Tato metoda zjištění obvyklé ceny pomocí koeficientu prodejnosti vychází z realizovaných 

prodejů stejných věcí, ze kterých se zjistí průměrný poměr mezi cenou prodejní a věcnou 

hodnotou (časovou cenou). Časová cena se pak tímto koeficientem násobí.   

2.5.3 Metoda zjištění věcné hodnoty  

U této metody se vychází z reprodukční ceny k datu ocenění, která se u staveb snižuje  

o opotřebení. Pro výpočet opotřebení se používá různých metod: 

                                                

31) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 327. 
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- opotřebení vypočtené metodou lineární, 

- opotřebení vypočtené metodou kvadratickou, 

- opotřebení vypočtené metodou semikvadratickou, 

- opotřebení vypočtené metodou logaritmickou, 

- opotřebení vypočtené metodou mocninnou, 

- opotřebení vypočtené metodou lineární.
32)

 

Podrobněji se metodou zabývá A. Bradáč v citované publikaci.  

2.5.4 Výnosová (příjmová) metoda 

Oceňování nemovitostí výnosovou metodou jsou podrobně popsány v publikaci A. Bradáče.
33) 

Výnosová hodnota je definována v kapitole 2.4.8. Princip oceňování nemovitostí touto metodou 

vychází z poptávky a nabídky trhu. Tyto ukazatele pak mají vliv na odhad výnosů z nemovitosti 

(míru výnosnosti), která vytváří určitou představu o tom, v jaké míře lze očekávat návratnost 

investice. Bere se v potaz aktuální stav nemovitosti ve vztahu k budoucímu dosažitelnému 

výnosu z majetku a z jeho kapitalizace. Metoda de facto vyjadřuje u nemovitosti schopnost 

vytvářet zisk. Tržní hodnota majetku je tak souhrnem předpokládaných budoucích příjmů 

diskontovaných na současnou hodnotu. Jedná se tedy o metodu používanou zpravidla  

u oceňování komerčního majetku, který primárně slouží k vytváření zisku a pro tento účel je 

pořizován. 

Za předpokladu, že výnosy z nemovitosti jsou po celou dobu konstantní a doba výnosů je dlouhá 

platí pro výpočet výnosové hodnoty následující vztah: 

                     zisk (čistý výnos) z nemovitosti [Kč/rok] 

CV [Kč] =     ×  100 % 
34)

  

         úroková míra [% p.a.] 

 Uvedený vztah platí za předpokladu, že výnosy jsou za celou dobu konstantní a doba výnosu je 

dlouhá. V ostatních případech pak vzorce použít nelze a je nutné využít znalostí finanční 

aritmetiky.  

                                                

32) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 215. 
33) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 265 – 324. 
34) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 268. 
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2.5.5 Metoda rentního oceňování 

Metoda zohledňuje různé podmínky, jež mají různí výrobci resp. majitelé srovnatelných věcí (ložiska 

surovin, zemědělská půda).35) 

2.5.6 Metoda zjištění obvyklé ceny prostým, resp. váženým průměrem 

Průměr se vypočte zpravidla z hodnoty věcné a hodnoty výnosové.
36)

 

2.5.7 Indexové metody 

Pomocí různě zvolených, resp. odvozených indexů se provádí přepočet cen.
37)

  

2.5.8 Oceňování podle účetní hodnoty 

2.5.9 Metoda zbytku 

Používá se zpravidla v případech ocenění nemovitosti, která není ve stavu vhodném k používání. 

Principem je ocenění nemovitosti za fiktivního předpokladu, že je v pořádku, a následném 

odečtení nákladů na dosažení tohoto použivatelného stavu.
38)

  

Tabulka 1 - Princip metody zbytku
39)

 

Případ ocenění Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

Nemovitá věc nedokončená 
Od obvyklé ceny se odečtou 

náklady na dokončení 

Rozpočtem nebo jako rozdíl 
nákladového ocenění  

bez koeficientu prodejnosti pro 

stavbu dokončenou  

a nedokončenou 

Nemovitá věc se zanedbanou 

údržbou 

Od obvyklé ceny se odečtou 

náklady na provedení údržby 

Rozpočtem nebo odborným 

odhadem 

Nemovitá věc s vadou 

zabraňující používání  

Od obvyklé ceny se odečtou 

náklady na odstranění vady 

Rozpočtem nebo odborným 

odhadem 

Zjištění ceny pozemku, na němž 
je stavba, která je ve stavu 

vhodném pouze k odstranění 

Od obvyklé ceny pozemku 
nezastavěného se odečtou náklady 

na odstranění stavby a úpravu 

pozemku, snížené  

o obvyklou cenu využitelných 

zbytků  

Rozpočtem nebo odborným 

odhadem 

Zjištění ceny pozemku, který je 

zastavěn stavbou 

Od obvyklé ceny souboru stavby + 

pozemek se odečte časová cena 

staveb 

Pozn.: používá se někdy při 

zjišťování ceny pro tvorbu cenových 

map stavebních pozemků 

 

                                                

35) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 58. 
36) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 58. 
37) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 58. 
38) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 58. 
39) BRADÁČ, A. a kol., Cit. dílo, str. 58. 
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3 FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je shrnout současný stav oceňování staveb poškozených, nepovolených  

a neoprávněných, definovat problémový stav k jednotlivým správním oblastem, kde znalecký 

posudek je rozhodujícím důkazním prostředkem (dědické řízení, vyvlastňovací řízení, řízení  

o náhradě majetkové újmy, vypořádání spoluvlastnictví ….) a doporučit vhodný postup 

oceňování těchto staveb tak, aby bylo minimalizováno riziko podání nesprávného znaleckého 

posudku. Nejprve bude provedena podrobná rešerše domácí i zahraniční literatury, předpisů  

a judikatury ke zjištění současného stavu dané problematiky. Následně budou vysvětleny 

základní pojmy, identifikovány příslušné právní předpisy a systémově analyzovány možné 

způsoby určení obvyklé ceny v zadaných případech. Odvozené způsoby ocenění budou ověřeny 

na modelovém příkladu, vyhodnoceny a porovnány s dokladovanými případy z praxe. Současně 

bude provedeno porovnání s oceněním cenou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku. 

Závěrem bude zpracován návrh doporučeného postupu (znaleckého standardu).  

Vzhledem k nízké dosavadní úrovni poznání problematiky definovaných staveb bude disertační 

práce dostačujícím vědeckým přínosem pro obor soudního inženýrství a její výsledky návodným 

postupem pro znalce, kteří se s problematikou oceňování těchto staveb v praxi setkají.  

3.1 ZÁKLADNÍ BODY NAVRŽENÉHO POSTUPU 

Základní body navrženého standardu jsou:  

− definice staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných, 

− vymezení základních zásad a omezení, za kterých bude možno standard použít, 

− vymezení a sjednocení jednotlivých pojmů používaných při ocenění poškozených, 

nepovolených a neoprávněných staveb, 

− doporučení postupů při určení obvyklé ceny staveb poškozených, nepovolených 

a neoprávněných v možných případech, 

− na základě použitých postupů definování podkladů nutných pro ocenění, 

− vyhodnocení dosažených výsledků, 

− vzory znalecké standardu – stanovení obvyklé ceny poškozených, nepovolených  

a neoprávněných staveb v konkrétních případech. 

Z hlediska problémových právních oblastí bude podrobněji rozvedena problematika stanovení 

náhrady ve vyvlastňovacím řízení, kdy k odnětí nebo omezení vlastnického práva může dojít 
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pouze v zákonem vymezených případech a za náhradu, která musí odpovídat majetkové újmě. 

Z dosavadních zkušeností autor zjistil, že náhled znalců na ocenění takovýchto staveb není 

jednoznačný a ani z hlediska zástupců ústředních orgánů státní správy při jejich metodické 

činnosti nepanuje shoda. 

Výsledkem bude tedy návrh znaleckého standardu (popř. doporučeného postupu), podle kterého 

by znalci postupovali při určení ceny obvyklé u staveb poškozených, staveb nepovolených a 

neoprávněných. Z hlediska znalce se jedná o výjimečné případy, které nejsou předmětem rutinní 

praxe a metodicky řešeny nejsou, a závěry práce by tak znalcům mohly pomoci přehledněji se 

v problematice orientovat.  
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4 REŠERŠNÍ STUDIE 

V rámci rešeršní studie bylo zjištěno, že doposud bylo publikováno jen málo prací, které by se 

zabývaly oceňováním staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných. Konkrétně 

k danému tématu byly doposud publikovány pouze dva články
40)41)

, které byly výstupem z této 

disertační práce. Aplikace postupu oceňování v těchto případech není v současné době 

v pravidlech tržního oceňování zakotvena a v uceleném tvaru metody v tuzemské praxi 

neexistuje.  

Pro vyhledávání dostupné literatury bylo využito Katalogu Vědecké knihovny v Olomouci
42)

, 

Katalogu a databází Národní knihovny ČR
43)

, systému CODEXIS
®44)

, Katalogu Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze
45)

, Jednotné informační brány
46)

, veřejně přístupné části 

systému Theses.cz
47)

 a v neposlední řadě také Katalogu Ústřední knihovny VUT v Brně.
48) 

V těchto systémech bylo nalezeno několik knih a samostatných článků na jednotlivá témata, 

která ovšem nebyla propojena.
49)50)51)

 Z hlediska propojení tématu se stavebním zákonem 

obsahuje podrobné shrnutí problematiky zejména publikace Komentář ke stavebnímu zákonu 

a předpisy související.
52) 

Publikace byla reakcí na nový stavební zákon a přináší jeho souborný 

                                                

40) VYKOPALOVÁ, H.; ČERNOCKÝ, R. Ocenění stavby v "havarijním" stavu. Soudní inženýrství, 2012, roč.  

23- 2012, č. 1, s. 17-24. ISSN: 1211- 443X. 
41) ČERNOCKÝ, R. Ocenění stavby ve vyvlastňovacím řízení. Junior Forensic Science Brno 2011: 3. odborná 

konference doktorského studia: sborník anotací a CD s plným zněním příspěvků: Brno, 28.4.2011, s. 10. ISBN 

978-80-214-4276-4. 
42)

 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI. Vědecká knihovna v Olomouci [online]. 2015. vyd. Olomouc [cit. 

2015-05-15]. Dostupné z: http://aleph.vkol.cz/F/.  
43)

 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Katalogy a databáze Národní knihovny ČR [online]. 2015. vyd. Praha [cit. 2015-

05-15]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/. 
44) Komplexní právní systém pokrývající problematiku národní legislativy a legislativy EU. 
45)

 PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE. Knihovna Právnické fakulty University 

Karlovi v Praze [online]. 2015. vyd. Praha [cit. 2015-05-16]. Dostupné z: 

http://knihovna.prf.cuni.cz/elektronicky-katalog-pf-uk-1404042034.html. 
46)

 JEDNOTNÁ INFORMAČNÍ BRÁNA. [online]. 2015. vyd. Praha [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://www.jib.cz/V?RN=10667089. 
47)

 FAKULTA INFORMATIKY MASARYKOVY UNIVERSITY. Vysokoškolské kvalifikační práce [online]. 

2015. vyd. Brno [cit. 2015-05-22]. Dostupné z: https://theses.cz/. 
48)

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Knihovní katalog [online]. 2015. vyd. Brno [cit. 2015-05-08]. 

Dostupné z: https://aleph.lib.vutbr.cz/F/. 
49)

 Např. KORYTÁROVÁ, J.; HROMÁDKA, V. Assessment of the flood damages on the real estate property in the 

Czech Republic area. Agricultural Economics (AGRICECON), 2010, roč. 56, 2010, č. 7, s. 317-324. ISSN: 
0139- 570X. 

50) Např. CHALUPA, L., Odstranění stavby na cizím pozemku s právem zpětné koupě, Bulletin advokacie. -- ISSN 

1210-6348. -- Roč. 2007, č. 7-8 (2007), s. 33. 
51) Např. STŘÍBNÝ, P.; TESAŘÍKOVÁ, M., Životnost stavby a neodstranitelné vady, Junior Forensic Science Brno 

‘09: sborník anotací z konference, s. 46, ISBN 978-80-214-3822-4. 
52) MAREČEK, J., DOLEŽAL, J., SEDLÁČKOVÁ, V., SKLENÁŘ T., TUNKA M., VOBRÁTILOVÁ Z. 

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2013. s. 33. ISBN 978-80-7380-5. 

https://aleph.lib.vutbr.cz/F/
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výklad a to včetně výkladu provádějících předpisů. Součástí této publikace je také výklad 

novelizovaného zákona o vyvlastnění a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní  

a energetické infrastruktury. S podrobným výkladem zákona o vyvlastnění je možné se seznámit 

v publikaci K. Janderky.
53) 

Tato publikace popisuje problematiku vyvlastnění jako krajního 

zásahu do vlastnických práv. Vyvlastňovací zákon je v publikaci opatřen poznámkami a podává 

popis vlastního vyvlastňovacího řízení, poskytnutí náhrady, včetně možnosti zrušení vyvlastnění. 

Poznámky jsou pak opatřeny odkazy na judikaturu a pro názornější orientaci doplněny také 

schématy některých procesních postupů. Ve vztahu tématu práce k majetkovým právům bylo 

čerpáno zejména z publikace komentáře k občanskému zákoníku autorů Jiřího Švestky, Jana 

Dvořáka, Josefa Fialy aj.
54)

 

Samostatně pak byla autorem práce oslovena státní příspěvková organizace Ředitelství silnic  

a dálnic ČR prostřednictvím Správy Olomouc s požadavkem na poskytnutí informací, zda se 

organizace setkala v rámci přípravy dopravní sítě s případem, kdy by došlo v souvislosti 

s přípravou realizace dopravních staveb s výkupem či oceňováním staveb poškozených, 

nepovolených a neoprávněných. Po ověření informací ze společného pracovního setkání všech 

správ v rámci republiky autor práce obdržel od ředitele Správy Olomouc informaci, že takový 

případ řešen nebyl s poznámkou, že pro tuto organizaci je prioritní řešit majetkoprávní záležitosti 

s vlastníky dotčených nemovitostí dohodou a skutečnost, jestli je stavba právně nebo technicky 

v pořádku není pro výsledek jednání rozhodující.  

Při snaze zajistit podklady k disertační práci bylo dále autorem práce jednáno se zástupci 

Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a některých krajských úřadů. Zde je 

nutné uvést, že z hlediska zástupců ústředních orgánů se autor práce setkal s absolutním 

nezájmem o danou problematiku resp. s neochotou oslovených osob se problematice blíže 

věnovat a podklady pro disertační práci poskytnout.  

Po těchto zkušenostech byly osloveny se žádostí o poskytnutí informací podle zákona  

o svobodném přístupu k informacím
55)

 krajské úřady a krajské soudy. Podmínkou pro to aby 

byly informace povinnými subjekty poskytnuty, bylo nutné problematiku poskytovaných 

informací přesně specifikovat a zároveň stanovit konkrétní okruh případů, ze kterých by měly 

být informace poskytovány. Pro účely dotazů pak bylo zvoleno vyvlastňovací řízení, ve kterém 

                                                

53)
 JANDERKA, K., Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání, 2. aktualizované vydání s výkladem k zákonu o 

urychlení výstavby dopravní infrastruktury, Linde Praha, akciová společnost, 2010, 176 s., ISBN 978-80-7201-

793-5. 
54) ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. aj., Občanský zákoník, Komentář, Svazek III (§ 976 – 1474), Wolters 

Kluwer, a.s. Praha, 2014, 1328 s., ISBN 978-80-7478-546-7. 
55) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  



 

40 ze 174 

může bez ohledu na vůli vlastníka stavby dojít k zákonné povinnosti ocenění stavby poškozené, 

nepovolené nebo neoprávněné s tím, že se stavby musí oceňovat cenou obvyklou i cenou 

zjištěnou
56)

 a případná náhrada za odnětí či omezení vlastnického práva se pak poskytuje ve 

většině případů z veřejných prostředků. Zde bylo možné sledovat, jak i v případech krajských 

úřadů a krajských soudů dochází k rozdílné aplikaci a výkladu zákona. Některé úřady a soudy 

měly snahu žádostem vyhovět a i v případě, že požadovanými informacemi nedisponovaly, 

nabídly zaslání obdobných rozhodnutí a rozsudků v řízeních jiných a naopak některé instituce 

žádost o informace bez dalšího podrobnějšího zdůvodnění odmítly.  

Následné dvě tabulky zobrazují odpovědi oslovených povinných subjektů na následující dotazy: 

- pro krajské úřady: 

- vedl krajský úřad v době účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění 

pozdějších předpisů, odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí 

práva ke stavbě nepovolené, neoprávněné nebo poškozené (ve špatném stavebně 

technickém stavu)
57)

? 

- pokud ano, žádám o zaslání kopií rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění, 

rozhodnutí o odvolání, kopii znaleckého posudku podle § 20 zákona o vyvlastnění  

a případně též kopii soudního rozhodnutí v případě, že věc byla projednána před 

soudem. 

- pro krajské soudy: 

- bylo v době účinnosti zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, 

projednáváno před krajským soudem v souladu s ustanovením § 28 vyvlastňovacího 

zákona, rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené, 

neoprávněné nebo poškozené (ve špatném stavebně technickém stavu)
58)

? 

                                                

56) Ustanovení § 10 vyvlastňovacího zákona. 
57) Stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí 

anebo majetek třetích osob, nesplňující požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb stanovené vyhláškou  

č. 268/2009 Sb., popř. taková stavba, která by mohla uvedenému odpovídat – není nutné se tímto podrobněji 

zabývat.  
58) Stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí 

anebo majetek třetích osob, nesplňující požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb stanovené vyhláškou  

č. 268/2009 Sb., popř. taková stavba, která by mohla uvedenému označení odpovídat – není nutné se tímto 

podrobněji zabývat.  
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- pokud ano, žádám o zaslání kopií rozsudku krajského soudu (případně též 

nadřízeného soudu) ve věci přezkumu žaloby proti výroku rozhodnutí podle § 24 

odst. 3 a případně 4 vyvlastňovacího zákona. 

Tabulka 2 - Přehled odpovědí krajských úřadů na uvedené žádosti o informace 

Krajský úřad Inf. poskytnuta Informace/důvod neposkytnutí informací 

Jihočeského kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Jihomoravského kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Karlovarského kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Kraje Vysočina NE KÚ předmětná řízení neeviduje 

Královehradeckého kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Libereckého kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Magistrát hl. města Prahy59) ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Moravskoslezského kraje NE KÚ předmětná řízení neeviduje 

Olomouckého kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Pardubického kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Plzeňského kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Středočeského kraje NE KÚ neeviduje řízení/vytváření nových informací  

Ústeckého kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Zlínského kraje ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

Tabulka 3 - Přehled odpovědí krajských soudů na uvedené žádosti o informace 

Krajský soud (KS) Inf. poskytnuta Informace/důvod neposkytnutí informací 

KS v Brně  ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

KS v Českých Budějovicích NE KS předmětná řízení neeviduje  

KS v Hradci Králové ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

KS v Ostravě ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

KS v Plzni ANO Poskytnuty 3 rozsudky různých soudů v téže věci60)  

KS v Praze ANO Žádné řízení vedeno nebylo 

KS v Ústí nad Labem ANO Žádné řízení vedeno nebylo. Nad rámec žádosti soud 
poskytl tři rozsudky v jedné věci týkající se obecně 

vyvlastnění. 

Z uvedených přehledových tabulek č. 2 a 3 je zřejmé, že oceňování staveb závadných, 

nepovolených a neoprávněných je prováděno sice zřídka, ale nelze vyloučit, že by tyto příklady 

nemohly v praxi opakovaně nastat. Sám autor se setkal ve své profesní praxi s několika případy, 

které bude nutné v rámci další přípravy veřejně prospěšných staveb řešit. 

                                                

59) Pozn. autora: Magistrát hlavního města Prahy je prvoinstančním vyvlastňovacím úřadem. 
60) Rozsudky se týkaly problematiky vyvlastňovacího řízení, kdy předmětem vyvlastnění byl majetek na území 

vojenských újezdů, problematika disertační práce nebyla v rozsudcích uvedena.  
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Dále se autor práce snažil zajistit podklady z jednoho z větších exekutorských úřadů 

v Olomouckém kraji a i zde bylo jeho zástupci tvrzeno, že podklady z oblasti tématu práce 

nemají k dispozici.   

Při rešerši dostupné judikatury byl autorem také použit automatizovaný systém právních 

informací ASPI společnosti Wolters Kluwer a. s. Jedná se o systém pro práci s právními 

informacemi s uváděným nejrozsáhlejším autorským obsahem (komentáře, časopisy, výklady, 

vzory, judikatura, překlady, aplikace). Vyhledávání bylo prováděno fulltextově v jednotlivých 

podsystémech aplikace pomocí hesel. Pro účely disertační práce však v tomto systému nebyly 

nalezeny rozsudky soudů, které by mohly být využity po porovnání závěrů práce 

s dokladovanými případy z praxe. Potřebné rozsudky soudů se nepodařilo autorovi zajistit ani 

oslovením soudců Nejvyššího soudu, kteří se problematikou staveb nepovolených  

a neoprávněných ve své soudní, publikační a pedagogické praxi zabývají. Většina dohledaných 

soudních rozsudků se týkala zejména vymezených pojmů většinou v oblasti neoprávněné stavby 

a ochrany vlastníka pozemku
61)

, v oblasti dodatečného vzniku práva mít na pozemku cizí 

stavbu
62)

,  popř.  účelnosti odstranění neoprávněné stavby.
63)

     

Uvedený automatizovaný systém právních informací byl autorem práce použit i při snaze 

vyhledat bližší informace k řešené problematice v publikovaných pracích, literatuře, komentářích 

i výkladech shromážděných v tomto systému. Bohužel ani zde nebylo k předmětu práce nic 

dohledáno.  

Dalším zdrojem, kde by mohly být publikovány články k předmětné problematice je časopis 

Soudní inženýrství, který je jediným veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce  

z technických a ekonomických oborů, který je současně zařazen v pozitivním seznamu 

neimpaktovaných recenzovaných vědeckých časopisů Rady pro vědu, výzkum a inovace Vlády 

ČR.
64)

 V rámci práce byl prohledán obsah článků vydaných v tomto časopise od roku 1990  

a konkrétně oceňování staveb, které jsou předmětem této práce, se nevěnoval ani jeden 

z publikovaných článků a to ani žádný z článků, které se obecně týkaly oceňování v zahraničí. 

Stejně tak nebylo nalezeno žádné podobné téma v přehledu závěrečných prací Ústavu soudního 

inženýrství publikovaných na stránkách Vysokého učení technického v Brně. Některé 

                                                

61) Např. nález Ústavního soudu III. ÚS 455/03. 
62) Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 11. 2000 sp. zn. 22 Cdo 1627/99. 
63) Např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 6. 2003, sp. zn. 22 Cdo 880/2003. 
64)

 ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ. Soudní inženýrství 

[online]. 2015. vyd. Brno [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: http://www.sinz.cz/cz/uvod.php 
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z publikovaných prací se tématu okrajově dotýkají
65) 66)

 s tím, že samotnou problematiku zadání 

této disertační práce neobsahují. 

Vzhledem k tomu, že oceňování staveb závadných, nepovolených a neoprávněných vychází 

obecně ze zásad pro oceňování nemovitostí, bylo možné základní metodiku k oceňování 

nemovitostí čerpat již z většího množství dostupné literatury. Značně rozsáhlou a v odborných 

kruzích všeobecně uznávanou publikací je Teorie oceňování nemovitostí od prof. Alberta 

Bradáče,
67)

 kde se autor práce inspiroval při návrhu postupu oceňování předmětných nemovitostí 

metodou zbytku.
 
Dále je možné uvést např. publikaci Z. Zazvonila zabývající se odhadem 

hodnoty nemovitostí se zařazením vybraných kapitol z Mezinárodních a Evropských 

oceňovacích standardů
68)

. V tomto směru je možné konstatovat, že existuje dostatečná základna 

zdrojů informací, která je zaměřena na oceňování nemovitostí, ale tato již zpravidla neobsahuje 

téma týkající se oceňování předmětných staveb. Stejně tak neexistuje žádný standardizovaný či 

doporučený postup. 

Pro oceňování v zahraničí jsou používány Evropské oceňovací standardy – EVS (European 

valuation standards (Modrá kniha))
69)

. Publikace je členěna do tří hlavních částí, které obsahují 9 

standardů (S1 – S9), 14 průvodních poznámek (Guidance Note GD1 – GD4) a 8 příloh 

(Appendix A1 – A8). Tyto standardy resp. konkrétně jejich části však není možné jako návod 

pro oceňování staveb závadných, nepovolených a neoprávněných použít, a to zejména proto, že 

jsou formulovány pouze v obecné úrovni a jejich podstatou je hlavně vymezení hlavních typů 

hodnot. Hodnotou v pojetí Evropských oceňovacích standardů se podrobněji zabývá např. Z. 

Zazvonil ve výše citované publikaci.
70)

 

Reakcí na postupnou globalizaci, prorůstání ekonomik a další hospodářské a politické změny 

v sedmdesátých letech minulého století bylo založení Výboru pro mezinárodní standardy 

oceňování aktiv
71) 

v roce 1981, jehož hlavní cíle byly realizovány především vydáním publikace 

                                                

65) 
Např. FALTUSOVÁ, V. Snížení ceny rodinného domu v Lelekovicích v důsledku zjištěných vad a poruch. Brno: 

Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2013. 130 s. Vedoucí diplomové práce Ing. 

Lubomír Weigel, CSc. 
66) Např. OBŮRKA, D. Možnosti vypořádání vlastnických vztahů u stavby na cizím pozemku dle současných 

právních předpisů. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2015. 108 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. 
67)

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

nakladatelství CERM, s.r.o., 2009, 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0.   
68)

 ZAZVONIL, Z., Odhady hodnoty nemovitostí, vydání I. – 2012, Ekopress, s.r.o., 2012, 454 s., ISBN 978-80-

86929-88-0. 
69)

 THE EUROPEAN GROUP OF VALUERS ASSOCIATIONS. Tegova [online]. 2015. vyd. Bruxelles [cit. 2015-

06-02]. Dostupné z: http://www.tegova.org 
70) ZAZVONIL, Z., citované dílo, s. 79 – 96. 
71) TIAVSC – International Assets Valuation Standards Committee. 
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Mezinárodní oceňovací standardy.
72) 

Mezinárodní oceňovací standardy nejsou zaměřeny pouze 

na oceňování nemovitostí, ale týkají se i oceňování dalších typů majetku, kterými jsou například 

podniky nebo movitý a nehmotný majetek. Publikace je členěna do devíti oddílů, které jsou dále 

členěny na kapitoly, které definují vybrané dílčí standardy a postupy. V souvislosti 

s problematikou hodnoty Mezinárodní oceňovací standardy v zásadě rozlišují dva druhy 

oceňování, a to oceňování na tržní bázi (výsledkem je tržní hodnota) a oceňování na jiných než 

tržních bázích, kdy výsledky s tržní hodnotou nelze srovnávat. Konkrétními případy a postupy, 

které by mohly být použitelné pro řešení problému v disertační práci však Mezinárodní 

oceňovací standardy, stejně jako Evropské oceňovací standardy, neobsahují. 

Známé jsou také britské standardy The RICS Valuation standards, uváděné také jako „Red 

Book“. Tyto standardy, stejně jako výše uvedené, prošly dlouholetým vývojem od sedmdesátých 

let minulého století. Poslední modifikace byla vydána v roce 2008, kdy vznikla současně platná 

verze s názvem „Oceňovací standardy organizace RICS“, která byla v následujícím roce 

revidována. Informace obsažené v posledních verzích jsou již v souladu se standardy IVS. Tyto 

oceňovací standardy jsou rozděleny na 6 základních kapitol. Čtyři kapitoly jsou určeny pro 

celosvětové použití a dvě pouze pro použití ve Spojeném království Velké Británie a Severního 

Irska. Oceňovací standardy pak neslouží jen pro oceňování, ale jsou určeny také pro posuzování 

budoucích projektů vztahujícím se k rozvojovým metodám – HABU
73)

 apod. Principem uvedené 

metody je stanovení nejlepšího možného využití nemovitosti bez ohledu na jeho současný stav  

a využití, což zároveň neznamená, že by tyto skutečnosti nebyly zahrnuty do výpočtových 

metod.  Jedním z nejdůležitějších cílů rozvojových metod je především stanovení a posouzení, 

kolik by stála možnost rozvoje, rekonstrukce, přestavby či modernizace dané nemovitosti.  

S ohledem na výše uvedené termíny „stanovení a posouzení“ je ještě nezbytné uvést, že se tyto 

metody dále rozdělují podle použitých faktorů a postupů na dva základní režimy, a to na 

oceňovací režim a posuzovací režim [Valuation mode and Appraisal mode]. Aby však mohly být 

tyto metody vůbec použity, musí být splněny tyto dva základní předpoklady: 

- Tržní hodnota pozemku, možnosti přestavby nebo renovace pro účely rozvoje či 

rekonstrukce nemovitosti [value in use] musí být vyšší než její současná hodnota [value 

in existing use] nebo alespoň stejná.  

- Očekávaná tržní hodnota [expected market value] nemovitosti po realizaci zamýšleného 

projektu na rozvoj nemovitosti (úpravy pozemku, výstavby, přestavby, rekonstrukce či 

                                                

72) International Valuation Standards. 
73) Highest And Best Use. 
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modernizace stávající stavby) musí přesáhnout cenu pozemku, včetně veškerých 

pořizovacích nákladů, poplatků, veškerých financí a všech nákladů na rozvoj, včetně 

finančních nákladů a dostatečné výše zisku pro developera.
74)

   

Závěrem této kapitoly autor práce shrnuje, že po provedení podrobné rešerše domácí i zahraniční 

literatury, internetových zdrojů tuzemských i zahraničních, předpisů a judikatury ke zjištění 

současného stavu dané problematiky je možné konstatovat, že se danou problematikou 

oceňování staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných, tak jak jsou definovány 

v kapitole 2.3, systematicky nikdo nezabýval a že je nutné se problematice v rámci vědecké 

práce systematicky věnovat a navrhnout nové řešení, které by bylo přínosem pro znaleckou 

činnost.   

 

 

 

                                                

74)
 BRUMOVSKÝ, M. Standardizace a harmonizace znaleckého postupu při zjištění obvyklé ceny nemovitosti. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2011. 185 s. Vedoucí disertační práce Ing. 

Milan Šmahel, Ph.D. s. 65. 
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5 PŘEHLED PRÁVNÍCH OBLASTÍ, KDE JE ZNALECKÝ 

POSUDEK VYŽADOVÁN ZÁKONEM 

5.1 ÚČELY OCEŇOVÁNÍ STAVEB 

V následujících kapitolách jsou identifikovány příslušné právní předpisy a citována jejich 

vybraná ustanovení, která upravují případy zpracování znaleckých posudků (znalecký posudek je 

důkazním prostředkem) s tím, že nejdůležitější údaje jsou shrnuty v přehledových tabulkách. 

Jednotlivé právní předpisy jsou pak rozděleny na dvě kategorie, na předpisy obecné a zvláštní. 

Samostatně je pak v kapitole 5.4 rozveden význam znalecké činnosti v procesu vyvlastňovacího 

řízení. 

5.1.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

§ 51 

(1) K provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění 

stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Jde zejména  

o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek.  

§ 56 

Důkaz znaleckým posudkem 

Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, které 

úřední osoby nemají, a jestliže odborné posouzení skutečností nelze opatřit od jiného správního 

orgánu, správní orgán usnesením ustanoví znalce. Usnesení se oznamuje pouze znalci.  

O zamýšleném ustanovení znalce, popřípadě o ustanovení znalce správní orgán vhodným 

způsobem účastníky vyrozumí. Správní orgán znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně  

a předložil mu jej ve lhůtě, kterou současně určí. Může znalce také vyslechnout. 

5.1.2 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 89 

Obecná ustanovení 

(2) Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi 

obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. 

Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že 
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důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí 

takového důkazu.  

§ 105 

(1) Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, 

vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky 

takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce. V přípravném řízení 

přibírá znalce ten orgán činný v trestním řízení, jež považuje znalecký posudek za nezbytný pro 

rozhodnutí, pokud byla věc vrácena k došetření, státní zástupce, a v řízení před soudem předseda 

senátu. O přibrání znalce se vyrozumí obviněný a v řízení před soudem též státní zástupce. Jiná 

osoba se o přibrání znalce vyrozumí, je-li k podání znaleckého posudku třeba, aby tato osoba 

něco konala nebo strpěla. 

5.1.3 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

§ 93 

Důkazní prostředky 

(1) Jako důkazních prostředků lze užít všech podkladů, jimiž lze zjistit skutečný stav věci 

a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně a které nejsou získány  

v rozporu s právním předpisem, a to i těch, které byly získány před zahájením řízení. Jde zejména 

o tvrzení daňového subjektu, listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci. 

§ 95 

Znalecký posudek 

(1) Správce daně může ustanovit znalce k prokázání skutečností rozhodných pro správné 

zjištění a stanovení daně, 

a)  závisí-li rozhodnutí na posouzení otázek, k nimž je třeba odborných znalostí, které 

správce daně nemá, nebo 

b)  nepředloží-li daňový subjekt znalecký posudek, pokud mu tuto povinnost ukládá zákon,  

a to ani na výzvu správce daně. 

(2) Rozhodnutí o ustanovení znalce se doručuje znalci; včas podané odvolání proti 

tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozhodnutí o ustanovení znalce se doručuje též 

daňovému subjektu, který proti němu nemůže uplatnit opravné prostředky. 
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(3) Je-li vyžádán správcem daně znalecký posudek, je daňový subjekt, v jehož věci má být 

znalecký posudek podán, povinen při jeho vypracování s ustanoveným znalcem spolupracovat. 

Pokud je k vypracování znaleckého posudku potřebná součinnost dalších osob, může jim správce 

daně rozhodnutím uložit tuto povinnost, a to v rozsahu nezbytném pro vypracování znaleckého 

posudku; včas podané odvolání proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. 

(4) Je-li ve věci daňového subjektu prováděn výslech znalce, má daňový subjekt právo být 

tomuto výslechu přítomen a klást znalci otázky týkající se podávaného znaleckého posudku.  

O tom, že bude prováděn výslech znalce, správce daně daňový subjekt včas vyrozumí. 

5.1.4 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)  

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 44a 

(4) S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů může 

povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů 

oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé součásti majetku, nejsou-li postiženy jinou 

exekucí, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při 

podpisu smlouvy k rukám exekutora. 

5.1.5 Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 

§ 49 

(1) Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav, zejména 

výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů a právnických osob, listiny, 

ohledání, jakož i výslech účastníků. 

§ 50 

(1) Každý občan je povinen se na předvolání dostavit k Ústavnímu soudu a vypovídat 

jako svědek. Musí vypovědět pravdu a nic nezamlčovat. Výpověď může odepřít jen tehdy, kdyby jí 

způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým. 

(2) Závisí-li rozhodnutí Ústavního soudu na posouzení skutečností, k nimž je třeba 

odborných znalostí, ustanoví po slyšení účastníků jednoho nebo více znalců, které vyslechne 

nebo jim uloží vypracovat písemně znalecký posudek. 

5.1.6 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

§ 125 
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Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména výslech 

svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářské 

nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob 

provedení důkazu předepsán, určí jej soud. 

§ 127 

(1) Závisí-li rozhodnutí na posouzení skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí, 

vyžádá soud u orgánu veřejné moci odborné vyjádření. Jestliže pro složitost posuzované otázky 

takový postup není postačující nebo je-li pochybnost o správnosti podaného odborného 

vyjádření, ustanoví soud znalce. Soud znalce vyslechne; znalci může také uložit, aby posudek 

vypracoval písemně. Je-li ustanoveno několik znalců, mohou podat společný posudek. Místo 

výslechu znalce může se soud v odůvodněných případech spokojit s písemným posudkem znalce. 

(2) Je-li pochybnost o správnosti posudku nebo je-li posudek nejasný nebo neúplný, je 

nutno požádat znalce o vysvětlení. Kdyby to nevedlo k výsledku, soud nechá znalecký posudek 

přezkoumat jiným znalcem. 

(3) Ve výjimečných, zvlášť obtížných případech, vyžadujících zvláštního vědeckého 

posouzení, může soud ustanovit k podání znaleckého posudku nebo přezkoumání posudku 

podaného znalcem státní orgán, vědecký ústav, vysokou školu nebo instituci specializovanou na 

znaleckou činnost. 

§ 127a 

Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované 

náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého 

znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo  

o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala  

o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi 

potřebnými pro vypracování znaleckého posudku. 

§ 336 

(1) Po právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud ustanoví znalce, kterému 

uloží, aby ocenil nemovitou věc a její příslušenství cenou obvyklou. 

 (2) Je-li to potřebné, provede soud ohledání nemovité věci a jejího příslušenství. O době 

a místě ohledání soud uvědomí oprávněného, ty, kdo přistoupili do řízení jako další oprávnění, 
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povinného a znalce. Povinný, popřípadě i další osoby, jsou povinni umožnit prohlídku nemovité 

věci a jejího příslušenství, potřebnou k provedení ocenění. 

(3) Neumožní-li povinný prohlídku nemovité věci a nelze-li bez ohledání cenu určit, je 

soud oprávněn zjednat si do nemovité věci povinného přístup. 

(4) Jestliže nemovitá věc a její příslušenství byly dříve oceněny způsobem uvedeným  

v odstavcích 1 a 2 a jestliže se nezměnily okolnosti rozhodující pro ocenění, může soud od 

nového ocenění upustit. 

§ 336a 

(1) Podle výsledků ocenění a ohledání provedeného podle § 336 určí soud 

a) nemovitou věc, které se výkon týká, 

b) příslušenství nemovité věci, kterého se výkon týká, 

c) výslednou cenu nemovité věci a jejího příslušenství, kterého se výkon týká, 

d) soudu oznámená nebo jinak známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či 

předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou. 

(2) Soud zároveň může rozhodnout o zániku nájemního či pachtovního práva, výměnku 

nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni, jestliže 

a) je nájemné či pachtovné, případně poměrná část výnosu z věci zcela nepřiměřená 

nájemnému či pachtovnému, případně poměrné části výnosu z věci v místě a čase obvyklé 

nebo je-li věcné břemeno či výměnek zcela nepřiměřený výhodě oprávněného, a 

b) toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě. 

(3) Usnesení soud doručí oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další 

oprávnění, povinnému a osobám, o jejichž právech a povinnostech soud rozhodl podle odstavce 

2. Jednání není třeba nařizovat. 

(4) Soud změní usnesení o ceně, nebyla-li vydána dražební vyhláška, pokud se výrazně 

změnily okolnosti rozhodné pro ocenění nemovité věci a jejího příslušenství. 

5.1.7 Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů 

NÁHRADY PŘI VYVLASTNĚNÍ 

§ 10 



 

51 ze 174 

(1) Za vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada 

a) ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby včetně jejich příslušenství, došlo-li k odnětí 

vlastnického práva k nim, nebo 

b) ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu, došlo-li k omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li k odnětí nebo 

omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

(2) Kromě náhrad uvedených v odstavci 1 náleží vyvlastňovanému též náhrada 

stěhovacích nákladů, nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných 

nákladů, které vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. 

(3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 se stanoví takovým způsobem a v takové výši, aby 

odpovídaly majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. 

(4) Stanoví-li se náhrada na základě ocenění, musí být ocenění provedeno podle 

oceňovacího předpisu účinného v době rozhodování o vyvlastnění. V případě, že obvyklá cena 

pozemku nebo stavby by byla nižší než cena zjištěná podle oceňovacího předpisu, náleží 

vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny zjištěné podle oceňovacího předpisu. 

(5) Cena pozemku nebo stavby se pro účely stanovení náhrady určí vždy podle jejich 

skutečného stavu a účelu užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění; přitom se nepřihlédne k jejich 

zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s navrženým účelem vyvlastnění. 

5.1.8 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 

infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 

§ 3b 

(1) Výši kupní ceny v kupní smlouvě, získávají-li se koupí potřebná práva podle § 3a, lze 

sjednat maximálně do výše 

a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku  

s výjimkou stavebního pozemku, 

b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního 

pozemku nebo stavby. 

(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní 

smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, včetně všech jejich součástí  

a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu účinného ke dni odeslání 

návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy podle 
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jejich skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení 

nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní 

infrastruktury. 

(3) V případě, že se potřebná práva k pozemku nebo stavbě získávají směnnou smlouvou, 

použije se omezení výše sjednané ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 obdobně. V případě, že se 

potřebná práva k pozemku nebo stavbě získávají smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu, použije se omezení výše sjednané ceny uvedené v odstavcích 1 

a 2 přiměřeně. 

(4) Omezení uvedená v odstavcích 1 až 3 se na získávání potřebných práv podle § 3a 

použijí jen v případě, že jejich nabyvatelem je Česká republika nebo právnická osoba zřízená 

státem. 

5.1.9 Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) 

§ 86 

(3) Ovládaná osoba poskytne znalci potřebnou součinnost pro vypracování znaleckého 

posudku, zejména mu bez zbytečného odkladu na své náklady poskytne všechny potřebné 

podklady a informace ve formě požadované znalcem. 

(4) Znalec vypracuje znalecký posudek ve lhůtě uvedené v rozhodnutí soudu o jmenování 

znalce, jinak do jednoho měsíce od svého jmenování. Neposkytne-li ovládaná osoba znalci 

potřebné podklady, běží tato lhůta až od jejich poskytnutí. Znalecký posudek přezkoumávající 

zprávu o vztazích doručí znalec soudu, který ho jmenoval, a osobě, která přezkoumávanou 

zprávu vyhotovila. Závěry znaleckého posudku doručí také navrhovateli a osobám podle § 85 

odst. 2, jsou-li tyto osoby známy. 

§ 91 

(1) Cena podílu při postupu podle § 89 se určí na základě hodnoty majetku obchodní 

korporace s přihlédnutím k budoucímu provozu závodu, a to na základě posudku znalce 

jmenovaného na návrh ovládané osoby soudem (dále jen „hodnota závodu“). Znalec určí 

hodnotu závodu ovládané osoby, kterou měl v době, než došlo ke zhoršení postavení společníků 

nebo jinému podstatnému poškození jejich oprávněných zájmů. Na jmenování znalce se použije 

obdobně § 86 s tím, že znalecký posudek se doručuje jen navrhovateli a ovládající osobě  

a uveřejní se na internetových stránkách společnosti s upozorněním pro společníky, kde je  

k nahlédnutí. Nemá-li společnost zřízeny internetové stránky, doručí znalecký posudek také 
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společníkům, u nichž došlo ke zhoršení jejich postavení nebo k jinému podstatnému poškození 

jejich oprávněných zájmů. 

(2) Pro potřeby postupu podle § 89 se stávají neúčinnými omezení převoditelnosti podílů 

plynoucí z tohoto zákona nebo společenské smlouvy. 

§ 143 

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného 

právního předpisu. Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se určí dohodou a hradí ji 

společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené  

s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu společně 

a nerozdílně zakladatelé. 

(2) Znalce podle odstavce 1 vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak jednatel. 

 (3) Posudek znalce obsahuje alespoň popis nepeněžitého vkladu, použité metody ocenění 

nebo metodu ocenění, částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec  

k tomu ocenění došel. 

(4) Ustanovení § 468 až 473 se použijí obdobně; případné nové ocenění se provede podle 

odstavců 1 a 2. 

5.1.10 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 

§ 23 

(6) Za příjmy se považuje jak peněžní plnění, tak i nepeněžní plnění, oceněné podle 

právního předpisu upravujícího oceňování majetku, pokud tento zákon nestanoví jinak; přitom se 

příjmy získané směnou posuzují pro účely zákona obdobně jako příjmy získané prodejem. 

Nepeněžní příjem 

a) u vlastníka (pronajímatele) jsou výdaje (náklady) vynaložené nájemcem na najatém 

majetku se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené 

vlastníkem (pronajímatelem), a to: 

1. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou 

výdaje (náklady) uvedené v § 24 odst. 2 písm. zb) a výdaje na dokončené technické 

zhodnocení, za podmínky, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil vlastník 

(pronajímatel) vstupní cenu, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem; toto 

nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při 
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rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, nebo 

znaleckým posudkem, 

2. ve zdaňovacím období, kdy došlo k ukončení nájmu nebo k písemnému zrušení 

souhlasu vlastníka s odpisováním doručenému nájemci, pokud nepeněžním plněním 

jsou výdaje na dokončené technické zhodnocení, které odpisoval nájemce se 

souhlasem vlastníka (pronajímatele); toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou 

cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu  

v prvním roce odpisování, nebo znaleckým posudkem, 

5.1.11 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

§ 155 

(1) Pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu 

podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého posudku; části 

majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se ve znaleckém 

posudku ocení i odděleně. 

(2) Znalecký posudek podle odstavce 1 předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který 

neprodleně poté svolá za účelem jeho projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které předvolá  

i znalce; znalecký posudek musí být zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede 

dnem, kdy se má schůze věřitelů konat. 

(3) Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej schvaluje; 

usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z věřitelů 

přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny 

všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek. 

(4) Podle usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá insolvenční soud 

rozhodnutí o ceně majetkové podstaty; proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. 

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

znění pozdějších předpisů 

§ 101 

Předkupní právo 

(4) Kupní cena pozemku, popřípadě stavby, se určí znaleckým posudkem ve výši obvyklé 

ceny podle zvláštního právního předpisu opatřeným oprávněnou osobou; je-li oprávněnou 

osobou stát, neplatí pro určení výše ceny omezení podle zvláštního právního předpisu. Při 
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ocenění obvyklou cenou se za stejný nebo obdobný majetek v případě nezastavěných pozemků 

považují pozemky určené pro shodný účel užívání jako veřejně prospěšné stavby nebo veřejná 

prostranství uvedená v odstavci 1. Je-li cena obvyklá nižší než cena zjištěná podle zvláštního 

právního předpisu, stanoví se kupní cena ve výši ceny zjištěné. 

(5) Povinný vlastník je v případě zamýšleného úplatného převodu povinen tento záměr 

písemně oznámit oprávněné osobě s dotazem, zda oprávněná osoba využije předkupního práva 

podle tohoto zákona, a umožnit prohlídku nemovitosti za účelem zpracování znaleckého posudku. 

Je-li oprávněnou osobou stát, zašle povinný vlastník oznámení organizační složce státu či státní 

organizaci podle odstavce 2 nebo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který 

neprodleně zajistí zaslání oznámení příslušné organizační složce státu nebo státní organizaci. 

(6) Odpověď je oprávněná osoba povinna zaslat písemně ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy 

jí bylo oznámení doručeno. Má-li oprávněná osoba zájem využít předkupní právo, je povinna  

v odpovědi povinnému vlastníkovi vymezit předmět koupě údaji podle zvláštního právního 

předpisu, uvést kupní cenu a stanovit lhůtu pro uzavření kupní smlouvy, která nesmí být kratší 

než 30 dnů; zároveň zašle povinnému vlastníkovi návrh kupní smlouvy a znalecký posudek 

vypracovaný podle odstavce 4. Je-li předmětem předkupního práva část pozemku, je součástí 

návrhu kupní smlouvy také geometrický plán vypracovaný podle odstavce 3. 

 (7) Pokud povinný vlastník nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy z důvodu nesouhlasu  

s kupní cenou, kterou uvedla oprávněná osoba ve své odpovědi a v návrhu kupní smlouvy podle 

odstavce 6, zašle oprávněné osobě ve lhůtě stanovené podle odstavce 6 svůj návrh na uzavření 

kupní smlouvy s jím navrženou kupní cenou, která musí být určena znaleckým posudkem 

zpracovaným v souladu s podmínkami uvedenými v odstavci 4; znalecký posudek povinný 

vlastník zašle oprávněné osobě spolu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pokud se povinný 

vlastník a oprávněná osoba na kupní ceně nedohodnou, oprávněná osoba bez zbytečného 

odkladu podá návrh na určení kupní ceny soudu nebo zašle povinnému vlastníkovi potvrzení  

o zániku předkupního práva; do rozhodnutí soudu se běh lhůty podle odstavce 8 přerušuje.  

O této skutečnosti oprávněná osoba povinného vlastníka vyrozumí. Po rozhodnutí soudu o určení 

ceny pozemku, popřípadě stavby, se postupuje přiměřeně podle odstavce 6. 

5.1.13 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

§ 71 

Propadnutí náhradní hodnoty 
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(1) Jestliže pachatel věc, kterou soud mohl prohlásit za propadlou podle § 70, před 

uložením trestu propadnutí věci zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní 

neupotřebitelnou, odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její propadnutí zmaří, 

může mu soud uložit propadnutí náhradní hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové 

věci. Hodnotu věci, kterou soud mohl prohlásit za propadlou, může soud stanovit na základě 

odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. 

(2) Je-li věc, byť i jen zčásti, znehodnocena, učiněna neupotřebitelnou nebo odstraněna, 

může soud uložit propadnutí náhradní hodnoty vedle propadnutí věci podle § 70. 

(3) Propadlá náhradní hodnota připadá státu. 

§ 102 

Zabrání náhradní hodnoty 

Jestliže ten, komu by mohla být zabrána věc podle § 101 odst. 1 nebo 2, ji před 

rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí nebo jinak znehodnotí, zcizí, učiní neupotřebitelnou, 

odstraní nebo zužitkuje, zejména spotřebuje, nebo jinak její zabrání zmaří, anebo jestliže zmaří 

trest propadnutí věci jednáním porušujícím zákaz podle § 70 odst. 5, popřípadě zmaří zabrání 

věci jednáním porušujícím zákaz podle § 104 odst. 2, může mu soud uložit zabrání náhradní 

hodnoty až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud 

uložit, může soud stanovit na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku. 

§ 137 

Stanovení výše škody 

Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, 

v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně 

vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav.  

5.1.14 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 5a 

(1) Jestliže ze zahajovací rozvahy nástupnické společnosti s ručením omezeným nebo 

akciové společnosti vyplývá, že celková ztráta nástupnické společnosti dosáhne následkem 

přeměny takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů by neuhrazená ztráta dosáhla 

nejméně poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, 

nemůže rozhodný den přeměny následovat po vyhotovení projektu přeměny a přeměna může být 
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zapsána do obchodního rejstříku, jen jestliže osoby zúčastněné na přeměně doloží znalecký 

posudek, z něhož vyplývá, že přeměna nezpůsobí úpadek nástupnické společnosti.  

§ 49c 

(1) Společník může uplatnit právo na odkoupení podílu u nástupnické společnosti do 2 

měsíců od zápisu fúze nebo rozdělení do obchodního rejstříku, jinak toto právo zaniká. 

(2) Společník uplatňuje právo podle odstavce 1 písemnou výzvou adresovanou 

nástupnické společnosti, která obsahuje údaje, jež umožňují identifikaci podílu, který nabízí 

nástupnické společnosti k odkoupení, a s uvedením důvodu, proč právo na odkoupení podílu 

uplatňuje. 

(3) Nástupnická společnost zašle bez zbytečného odkladu po vyhotovení znaleckého 

posudku společníkovi, který uplatnil právo na odkoupení podílu, písemný návrh smlouvy, jehož 

obsahem je nabídka na odkoupení podílu uvedeného ve výzvě podle odstavce 2 za reálnou 

hodnotu stanovenou posudkem znalce s dobou splatnosti do 15 dnů od uzavření smlouvy, nebo 

jej v téže době vyrozumí o tom, že jeho návrh odmítá s uvedením důvodu. Ustanovení § 151a se 

použije při odkupu podílů obdobně. 

§ 49d 

(1) Nesouhlasí-li společník s odmítavým stanoviskem nástupnické společnosti nebo se 

nástupnická společnost ve lhůtě podle § 49c odst. 3 nevyjádří anebo ve lhůtě podle § 49b odst. 3 

neopatří znalecký posudek, může se společník do 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 49c 

odst. 3 nebo od marného uplynutí lhůty uvedené v § 49c odst. 3 nebo § 49b odst. 3 domáhat 

uzavření smlouvy u soudu. 

5.1.15 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 

Sb. 

§ 162 

Vypořádání majetku 

(1) Zaniklo-li manželství zůstavitele jeho smrtí, soud usnesením stanoví obvyklou cenu 

majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela ke dni smrti zůstavitele 

a schválí dohodu pozůstalého manžela s dědici o vypořádání majetku patřícího do společného 

jmění manželů, není-li v rozporu s pokyny, které zůstavitel ještě za svého života udělil ohledně 

svého majetku pro případ smrti, popřípadě se zákonem.  

(2) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, soud usnesením podle zásad uvedených  

v občanském zákoníku, určí, jaký majetek ze společného jmění patří do pozůstalostního jmění  
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a jaký majetek patří pozůstalému manželovi, popřípadě též stanoví pohledávku, potřebnou  

k vypořádání majetku ze společného jmění. Neshodnou- li se dědici s pozůstalým manželem na 

rozhodných skutečnostech o tom, co vše patří do společného jmění manželů, ke spornému 

majetku se nepřihlíží.  

(3) Ukáže-li se dříve, než je řízení o pozůstalosti pravomocně skončeno, že zůstavitel měl 

s pozůstalým manželem ve společném jmění ještě další majetek, vypořádá se dodatečně podle 

odstavce 1 nebo 2; soud přitom vychází z původního usnesení.  

§ 181 

Ocenění pozůstalostního majetku 

(1) Při ocenění pozůstalostního majetku a zůstavitelových dluhů soud vychází ze 

společného prohlášení dědiců nebo z ocenění provedeného tím, kdo spravuje pozůstalost.  

V odůvodněných případech lze cenu zjistit znaleckým posudkem. 

5.1.16 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

§ 37 

Náhrada důlních škod 

(5) Nelze-li stavbu nebo zařízení uvést do předešlého stavu proto, že leží v území stavební 

uzávěry, popřípadě na území, kde se budou i nadále dlouhodobě projevovat vlivy činností 

uvedených v § 36, je organizace povinna provést prozatímní zajištění objektu; současně se 

dohodne s vlastníkem objektu, zda se odškodnění provede v penězích nebo poskytnutím 

náhradního objektu a o výši odškodnění. Pokud se obě strany nedohodnou na způsobu 

odškodnění, stanoví se jeho výše znaleckým posudkem. Takto vypočtená výše odškodnění nesmí 

být krácena o koeficient prodejnosti, pokud je jeho hodnota nižší než 1. Do náhrady škody se 

zahrne i movitý majetek, který se stává v důsledku poskytnutí náhradního objektu nepoužitelný. 

(7) Organizace neposkytne náhradu za poškození nebo zničení staveb a zařízení 

postavených v chráněném ložiskovém území nebo v dobývacím prostoru bez stavebního povolení, 

popřípadě bez dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení z hlediska ochrany proti 

možným vlivům činností uvedených v § 36. 

5.1.17 Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních 

rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 

§ 7 
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(1) Poskytuje-li se finanční náhrada za nemovitost, předloží oprávněná osoba znalecký 

posudek nebo posudek vypracovaný příslušným stavebním úřadem o ceně nemovitosti anebo 

doklady nutné k jejímu ocenění. Nezbytné náklady spojené s pořízením znaleckého posudku nese 

příslušný ústřední orgán. 

(2) Požádá-li oprávněná osoba o finanční náhradu podle § 7 odst. 3, 4 a 5 zákona, 

připojí k žádosti též vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází, 

o jejím stavebním stavu. Toto vyjádření lze nahradit znaleckým posudkem. 

5.1.18 Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

§ 19 

Zvláštní cena v souvislosti s insolvencí 

Zvláštní cena je cena 

a) dosažená prodejem nemovité věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení, 

b) nemovité věci určená znaleckým posudkem vypracovaným znalcem pro účely ocenění 

majetkové podstaty a schváleným schůzí věřitelů při provádění reorganizace v rámci 

insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod 

dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé 

majetkovou účast. 

§ 36 

Znalecký posudek 

 (1) Přílohou daňového přiznání je znalecký posudek o zjištěné ceně, je-li nabývací 

hodnotou 

a) zjištěná cena, 

b) sjednaná cena, je-li porovnávána pro účely určení nabývací hodnoty se srovnávací 

daňovou hodnotou, pro jejíž určení se použila zjištěná cena, nebo 

c) srovnávací daňová hodnota, pro jejíž určení se použila zjištěná cena. 

(2) Znalecký posudek se nevyžaduje, jde-li o nabytí vlastnického práva k 

a) nemovité věci, které je osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí, nebo 

b) pozemku bez trvalého porostu, na němž není zřízena stavba a k němuž nebylo zřízeno právo 

stavby. 
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 (3) Neposkytne-li poplatník údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty, a to 

ani na výzvu správce daně, vyzve správce daně poplatníka k předložení znaleckého posudku. 

5.1.19 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

§ 492 

(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena 

obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. 

(2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, s přihlédnutím ke 

zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými vlastnostmi věci. 

§ 736 

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní 

skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li 

některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců 

ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému 

spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si 

spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti 

podílů. 

§ 998 

 Z nákladů učiněných poctivým držitelem ze záliby nebo pro okrasu se hradí jen tolik,  

o kolik se zvýšila obvyklá cena věci; dřívější držitel však může k svému prospěchu odstranit vše, 

co lze od věci oddělit bez zhoršení její podstaty. 

§ 1086 

(1) Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo domáhat se po vlastníku 

pozemku, který o zřizování stavby věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek 

převedl za obvyklou cenu. Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby 

pozemek koupil za obvyklou cenu. 

(2) Soud na návrh některé ze stran přikáže pozemek do vlastnictví zřizovatele stavby  

a rozhodne o jeho povinnosti zaplatit vlastníku pozemku náhradu. 

§ 1087 Přestavek 
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(1) Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním pozemku jen malou částí na malou část 

cizího pozemku, stane se část pozemku zastavěného přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; 

to neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře. 

(2) Kdo stavěl v dobré víře, nahradí vlastníku pozemku, jehož část byla zastavěna 

přestavkem, obvyklou cenu nabytého pozemku. 

§ 1124 

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní 

skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li 

některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců 

ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému 

spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si 

spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti 

podílů. 

 (2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí 

podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i  

v jiných případech zákonného předkupního práva. 

§ 1255 

 Není-li nic jiného ujednáno, dá vlastník stavebního pozemku stavebníkovi při 

zániku práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, za stavbu náhradu. Náhrada činí 

polovinu hodnoty stavby v době zániku práva stavby, ledaže si strany ujednají jinak. 

§ 1368 

(1) Z výtěžku zpeněžení zástavy se hradí pohledávka včetně příslušenství a nákladů, na 

jejichž náhradu má zástavní věřitel právo. Byl-li zajištěn nepeněžitý dluh, má se za to, že věřiteli 

náleží peněžité plnění do výše obvyklé ceny pohledávky v době vzniku zástavního práva; to platí  

i tehdy, je-li příslušenství zajištěného dluhu nepeněžité. 

(2) Úhradou pohledávky ze zpeněžené zástavy vznikají zástavnímu dlužníku stejná práva, 

jako by dluh splnil sám. 

§ 1609 

K odkazu věci, která v době pořízení závěti náležela odkazovníkovi, se nepřihlíží. Nabyl-li 

ji později, uhradí se mu obvyklá cena věci; dostal-li ji však bezplatně od samotného zůstavitele, 

platí, že odkaz byl odvolán. 
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§ 1610 

(1) Nepřihlíží se k odkazu věci cizí nenáležející ani zůstaviteli, ani dědici nebo 

odkazovníkovi, který ji má poskytnout někomu jinému. Mají-li uvedené osoby na odkázané věci 

podíl nebo právo, týká se odkaz jen tohoto podílu nebo práva. 

(2) Nařídil-li zůstavitel, že cizí věc má být koupena a poskytnuta odkazovníku, avšak její 

vlastník ji nechce prodat za obvyklou cenu, vyplatí se odkazovníku tato cena. 

§ 1700 

(1) Rozděluje-li pozůstalost soud na žádost dědiců, zřídí výkaz, jehož základem je soupis 

pozůstalosti nebo soupis potvrzený všemi dědici. Bylo-li něco z pozůstalosti prodáno z vůle 

dědice po právu, zahrne se do pozůstalosti dosažená kupní cena, při jiném zcizení z vůle dědice 

pak obvyklá cena v den vzniku dědického práva. Na podíl každého z dědiců vyjádřený v penězích 

se přidělí jednotlivé předměty podle ceny uvedené ve výkazu. 

(2) Není-li cena některého předmětu zřejmá, stanoví ji soud odhadem, pokud předmět 

nepřidělí všem dědicům podle jejich podílů. 

§ 1793 

(1) Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém 

nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy  

a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se 

zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr 

vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela. 

§ 2013 

Nikdo není povinen přijmout věc jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny 

obvyklé ceny. 

§ 2014 

(1) Má se za to, že stavební pozemek nebo nemovitá věc sloužící podnikatelským účelům 

jsou dostatečnou jistotou do poloviny obvyklé ceny. Má se za to, že právo stavby je dostatečnou 

jistotou do výše poloviny obvyklé ceny, pokud úplata ujednaná jako stavební plat bude splacena 

nejpozději pět let před zánikem práva stavby. 

 (2) Má se za to, že cenný papír zajišťující bezpečný výnos je dostatečnou jistotou do tří 

čtvrtin obvyklé ceny. 
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(3) Vklady v bankách nebo spořitelních a úvěrních družstvech jsou způsobilou jistotou do 

výše pojištění. 

§ 2044 

(1) Není-li zajištěný dluh splněn, stane se převod práva nepodmíněným a dlužník předá 

věřiteli vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva. 

(2) Převyšuje-li obvyklá cena jistoty zřejmě výši zajištěného dluhu, vyplatí věřitel osobě, 

která jistotu poskytla, částku odpovídající rozdílu; přitom si započte náklady, které v souvislosti  

s výkonem zajišťovacího převodu práva účelně vynaložil. Neobsahuje-li smlouva o zajišťovacím 

převodu práva údaj o výši dluhu a hodnověrné ocenění práva převedeného k zajištění, je na 

věřiteli, aby dokázal, že obvyklá cena jistoty výši zajištěného dluhu zřejmě nepřevyšuje. 

§ 2068 

(1) Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní 

nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat 

po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom 

rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této 

povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba. 

(2) Obdarovaný nemá povinnost podle odstavce 1, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce. 

§ 2072 

(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil 

dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk 

odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to 

možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. 

(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení 

dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. 

§ 2164 

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, 

než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou 

vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. 

§ 2849 
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Není-li při pojištění majetku ujednána pojistná hodnota, představuje pojistnou hodnotu 

obvyklá cena, kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota. 

§ 2969 

Náhrada při poškození věci 

(1) Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození  

a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. 

(2) Poškodil-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu 

zvláštní obliby. 

§ 2999 

(1) Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má ochuzený právo 

na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Bylo-li plněno na základě neplatného nebo 

zrušeného právního jednání, právo na peněžitou náhradu však nevznikne v rozsahu, v jakém se 

to příčí účelu pravidla vylučujícího platnost právního jednání. 

5.1.20 Rekapitulace účelů ocenění staveb 

Tabulka 4 - Účely oceňování staveb – procesní zákony 

Procesní právní 

předpisy 
Účel ocenění K datu Druh ceny 

Správní řád 
Důkaz znaleckým 

posudkem 

Uvedeno v usnesení o 

ustanovení znalce 

Uvedeno v usnesení o ustanovení 
znalce dle zvláštního právního 

předpisu 

Trestní řád 
Důkaz znaleckým 

posudkem 

Uvedeno v usnesení o 

ustanovení znalce 

Uvedeno v usnesení o ustanovení 
znalce dle zvláštního právního 

předpisu 

Daňový řád 
Důkaz znaleckým 

posudkem 

Uvedeno v rozhodnutí 

o ustanovení znalce 

Uvedeno v rozhodnutí o ustanovení 
znalce dle zvláštního právního 

předpisu 

Exekuční řád 
Úhrada vymáhané 

pohledávky 
Ke dni ocenění Obvyklá cena 

Zákon o ústavním 

soudu 

Důkaz znaleckým 

posudkem 

Uvedeno v usnesení o 

ustanovení znalce 

Uvedeno v usnesení o ustanovení 
znalce dle zvláštního právního 

předpisu 

Občanský soudní řád 
Důkaz znaleckým 

posudkem 

Uvedeno v usnesení o 

ustanovení znalce 

Uvedeno v usnesení o ustanovení 
znalce dle zvláštního právního 

předpisu/Obvyklá cena 
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Tabulka 5 - Účely oceňování staveb – zvláštní zákony
75)

 

Zvláštní právní 

předpisy 
Účel ocenění K datu Druh ceny 

Zákon o vyvlastnění 

Znalecký posudek je 

vypracován pro účely 

vyvlastňovacího řízení 

– náhrada za 

vyvlastnění 

Ocenění musí být provedeno 

podle oceňovacího předpisu 

účinného v době rozhodování o 

vyvlastnění 

Zjištěná cena 

Obvyklá cena 

Zákon o urychlení 
výstavby dopravní, 

vodní a energetické 

infrastruktury  

Navržení výše kupní 
ceny v návrhu kupní 

smlouvy  

Ocenění se provede podle 
oceňovacího předpisu účinného 

ke dni odeslání návrhu kupní 

smlouvy a cena pozemku nebo 

stavby se ve znaleckém posudku 

určí vždy podle jejich skutečného 

stavu a účelu užití k tomuto dni 

Obvyklá cena 

Exekuční řád 

Znalecký posudek je 
vypracován pro účely 

exekučního řízení 

Ke dni ocenění Obvyklá cena 

Zákon o obchodních 

korporacích 

Stanovení ceny podílu 

K době, než došlo ke zhoršení 

postavení společníků nebo jinému 
podstatnému poškození jejich 

oprávněných zájmů 

Podle jiného právního 

předpisu 

Ocenění nepeněžitého 

vkladu 
Ke dni ocenění Obvyklá cena 

Zákon o daních z 

příjmů 

Ocenění příjmů získaných směnou nebo prodejem k jejich 

datu 

Plnění se ocení 
zůstatkovou cenou, 

kterou by měl majetek 

při rovnoměrném 

odpisování bez zvýšení 

odpisu v prvním roce 

odpisování, nebo 

znaleckým 

posudkem/Reprodukční 

cena 

Insolvenční zákon 

Ocenění majetkové 
podstaty na základě 

rozhodnutí 

insolvenčního soudu 

Ke dni ocenění Obvyklá cena 

Stavební zákon 

Ocenění kupní ceny 

pozemku zatíženého 

předkupním právem 

Ke dni ocenění 
Zjištěná cena 

Obvyklá cena 

Trestní zákoník 

Stanovení hodnoty 

propadlé věci 
Ke dni zničení/poškození Obvyklá cena 

Zabrání náhradní 

hodnoty 
Ke dni zničení/poškození Obvyklá cena 

Stanovení výše škody Ke dni poškození 
Obvyklá 

cena/Reprodukční cena 

Zákon o přeměnách 
obchodních 

společností a družstev 

Stanovení ztráty 
obchodní společnosti 

přeměnou společnosti  

Ke dni ocenění Obvyklá cena 

Ocenění jmění 

společnosti 
K rozhodnému datu Obvyklá cena 

                                                

75) Pozn. autora: ne vždy je znalecký posudek povinností. 
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Zvláštní právní 

předpisy 
Účel ocenění K datu Druh ceny 

Zákon o zvláštních 

řízeních soudních 

Vypořádání majetku 

Ke dni smrti zůstavitele Obvyklá cena 
Ocenění 
pozůstalostního 

majetku a 

zůstavitelových dluhů 

Zákon o dani z nabytí 

nemovitých věcí 

Příloha daňového 

přiznání 

Ke dni, kdy nastala skutečnost, 

která je předmětem daně z nabytí 

nemovitých věcí  

Zjištěná cena 

Horní zákon Náhrada důlních škod Ke dni ocenění Obvyklá cena 

Zákon o působnosti 

orgánů ČR 

v mimosoudních 

rehabilitacích  

Finanční náhrada za 

nemovitost  
Není zákonem stanoveno 

Občanský zákoník 

Stanovení hodnoty věci 

Datum ocenění se liší podle 

případu a uplatněného nároku, u 
soudních pří pak je dáno 

usnesením soudu.   

Obvyklá cena, pokud 
není zákonem stanoveno 

jinak 

Náhrada hodnoty ceny 
s přihlédnutím ke 

zvláštním poměrům a 

oblibě  

Mimořádná cena 

Neoprávněná stavba – 

dobrá víra 

Obvyklá cena 

Přestavek – dobrá víra 

Výkup 
spoluvlastnického 

podílu 

Zpeněžení zástavy K době vzniku zástavního práva 

Odkaz věci K době pořízení závěti 

Rozdělení pozůstalosti Ke dni vzniku dědického práva 

Zkrácení vzájemného 

plnění  Datum ocenění se liší podle 

případu a uplatněného nároku, u 

soudních pří pak je dáno 

usnesením soudu.   

Odvolání daru 

Vydání daru 

Pojistná hodnota 

majetku 

Vypořádání podílového 

spoluvlastnictví 
Ke dni ocenění 

Náhrada poškozené 

věci 
Ke dni poškození 

Vypořádání zaniklého 

SJM 

Ke dni ocenění / ke dni zániku 

SJM 

Zlepšení 

propachtované věci Datum ocenění se liší podle 

případu a uplatněného nároku, u 

soudních pří pak je dáno 

usnesením soudu.   

Určení ceny díla při 

odstoupení 

Určení ceny koupené 
věci při nároku 

z vadného plnění na 
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Zvláštní právní 

předpisy 
Účel ocenění K datu Druh ceny 

slevu 

Vypořádání při 
přikázání vlastníku 

pozemku po uplynutí 

práva stavby 

Bezdůvodné obohacení  

5.2 PŘEDMĚT OCENĚNÍ – VĚCI PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který znovu zavedl označení 

předmětu občanskoprávních vztahů jako věcí v právním smyslu. Historie vývoje občanského 

práva hmotného a členění věcí je blíže popsáno např. v publikaci Občanské právo hmotné
76)

  

a pro účely disertační práce není nutné tuto historii blíže popisovat.   

Občanský zákoník dnes označuje za věc v právním smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

zároveň potřebě lidí
77)

. Mimo tuto základní definici občanský zákoník vyjmenovává celou 

skupinu členění věcí: 

- veřejný statek – věc určená k veřejnému užívání, 

- plod – je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, s přičiněním člověka či 

bez něj, 

- užitky – jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy, 

- hodnota věci – vyjadřuje se v penězích a je to její cena, která se určuje jako cena obvyklá, 

pokud není zákonem stanoveno jinak popř. je něco jiného ujednáno, 

- mimořádná cena – stanovuje se v tom případě, má-li se nahradit její hodnota a to 

s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo zvláštní oblibě, které jsou vyvolány 

náhodnými vlastnostmi věci. 

Naopak, lidské tělo ani jeho části, byť by byly od těla odděleny, věcí nejsou. Zvláštní význam  

a hodnotu již jako smysly nadaný tvor má živé zvíře. Živé zvíře věcí není. 

Majetek pak tvoří souhrn všeho, co patří osobě. Jmění osoby pak tvoří souhrn jejího majetku  

a jejích dluhů. 

Občanský zákoník výslovně upravuje také kategorie věcí: 

- věci hmotné - hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu 

samostatného předmětu,  

                                                

76) HURDÍK Jan at al. Občanské právo hmotné. Obecná část.  Absolutní majetková práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 

308 s., ISBN 978-80-7380-377-3. 
77) Ustanovení § 489 občanského zákoníku. 
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- věci nehmotné – nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez 

hmotné podstaty, 

- ovladatelné přírodní síly – pokud se s nimi obchoduje, přiměřeně se použijí ustanovení  

o věcech hmotných.  

Co se týká oceňování, oceňovány jsou věci resp. soubory věcí, práv apod. Podle ustanovení  

§ 498 občanského zákoníku se věci rozdělují nad rámec již uvedených kategorií na věci movité  

a nemovité, a to následovně: 

- Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož 

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

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

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

- Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou věci movité. 

Další kategorie věcí tvoří: 

- zastupitelná věc, 

- hromadná věc. 

- obchodní závod (pobočka a obchodní tajemství), 

- součástí věci upravují ustanovení § 505 – 509, je to vše co k věci podle její povahy náleží 

a co nemůže být odděleno, aniž se tím věc znehodnotí,  

Součástí pozemku je prostor nad a pod povrchem, stavby s výjimkou staveb dočasných 

na pozemku zřízené a jiná zařízení a to včetně toho co je na pozemku zapuštěno anebo 

upevněno ve zdech. Taktéž je to rostlinstvo na pozemku vzešlé. Součástí pozemku je  

i stavba podzemní (pokud není věcí nemovitou) a to i když zasahuje pod cizí pozemek. 

Za součást pozemku se nepovažují inženýrské sítě, 

- příslušenství věci upravují ustanovení § 510 – 513 a jsou to vedlejší věci vlastníka věci 

hlavní a tyto jsou užívány společně s věcí hlavní a to v rámci jejich hospodářského 

určení. Příslušenství věci lze od věci hlavní přechodně odloučit. Platí zde vyvratitelná 

domněnka o tom, že práva a povinnosti věci hlavní se týkají i jejího příslušenství.  Je-li 

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

li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich hospodářského 

účelu trvale užívalo, 

- cenný papír. 
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5.3 ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB 

Odstraňování staveb je nutno chápat ze dvou hledisek a to jednak z hlediska soukromoprávního  

a jednak z hlediska veřejnoprávního (rozdělení je rozepsáno níže). Jedním z možných rizik při 

oceňování majetku mohou být také rozdílné výklady předpisů na úseku oceňování majetku 

znalci a případně i sama nedostatečná legislativa. Součástí disertační práce je i úvaha o tom, zda 

předpisy na úseku oceňování majetku dostatečně popisují způsoby ocenění stavby nepovolené 

popř. neoprávněné, resp. zda znalec má dostatečnou legislativní oporu pro zohlednění této právní 

skutečnosti při stanovení ceny takovéto stavby. Rozhodné to může být např. při stanovení 

náhrady ve vyvlastňovacím řízení. Vyvlastňovací řízení jako takové není pro stanovení ceny 

stavby rozhodné, má však určitá specifika, kvůli kterým stojí za to se tímto problémem blíže 

zabývat. Pokud nebudeme přihlížet k tomu, že náhrada za vyvlastnění je často předmětem 

přezkumných řízení u nadřízených orgánů vyvlastňovacích úřadů
78)

 a následně předmětem 

soudních sporů
79)

, může ve vyvlastňovacím řízení namítat vyvlastnitel, že je povinen platit 

náhradu (často z veřejných prostředků) za vlastnické právo ke stavbě nabyté v rozporu se 

zákonem.   

                                                

78) Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 

stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění (dále jen „vyvlastňovací zákon). 
79) Ustanovení § 28 vyvlastňovacího zákona. 
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Obrázek 3 - Odstraňování staveb - rozdělení podle právních aspektů 

5.3.1 Odstraňování staveb poškozených 

V daném případě přicházejí v úvahu realizace odstranění stavby ve dvou případech. Prvním 

z nich je režim povolení odstranění stavby
80)

 a to na základě ohlášení vlastníka stavby. Druhým 

případem je nařízení odstranění v režimu ex offo. Dle stavebního zákona připadají v úvahu dva 

případy: 

                                                

80) Ustanovení § 128 stavebního zákona. 
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1. odstranění stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo 

zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes 

rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby
81)

 

2. neodkladné odstranění stavby, která svým stavem ohrožuje životy osob nebo zvířat a hrozí 

zřícení.
82)

 

V prvním případě se vede řízení o odstranění stavby podle § 129 stavebního zákona a ve druhém 

případě postup upravuje ustanovení § 135 stavebního zákona. V případě, že hrozí nebezpečí 

z prodlení, může stavební úřad zajistit odstranění stavby prostřednictvím stavebního podnikatele 

(a to i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby), který je k provedení odstranění stavby 

odborně vybaven. Takovému podnikateli může stavební úřad provedení prací nařídit. Stavební 

zákon zde řeší i způsob úhrady nákladů na odstranění stavby.  

5.3.2 Odstraňování staveb nepovolených 

Odstraňování staveb (i terénních úprav a zařízení) provedených bez rozhodnutí nebo opatření 

stavebního úřadu je řešeno v ustanovení § 129 stavebního zákona. Dle odst. 1 písm. b) 

uvedeného ustanovení stavební úřad nařídí odstranění stavby vlastníku stavby nebo s jeho 

souhlasem stavebníkovi stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo 

jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla 

dodatečně povolena. 

Dle ustanovení odst. 3 pak lze takovou stavbu dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její 

vlastník prokáže, že  

1. není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje,  

s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo  

s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,  

2. není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo 

omezuje,  

3. není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným 

zvláštním právním předpisem.  

Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví. 

Dodatečné povolení nahrazuje v příslušném rozsahu územní rozhodnutí. Bude-li předmětem 

dodatečného povolení rozestavěná stavba, stavební úřad stanoví podmínky pro její dokončení.  

                                                

81) Ustanovení § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona. 
82) Ustanovení § 135 odst. 1 stavebního zákona. 
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Ustanovení odst. 2 pak řeší vlastní postup v řízení o odstranění stavby: 

Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby uvedené v odstavci 1 písm. b).  

V oznámení zahájení řízení vlastníka nebo stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od 

zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení podána 

před zahájením řízení o odstranění stavby, má se za to, že byla podána v okamžiku zahájení 

řízení o odstranění stavby. Pokud stavebník nebo vlastník stavby požádá ve stanovené lhůtě o její 

dodatečné povolení, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané 

žádosti. Jde-li o stavbu vyžadující stavební povolení, žadatel předloží podklady předepsané  

k žádosti o stavební povolení. Jde-li o stavbu vyžadující ohlášení, žadatel předloží podklady 

předepsané k ohlášení. Jde-li o stavbu vyžadující pouze územní rozhodnutí, žadatel předloží 

podklady předepsané k žádosti o územní rozhodnutí. V řízení o dodatečném povolení stavby 

stavební úřad postupuje přiměřeně podle § 90 a § 110 až 115; ohledání na místě je povinné. 

Účastníky řízení o dodatečném povolení stavby jsou osoby uvedené v § 109, a pokud je v řízení 

posuzováno umístění stavby nebo změna oproti územnímu rozhodnutí, rovněž osoby uvedené  

v § 85. Na uplatňování námitek účastníků řízení o dodatečném povolení stavby se obdobně 

použijí ustanovení o uplatňování námitek v územním a stavebním řízení. 

Bude-li stavba dodatečně povolena, řízení o odstranění stavby se zastaví. 

Uvedený postup je možné považovat za jeden z nejsložitějších povolovacích procesů na úseku 

územního rozhodování a stavebního řádu vůbec a zároveň o způsob časově nejnáročnější, který 

ve své podstatě může mít zásadní vliv na hodnotu stavby. Dosažení dodatečného povolení stavby 

je otázkou několika měsíců a v některých případech i několika let (jedná se zejména o případy 

obstrukcí účastníků řízení a zásahů nadřízených orgánů). Tyto úvahy však platí v případě, že 

stavebník splní všechny taxativně vymezené požadavky stavebního zákona. V případě nesplnění 

byť jen jediného požadavku, stavební úřad nařídí odstranění stavby. Pro názornost složitosti 

správního řízení je na obrázku č. 4 a 5 uveden proces řízení o odstranění stavby prováděné nebo 

provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem 

anebo v rozporu s ním. 

Samotná právní úprava odstraňování staveb je poměrně složitá a pro znalce, kteří se zároveň 

nezabývají stavebním právem, není snadné se v této problematice zorientovat. K základní 

orientaci je možné využít Sborník stanovisek veřejného ochránce práv ODSTRAŇOVÁNÍ 

STAVEB
83)

. Sborník se obsahově zaměřuje především na stavby nepovolené. V jednotlivých 

                                                

83) VARVAŘOVSKÝ Pavel at al., Sborník stanovisek veřejného ochránce práv ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, Brno: Kancelář 

veřejného ochránce práv,  184 s., ISBN 978-80-904579-7-3. 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523129'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252390'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523110-115'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523109'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252385'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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kapitolách sborníku je rozveden proces projednání nepovolených staveb, a to jak z pohledu 

správních orgánů (stavebních úřadů), tak i z pohledu stavebníků (vlastníků) těchto staveb. 



 

74 ze 174 

 

Obrázek 4 - Procesy v řízení o odstranění stavby - část 1 (stavební úřad)
84)

 

                                                

84) KNECHT, M. Automatizovaný systém právních informací ASPI (Navigátor/Stavební řízení), Wolters Kluwer, a.s. 

Praha. 
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Obrázek 5 - Procesy v řízení o odstranění stavby - část 2 (účastník)
 85) 

                                                

85) KNECHT, M. Automatizovaný systém právních informací ASPI (Navigátor/Stavební řízení), Wolters Kluwer, a.s. 

Praha. 
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5.3.3 Odstraňování staveb neoprávněných 

Odstraňování staveb neoprávněných, jak je již výše uvedeno, spadá do občanského soudního 

řízení, na rozdíl od odstraňování staveb nepovolených, které podléhají režimu správního řízení. 

Jedná se o zcela odlišné právní instituty. Pokud se vlastník pozemku domáhá odstranění cizí 

stavby, musí se v souladu s ustanovením § 1085 občanského zákoníku domáhat rozhodnutí 

obecného soudu. Jak uvedl mj. Ústavní soud v nálezu ze dne 24. 10. 2000, sp. zn. II. ÚS 

325/2000
86)

, ustanovení § 1085 občanského zákoníku (dříve § 135c starého občanského 

zákoníku účinného do 31. 12. 2013) tedy řeší případy, kdy stavebník postaví na pozemku stavbu 

neoprávněně, tj. není-li k tomu z hlediska předpisů občanského práva oprávněn. Z hlediska 

občanskoprávního může zřídit občan stavbu především na základě práva vlastnického. Pokud 

tento předpoklad není splněn, jde bez dalšího z občanskoprávního hlediska o tzv. neoprávněnou 

stavbu. Podle ustanovení § 1084 až 1086 občanského zákoníku se tedy (zejm. dle kritéria tzv. 

dobré víry stavebníka) rozhoduje o tom, zda má stavba zůstat součástí pozemku a tedy 

vlastnictvím vlastníka pozemku, a to či bez nároku na vypořádání náhrady (ustanovení § 1084 

občanského zákoníku), nebo má dojít k odstranění stavby (ustanovení § 1085 občanského 

zákoníku) či má stavebníku vlastnictví ke stavbě zůstat a tento se má stát vlastníkem pozemku 

pod stavbou (ustanovení § 1086 občanského zákoníku). Byla-li stavba postavena bez stavebního 

povolení, jde o tzv. „černou“ stavbu, která je sankcionována stavebními předpisy a jejíž 

odstranění stavební úřad nařídí v souladu s § 129 odst. 1 stavebního zákona. 

5.4 VYVLASTNĚNÍ – VÝZNAM ZNALECKÉ ČINNOSTI  

Pro definování právního stavu k jednotlivým právním oblastem, kde znalecký posudek je 

rozhodujícím důkazním prostředkem, je názorně v této kapitole konkretizováno stanovení 

náhrady za takovéto stavby ve vyvlastňovacím řízení.   

S nabytím účinnosti stavebního zákona v roce 2007 vešla v účinnost nová právní úprava 

veřejného stavebního práva, která vedla ke změně dosavadní právní úpravy na úseku 

vyvlastnění. Vyvlastnění se vyčlenilo do samostatného předpisu, zákona č. 184/2006 Sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). 

Tato legislativní změna s sebou přinesla i změnu pohledu na výši náhrady za vyvlastnění. Podle 

“starého” stavebního zákona (zákon č. 50/1976 Sb.), kdy vyvlastňovací řízení prováděly obecné 

stavební úřady, náhradu za vyvlastnění, způsob náhrady, kdo a komu náhradu poskytoval, 

popřípadě maximální výši náhrady stanovil obecně závazný právní předpis. Samotný způsob 

                                                

86) Publikováno jako nález č. 154/2000 Sb. ÚS. 

aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523135c'&ucin-k-dni='u'
aspi://module='ASPI'&link='40/1964%20Sb.%2523135c'&ucin-k-dni='u'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252388'&ucin-k-dni='u'
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poskytování náhrady za vyvlastnění upravovala vyhláška federálního ministerstva financí  

č. 122/1994 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim. Dle tohoto 

právního předpisu se náhrada stanovovala ve výši ceny zjištěné.  

Nový vyvlastňovací zákon naopak dle ustanovení § 10 jednoznačně stanovuje výši náhrady: 

−  ve výši obvyklé ceny
87)

 pozemku nebo stavby, včetně všech jejích součástí  

a příslušenství, došlo-li k odnětí vlastnického práva k nim, nebo 

−  ve výši ceny práva odpovídajícího věcnému břemenu
88)

, došlo-li k omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo stavbě zřízením věcného břemene nebo došlo-li  

k odnětí nebo omezení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 

Kromě náhrad uvedených výše náleží vyvlastňovanému též náhrada stěhovacích nákladů, 

nákladů spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které 

vyvlastňovaný účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. 

5.4.1 Vyvlastňovací řízení 

Právní úprava vyvlastnění v České republice vychází z předpisů nejvyšší právní síly, a to  

z Ústavy ČR (Ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb.) a Listiny základních práv a svobod 

(usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.), přičemž jako nejzávažnější veřejnoprávní zásah do 

majetkových práv je vyvlastnění možné pouze při splnění zákonných předpokladů.
89) 

 

Listina základních práv a svobod stanoví, že každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo 

všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Vyvlastnění nebo nucené omezení 

vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Tuto 

listinu na předmětném úseku dále doplňuje občanský zákoník, který v ustanovení § 1038 uvádí: 

Ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a jen na základě zákona lze vlastnické právo 

omezit nebo věc vyvlastnit. Následující ustanovení § 1039 občanského zákoníku stanoví, že za 

omezení vlastnického práva nebo vyvlastnění věci náleží vlastníkovi plná náhrada odpovídající 

míře, v jaké byl jeho majetek těmito opatřeními dotčen a že náhrada se poskytuje v penězích. Lze 

ji však poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany ujednají. 

                                                

87) Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon  

o oceňování majetku). 
88) Ustanovení § 18 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku). 
89) JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání, 2. aktualizované vydání s výkladem k zákonu  

o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, Linda Praha, akciová společnost, 2010, 171 s.  
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5.4.2 Podmínky vyvlastnění 

Dle ustanovení § 3 vyvlastňovacího zákona je vyvlastnění přípustné jen pro účel vyvlastnění 

stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad 

zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva  

k pozemku nebo stavbě potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným 

způsobem. Sleduje-li se vyvlastněním provedení změny ve využití nebo v prostorovém uspořádání 

území, včetně umísťování staveb a jejich změn, lze je provést, jen jestliže je v souladu s cíli  

a úkoly územního plánování.  

Mezi další podmínky vyvlastnění patří včasná informovanost vyvlastňovaného a nezbytný 

rozsah vyvlastnění. 

5.4.3 Účely vyvlastnění 

Vyvlastnění je přípustné podle § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění jen k účelu stanovenému 

zvláštním zákonem – příkladný výčet právních předpisů upravujících účely vyvlastnění: 

− Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - § 170  

Práva k pozemkům a stavbám lze odejmout nebo omezit pro uskutečnění veřejně 

prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšná opatření ke 

snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, ke zvyšování 

retenčních schopností území, k založení prvků územního systému ekologické stability, 

stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a k asanaci území. Vyvlastnit 

lze také právo k pozemku pro nezbytný přístup, řádné užívání nebo příjezd k pozemku 

nebo stavbě.  

− Lázeňský zákon č. 164/2001 Sb. - § 33 

Vlastnická práva k nemovitostem lze omezit pro vyhledávání přírodního léčivého zdroje 

nebo i odejmout pro jeho využívání nebo ochranu.  

− Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. - § 15 

Podle tohoto právního předpisu lze ve společenském zájmu vyvlastnit kulturní památku 

v případě, že její vlastník zanedbává trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování 

nebo užívá-li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, 

památkovou hodnotou nebo technickým stavem. 

− Zákon o geologických pracích č. 62/1988 Sb. - § 14 
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V tomto zákoně je stanoveno, že lze omezit vlastnická práva např. pro vyhledávání 

ložisek ropy nebo zemního plynu, vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod pro 

hromadné zásobování pitnou vodou, zjišťování a hodnocení geologických údajů pro 

tvorbu a ochranu životního prostředí atd. 

− Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. - § 17 

Na základě tohoto právního předpisu lze vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku popř. 

zařízení vyvlastnit pro uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo 

rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství 

nebo staveb souvisejících. 

− Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. - § 104 

Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene, není-li vlastník znám nebo není určen anebo proto, 

že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, 

lze vyvlastnit zřízení věcného břemene pro zajištění veřejné telekomunikační sítě. 

5.4.4 Náhrady za vyvlastnění 

Ve vyvlastňovacím řízení platí zásada, že náhrada se stanoví takovým způsobem a v takové výši, 

aby odpovídala majetkové újmě, která se u vyvlastňovaného projeví v důsledku vyvlastnění. 

Náhrada se poskytuje v penězích nebo v náhradním pozemku nebo stavbě (při odnětí 

vlastnického práva)
90)

. Tyto zásady do jisté míry narušil zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení 

výstavby dopravní, vodní a energetické infrastrukturu ve znění pozdějších předpisů, který byl 

vyvolán požadavky na efektivní prosazování významných, původně dopravních, staveb.
91)

 

U odborné veřejnosti dodnes dochází k diskuzi, zda tehdejší neefektivita a zpožďování výstavby 

dopravních a infrastrukturních staveb byla spojena spíše s legislativními nedostatky či 

neschopností státu při prosazování těchto staveb. Zákonem každopádně došlo k významnému 

dotčení ochrany vlastnických práv k pozemkům a stavbám na nich. Základní postupy při 

omezování vlastnických práv se u staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury řídí 

zákonem o vyvlastnění avšak s určitými specifiky, které vyvlastňované znevýhodňují oproti 

ostatním účelům vyvlastnění. Oproti zákonu o vyvlastnění je naopak stanovena maximální výše 

kupní ceny a to dle ustanovení § 3b uvedeného zákona: 

§ 3b 

                                                

90) Viz kapitola 5.1.7. 
91) Pozn.: zákon by původně koncipován dokonce pouze pro jednu dopravní stavbu (R 35). 
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(1) Výši kupní ceny v kupní smlouvě, získávají-li se koupí potřebná práva podle § 3a, lze 

sjednat maximálně do výše 

a)  ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 16 v případě pozemku  

s výjimkou stavebního pozemku, 

b)  ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního 

pozemku nebo stavby. 

(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní 

smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby, včetně všech jejich součástí  

a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu účinného ke dni odeslání 

návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve znaleckém posudku určí vždy podle 

jejich skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni; přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení 

nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní 

infrastruktury. 

(3) V případě, že se potřebná práva k pozemku nebo stavbě získávají směnnou smlouvou, 

použije se omezení výše sjednané ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 obdobně. V případě, že se 

potřebná práva k pozemku nebo stavbě získávají smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu, použije se omezení výše sjednané ceny uvedené v odstavcích 1 

a 2 přiměřeně. 

(4) Omezení uvedená v odstavcích 1 až 3 se na získávání potřebných práv podle § 3a 

použijí jen v případě, že jejich nabyvatelem je Česká republika nebo právnická osoba zřízená 

státem. 

5.4.5 Znalecký posudek 

Postavení znaleckého posudku ve vyvlastňovacím řízení upravuje ustanovení § 20 

vyvlastňovacího zákona: 

(1) Náhrada se stanoví na základě znaleckého posudku vyhotoveného na žádost 

vyvlastňovaného, nebo znaleckého posudku vyhotoveného na žádost vyvlastnitele, jestliže s tím 

vyvlastňovaný vyslovil souhlas. Nedošlo-li k vyhotovení znaleckého posudku na žádost 

vyvlastňovaného a ani vyvlastnitele, stanoví se náhrada na základě posudku znalce 

ustanoveného vyvlastňovacím úřadem. 

(2) Vyvlastňovaný a každý, kdo pozemek nebo stavbu užívá z jakéhokoliv právního 

důvodu nebo i bez právního důvodu, je povinen umožnit znalci ustanovenému vyvlastňovacím 
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úřadem prohlídku pozemku nebo stavby potřebnou k vypracování posudku, jestliže mu znalec 

prokazatelně oznámil dobu prohlídky alespoň 3 týdny předem. 

(3) Nesplní-li vyvlastňovaný povinnost podle odstavce 2, znalec vypracuje posudek 

podle údajů, které lze opatřit jinak. Vyvlastňovaný v tomto případě nemůže vznášet námitky proti 

ocenění uvedenému ve znaleckém posudku. 

(4) Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku hradí vyvlastnitel. 

V daném případě se nejedná o posudek ve smyslu ustanovení § 56 správního řádu. Pro stanovení 

náhrady ve vyvlastňovacím řízení je znalecký posudek nezbytný, proto je jeho zpracování řešeno 

samostatně ve vyvlastňovacím zákoně. 

Vyvlastnitel se musí dotázat vyvlastňovaného, zda si nechá zpracovat znalecký posudek ve věci 

náhrady, nebo zda souhlasí s tím, aby jej zajistil vyvlastnitel. Nedojde-li k dohodě, ustanoví 

znalce usnesením podle § 56 správního řádu vyvlastňovací úřad. Zákon dále stanoví povinnost 

umožnit znalci zpracování posudku. Pokud není prohlídka znalci umožněna, má to vůči 

vyvlastňovanému důsledky v nemožnosti vznášet námitky proti znalcem zpracovanému 

ocenění
92)

. 

V běžné rozhodovací praxi vyvlastňovacích úřadů dochází k situacím, kdy jsou do řízení 

předloženy posudky dva, od vyvlastňovaného i od vyvlastnitele, s rozdílným oceněním náhrady 

za vyvlastnění. Vyvlastňovací úřad musí rozhodovat v souladu se zásadou materiální pravdy, 

kdy dle § 3 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti. Ve správním řízení je pak znalecký posudek považován za důkaz listinou, 

a pokud zákon nestanoví, že je některý podklad pro správní orgán závazný, hodnotí správní 

orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy. Vyvlastňovacímu úřadu pak nezbývá, než na 

vlastní náklady v souladu s ustanovením § 56 správního řádu ustanovit pro zpracování 

znaleckého posudku znalce třetího a svou správní úvahu o stanovení výše náhrady pak náležitě 

odůvodnit. 

Ve smyslu správního řízení je znalecký posudek jedním z mnoha důkazních prostředků, ačkoliv 

je v řízení o vyvlastnění jednoznačně nezastupitelný. Ustanovením § 68 odst. 3 správního řádu je 

uloženo správnímu orgánu, aby odůvodnění rozhodnutí obsahovalo vždy důvody výroku 

rozhodnutí a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení. Je tedy důležité, aby 

vyvlastňovací úřad v odůvodnění rozhodnutí náležitě zdůvodnil, podle kterého znaleckého 

                                                

92) Podrobněji - JANDERKA, Karel. Zákon o vyvlastnění, poznámkové vydání, 2. aktualizované vydání s výkladem 

k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, Linda Praha, akciová společnost, 2010, 171 s. 
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posudku stanovil náhradu za vyvlastnění, protože z odůvodnění rozhodnutí musí být vždy 

zřetelné, že zjištění vychází ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Vyvlastňovací úřad 

hodnotí znalecký posudek jak z hlediska jeho úplnosti, tak i z hlediska jeho vypovídající 

schopnosti, tj. zda předložený znalecký posudek postačí jako důkaz pro vydání rozhodnutí ve 

věci. 

Znalecký posudek je odborným posouzením určitých skutečností, které vyžadují odborné 

znalosti. V daném případě však nelze považovat právní posouzení za posouzení odborné.  

K takovému posouzení je příslušný vyvlastňovací úřad. Znalec tedy ve vyvlastňovacím řízení 

odpovídá za odbornou úroveň provedeného znaleckého posudku. Vyvlastňovací úřad pak 

v řízení o vyvlastnění odpovídá za posouzení právní stránky a dostatečnosti vypovídací 

schopnosti znaleckého posudku.      

5.4.6 Obecný závěr pro účely disertační práce 

Vyvlastnění je hodnoceno jako nejzávažnější veřejnoprávní zásah do majetkových práv  

a celkově je mu však věnováno ve vědě správního práva méně pozornosti než ostatním 

problematikám. Znalec by měl při zpracování posudku pro stanovení náhrady ve vyvlastňovacím 

řízení klást zvýšený důraz na jeho zákonnost a kvalitu a to nejenom z toho důvodu, že 

vyvlastňovanému stanovuje náhradu za zásah do jeho vlastnických práv, ale i z toho důvodu, že 

stanovení náhrady na základě znaleckého posudku bývá velice často předmětem občanského 

soudního řízení. Konkrétně u oceňování předmětný staveb je potřebné, aby znalec zohlednit 

všechny okolnosti případu a na případné právní či stavebně technické vady stavby v posudku 

upozornil. Varianty ocenění a závislost na průběhu řízení o odstranění stavby je pak zřejmá 

z obrázku č. 10.  

5.5 ZPŮSOB POJETÍ ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

Disertační práce je zaměřena na standardizaci znaleckého postupu při oceňování staveb 

poškozených, nepovolených a neoprávněných, tj. o oceňování staveb za ne zcela standardních 

okolností. Terminologií uváděnou v článku R. Kleduse
93)

 je možno tento stav charakterizovat 

jako nestandardní stav entity, kdy hodnoty stavových veličin překračují přípustné nebo 

doporučené hodnoty, takže procesy, projevy, a tím i chováni entity, vybočují z normality. 

Nestandardní stav entity může mít charakter: 

- běžné nestandardní situace (k řešení postačují známé rutinní činnosti) nebo 

                                                

93)
 KLEDUS, R. Znalecký objekt v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 72-84. ISSN: 

1211- 443X. 
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- problémové situace (řešení vyžaduje použití informačních, tvůrčích a rozhodovacích 

činností). 

S definicemi uvedených pojmů je odkazováno na publikaci P. Janíčka
94)

 a jsou následující: 

- Stav entity je charakterizován množinou hodnot tzv. stavových veličin vyjadřujících její 

vlastnosti a projevy, které lze na entitě v daném čase a prostoru rozpoznat a které 

z určitého vymezeného hlediska zajímají subjekt. 

- Problémová situace je takový nestandardní stav entity (objektu nebo člověka), který  

z objektivních nebo subjektivních důvodů vyžaduje řešení s určitým vymezeným cílem, 

přičemž proces řešení není rutinní, takže řešitel musí využívat informační, hodnotící, 

tvůrčí a rozhodovací činnosti a hledat metody řešení. 

Řešení problému je tedy pojato jako řešení problémové situace s vymezením znaleckého objektu 

a znaleckého problému a to za použití informačních, tvůrčích a rozhodovacích činností 

systémovým přístupem ve smyslu uvedených publikací P. Janíčka a R. Kleduse a dalších 

článků
95)96)

 zveřejněných na toto téma. Případnou možnou aplikací v práci navržených standardů 

by mělo dojít k tomu, že nestandardní stav entity by již měl charakter běžné nestandardní situace. 

 

                                                

94)
 JANÍČEK P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky - hledání souvislostí. 1. a 2. díl. 1. vyd. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2007. 1234 s. ISBN 978-80-7204-554-9, str. 33. 
95) KLEDUS, R. Systémové vymezení oceňovacího znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 175-187. 

ISSN: 1211- 443X. 
96) KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 

115-132. ISSN: 1211- 443X. 
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6 ZADÁNÍ OCENĚNÍ STAVEB POŠKOZENÝCH, 

NEPOVOLENÝCH A NEOPRÁVNĚNÝCH 

6.1 ZNALECKÝ ÚKOL 

Znalecký posudek může být vypracován pouze v souvislosti s právními úkony občanů nebo 

organizací, jak uvádí mj. A. Bradáč v publikaci Úvod do soudního znalectví
97)

. V souvislosti 

s různými právními úkony nastávají různé požadavky na ocenění nemovitých věcí. V případě 

této disertační práce jsou řešeny případy ocenění staveb, které jsou zatíženy právní (stavby 

nepovolené a neoprávněné) či fyzickou (stavby poškozené) vadou a jsou podrobně definovány 

v kapitolách 2.3.2 až 2.3.4.  

Znalecký úkol je vždy stanoven objednatelem znaleckého posudku, který jej však vždy 

specifikuje podle daných předpisů v dané situaci. Autor tyto situace přehledně znázornil 

v tabulkách č. 4 a 5 v kapitole 5.1.20 této práce. V naprosté většině situací, ke kterým v praxi 

běžně dochází, je znaleckým úkolem stanovit cenu obvyklou nebo určit zjištěnou cenu nemovité 

věci za účelem jejího prodeje. 

6.2 PŘEDMĚT OCENĚNÍ 

Předmětem ocenění jsou dle zadání disertační práce stavby poškozené, nepovolené  

a neoprávněné. Tyto stavby jsou však zpravidla součástí souboru nemovitých věcí, a to např. 

s pozemkem pod samotnou stavbou nebo také i s pozemky, které jsou se stavbou a tímto 

pozemkem v jednom funkčním celku. Dále také s příslušenstvím oceňované stavby a součástmi 

pozemků. Z tohoto důvodu jsou dále v práci a jeho standardu včetně jeho aplikace řešeny 

soubory nemovitých věcí, které jsou obvykle oceňovány.  

Dále je nezbytné čtenáře upozornit na skutečnost, že znalec pouze oceňuje to, co mu objednatel 

posudku zadal. Autor práce tedy zdůrazňuje, že znalec nemá svévolně ocenit např. stavbu a nad 

rámec zadání znaleckého posudku zohlednit její nepovolení. Na druhé straně ovšem nemůže 

zamlčet skutečnost důležitou pro rozhodování, jak plyne z ustanovení § 346 trestního 

zákoníku:
98)

 

§ 346 - Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek 

                                                

97) BRADÁČ, A., KLEDUS, M., KREJČÍŘ, P. A KOLEKTIV Úvod do soudního znalectví. Brno: Akademické 

nakladatelství Cerm, 2004. 220 s. ISBN 80-7204-365-X. 
98) Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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(1) Kdo jako znalec podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Kdo jako svědek nebo znalec před soudem nebo před mezinárodním soudním 

orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním 

orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění 

vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo 

b) takovou okolnost zamlčí, 

bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, 

c) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu, nebo 

d) spáchá-li takový čin v úmyslu jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné 

vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. 

V případě obecného zadání tedy znalec ocení stavbu podle skutečného stavu a na její závadný 

právní stav ve znaleckém posudku musí upozornit. Znalec neřeší právní otázky a není tedy 

oprávněn řešit, zda je stavba povolená či nikoliv. Rozdílný je však případ, že znalec dostane 

znalecký úkol, aby stanovil obvyklou cenu nemovité věci a zohlednil v této ceně, že je stavba 

nepovolená. Autor připomíná, že cílem této disertační práce je navrhnout znalecký standard 

právě pro tyto případy, nikoliv však pro tvůrčí činnost znalce.  

6.3 PODKLADY PRO OCENĚNÍ 

Podle oceňovaného případu je nutné zajistit buď objednatelem, nebo samotným znalcem 

zpravidla následující podklady, které je znalec povinen vždy uvést v nálezové části znaleckého 

posudku.
99)

 

Pro ocenění stavby poškozené jsou zpravidla zapotřebí následující podklady: 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 kopie katastrální mapy, 

                                                

99) Pozn.: Zde je třeba vždy rozlišovat jednotlivé druhy řízení. Např. v rámci trestního řízení obstarává podklady 

vždy objednatel (zpravidla orgán činný v trestním řízení), viz ustanovení § 107 zákona č. 141/1961 Sb., o 

trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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 projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem (pokud se dochovala) popř. 

pasport stavby (zjednodušená dokumentace), 

 rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení o odstranění stavby popř. souhlas stavebního 

úřadu s odstraněním stavby (pokud dokumenty byly vydány), 

 další podklady z archivu stavebního úřadu, které by mohly vypovídat o stavu stavby popř. 

o procesech a úkonech stavebního úřadu doposud provedených,  

 statický posudek, 

 výsledky místního šetření, 

 kopii koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce a předběžnou 

informaci o možnostech dalšího využití území
100)

 – popřípadě je možné si informace 

obstarat na internetových stránkách příslušné obce nebo kraje, některé krajské úřady již 

zveřejňují všechny územní plány ve svém obvodu na portálech územního 

plánování,
101)102)

 

 příslušné právní předpisy, odborná literatura, normy atd.   

Pro ocenění stavby nepovolené jsou zpravidla zapotřebí následující podklady: 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 kopie katastrální mapy, 

 geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy (pokud existuje), 

 projektová dokumentace stavby (pokud existuje) 

 rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení o odstranění stavby (bylo-li vydáno) 

 další podklady z archivu stavebního úřadu, které by mohly vypovídat o současném stavu 

stavby nebo o tom, zda stavební úřad vede ve věci nepovolené stavby nějaké správní 

řízení, 

 výsledky místního šetření, 

 kopii koordinačního výkresu územně plánovací dokumentace obce a předběžnou 

informaci o možnostech využití území – popřípadě je možné si informace obstarat na 

internetových stránkách příslušné obce nebo kraje, některé krajské úřady již zveřejňují 

všechny územní plány ve svém obvodu na portálech územního plánování, 

                                                

100) Územně plánovací informace – viz ustanovení § 21 stavebního zákona.  
101)

 OLOMOUCKÝ KRAJ. Portál územního plánování [online]. 2015. vyd. Olomouc [cit. 2015-06-15]. Dostupné z: 

http://uap.kr-olomoucky.cz/dmvs-gateway/uzemni-plany?conversationContext=3 
102)

 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Územní plány obcí [online]. 2015. vyd. Ostrava [cit. 2015-06-15]. Dostupné z: 

http://geoportal.kr-moravskoslezsky.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci 
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 údaje z územně analytických podkladů obce
103)

, ze kterých mohou být zřejmé limity 

v území, které by mohly mít vliv na možnost dodatečného povolení stavby, 

 příslušné právní předpisy, odborná literatura, normy atd.   

Pro ocenění stavby neoprávněné jsou zpravidla zapotřebí následující podklady: 

 výpis z katastru nemovitostí, 

 kopie katastrální mapy, 

 geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy (pokud je vyžadován), 

 veřejnoprávní titul k umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní 

smlouva), k provedení stavby (ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, 

certifikát autorizovaného inspektora) popř. i k užívání stavby (kolaudační rozhodnutí, 

kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby), 

 projektová dokumentace stavby ověřená stavebním úřadem (pokud se dochovala) popř. 

pasport stavby (zjednodušená dokumentace), 

 prohlášení vlastníka stavby, zda byla stavba provedena v dobré víře (podrobněji viz 

kapitola 2.3.4), 

 v případě probíhajícího soudního sporu podle ustanovení § 1085 občanského zákoníku  

i obsah soudního spisu či výpovědi účastníků sporu, 

 výsledky místního šetření,   

 databáze informací o realitní inzerci a dosahovaných cenách nemovitostí, 

 příslušné právní předpisy, odborná literatura, normy atd.   

 

                                                

103) Viz ustanovení § 26 stavebního zákona (územně analytické podklady jsou zpracovávány na celé území obce 

s rozšířenou působností a jsou zveřejňovány obcemi s rozšířenou působností a krajskými úřady).  
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7 ANALÝZA VSTUPNÍCH ZDROJŮ 

Pro vyhodnocení současného stavu autor analyzoval podklady, které by mohly vést k návrhu 

standardu pro ocenění staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných. 

7.1 KUPNÍ SMLOUVY 

Dle definice v § 2 zákona o oceňování majetku, …. obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí 

se porovnáním. Dle znalecké praxe a výše uvedené definice je jediný možný způsob stanovení 

obvyklé ceny, a to porovnáním nemovité věci s již uzavřenými kupními smlouvami na obdobné 

nemovité věci. Vzhledem ke složitému přístupu k informacím o realizovaných prodejích a velmi 

specifickým stavbám s právními vadami (poškozené, neoprávněné a nepovolené stavby), jichž se 

prodává neporovnatelně méně, takže prakticky není možno vytvořit reprezentativní soubor pro 

cenovou komparaci, není dle názoru autora toto porovnání možné. Dalšími důvody nemožnosti 

provedení tohoto způsobu stanovení obvyklé ceny staveb je skutečnost, že se samostatně běžně 

neprodávají nebo se v posuzované lokalitě takto vadné stavby v posledních letech neprodávaly. 

Autorovi se nepodařilo pro účely této disertační práce zajistit podklady ani z jednoho 

uskutečněného prodeje nemovité věci poškozené, nepovolené ani neoprávněné v takovém 

rozsahu a podrobnostech, které by byly potřeba pro porovnání aplikace standardu na skutečně 

realizované prodeje. 

7.2 REALITNÍ INZERCE 

Vzhledem k nemožnosti stanovení obvyklé ceny stavby porovnávacím způsobem dle uzavřených 

kupních smluv, se autor pokusil zvolit zcela běžnou náhradní metodiku, a to stanovení obvyklé 

ceny stavby porovnáním s inzerovanými stavbami. Blíže autor v následujících kapitolách uvádí  

a analyzuje inzerované stavby s právními vadami, které jsou předmětem této práce. 

7.2.1 Stavby poškozené 

Autorovi práce se podařilo nalézt v inzerci v rámci celé České republiky desítky inzerátů 

nabízejících poškozené stavby. Zpravidla se jedná o stavby určené k demolici. Autor níže uvádí 

ve zjednodušené tabulce část vzorku, který analyzoval.  

Tabulka 6 - Inzerované stavby poškozené 

Č. Lokalita 
Nemovitost 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

Cena 

uvedená 

v inzerci 

(Kč) 

Výměra 

pozemku 

(m2) 

Cena 

pozemku 

(Kč/m
2
) 

Obvyklá 

cena 1 m
2 

pozemku 

1 Návrší 

Svobody, 

Exklusivně nabízíme RD 2+1 v Brně. 

Dům se nachází ve velmi atraktivní 
2 190 000 245 8 939 

2 170 (dle 

cenové 
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Č. Lokalita 
Nemovitost 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

Cena 

uvedená 

v inzerci 

(Kč) 

Výměra 

pozemku 

(m2) 

Cena 

pozemku 

(Kč/m
2
) 

Obvyklá 

cena 1 m
2 

pozemku 

Brno – 

Kohouto

vice  

lokalitě Brno Staré Kohoutovice a je v 

původním stavu určený buď k totální 

rekonstrukci nebo k demolici. Celková 

plocha pozemku je 245 m2. Z toho 

zastavěná plocha a nádvoří (rovná část) o 

velikosti 150 m2, dále nad domem zahrada 

(do svahu) 79 m2 a pod domem garáž na 

pozemku o velikosti 16 m2. V domě je 

zavedena elektřina, plyn a dům je napojen 

na veřejnou kanalizaci. Dispozičně je dům 

rozdělen na dva pokoje, kuchyň, koupelnu, 
komoru, předsíň a WC. V okolí se nachází 

spousta lesů. Veškerá občanská 

vybavenost s výbornou dostupností do 

centra (10 minut), zastávka MHD v 

bezprostřední blízkosti. Energetická 

náročnost G.  

mapy) 

2 Valchařs-

ká, Brno 

- 

Husovice 

Prodej RD o ploše užitné 100 m2 na ulici 

Valchařská v Brně - Husovicích. K domu 

jsou napojeny inženýrské sítě (obecní 

vodovod, kanalizace, elektřina a 

plynovod). V RD je možnost využití 

půdního prostoru dle vlastního uvážení, k 

domu patří zahrada o ploše 79 m2. V 
bezprostřední blízkosti je veškerá 

občanská vybavenost, více informací v 

RK. 

2 000 000 141 14 184 

2 470 (dle 

cenové 

mapy) 

3 Zakřany, 

okres 

Brno-

venkov 

Nabízíme Vám k prodeji RD 2+1 v obci 

Zakřany o CP 371m2, dům je řadový, krov 

střechy je dřevěný, okna jsou dřevěná, IS 

jsou před domem. Pozemek je určen k 

výstavbě nového RD, případně totální 

rekonstrukci, dům bude předán vyklizený. 

Obec Zakřany se nachází v okrese Brno-

venkov, je zde škola, školka, restaurace, 

cyklostezky, bus - IDS, výborné spojení 

do Brna. Průkaz energetické náročnosti 
nebyl dodán, z tohoto důvodu je zde 

uvedena třída G.  

520 000 371 1 402 1 275 

4 Nenkovi-

ce, okres 

Hodonín 

Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný 

dům v Nenkovicích u Kyjova v okrese 

Hodonín Nabízíme k prodeji rodinný dům, 

který je určen k demolici. Celková plocha 

je 359m². Nemovitost je napojena na 

všechny IS. V okolí se nachází spousta 

lesů. Veškerá občanská vybavenost s 

výbornou dostupností do města Kyjov (10 

minut), zastávka MHD v blízkosti domu. 

Jsme schopni zdarma zajistit financování 
pomocí vlastního profesionálního 

hypotečního partnera.  

330 000 359 919 165 

5 Mišovice 

okr. 

Znojmo 

Zemědělská usedlost v obci Mišovice okr. 

Znojmo, bydlení 2+1 Zemědělská usedlost 

se skládá z obytné části, hospodářských 

budov a zahrady. Do obytné části se 

vchází z hlavní ulice do chodby, vpravo je 

310 000 1 072 289 280 
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kuchyň a za ní další pokoj. Vlevo z 

chodby je ložnice. Součásti chodby je 

sprchový kout a toaleta. Dispozice tedy 

2+1. Součástí nemovitosti je hospodářská 

část, která navazuje na obytnou. Další část 

zemědělské usedlosti je stodola, která se 

nachází na opačné straně pozemku, ke 

kterému vede asfaltová cesta. Stavby jsou 

dlouhodobě neužívané a neudržované. Po 

zjištění všech skutečností z prohlídky 

objektu mohu jen konstatovat, že 
nemovitost je v havarijním stavu nelze ji 

proto užívat. Její předností je napojení na 

všechny IS (plyn, kanalizace, voda, 

elektřina).  

6 Šebrov-

Kateřina 

- Šebrov 

Nabízíme k prodeji rodinný dům, který je 

určen k demolici. Celková plocha je 

319m².Pozemek je ze zadní strany 

ukončen skálou, která patří stejnému 

majiteli s plochou 300m². Inženýrské sítě 

jsou rozvedeny po pozemku (voda, plyn), 

elektřina je vedena vzduchem. V případě 

prohlídky či bližších informací nás 

neváhejte kontaktovat. 

800 000 319 2 508 1700 

7 Zahradní, 
Bučovice 

Prodej RD - stavebního pozemku, v centru 
města. Ulice Zahradní. Dům je ve špatném 

tech. stavu a je tudíž nabízen za cenu st. 

pozemku. Přípojky ANO. Zajímavá 

lokalita v klidné části centra města. 

Zahrada přímo navazuje na lesopark. Z 

domu příjemný výhled na město. 

Zastavěná plocha a nádvoří 152 m2. 

Zahrada 118 m2. Pozemek celkem 270 m2. 

Členění: předzahrádka, chodba, dům o 

dvou pokojích-dvorek s menšími hosp. 

budovami – zahrada. 

395 000 270 1 463 1 000 

8 Bučovice 

Vícemili-
ce, okres 

Vyškov 

Velmi pěkný pozemek (dispozičně a 

rozměrově) na klidném místě v 
Bučovicích – Vícemilicích s veškerými IS 

(i vč. el. 230/400V) přímo na pozemku, 

popřípadě se stávajícím RD k 

nenáročnému bydlení (… nebo jako 

rekreační objekt), k rekonstrukci. Původní 

dům je suchý (smíšené zdivo) se 

zachovalými kvalitními trámy (...ve 

vedlejší obci se vykupují). Zastavěná 

plocha a nádvoří: 412 m2, zahrada 394 m2, 

Přímo naproti je škola, školka a v těsné 

blízkosti veškerá občanská vybavenost. 
Výborná dostupnost do Brna. 

799 000 412 1 939 500 

9 Bučovice 
Vícemili-

ce, okres 

Vyškov 

Exkluzivně nabízíme cihlový rodinný dům 
v klidné lokalitě obce Vícemilice - 

Bučovice. Dům je přízemní s dvorkem, 

menšími hospodářskými budovami a 

zahrádkou. Je vhodný jako stavební 

parcela celková výměra cca 500 m2. 

690 500 510 1 354 500 
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Veškeré inženýrské sítě jsou na pozemku. 

V tomto případě umíme zprostředkovat 

firmu, která stavbu odstraní, zajistí její 

uložení a připraví pozemek na stavbu.  

10 Vnorovy 

Lidéřovi-

ce, okres 

Hodonín 

Nabízíme prodej RD v obci Vnorovy-

Lidéřovice, klidná ulice. Určen k demolici 

a k využití jako stavební místo. Celková 

plocha 375 m2, veškeré IS na pozemku. 

Uliční šíře cca 11 metrů. Obec Vnorovy 

poskytuje příspěvek na demolici ve výši až 

100 000 Kč.  

300 000 375 800 1 000 

11 Vnorovy  

Lidéřovi-

ce, okres 
Hodonín 

Nabídka zasíťovaného stavební pozemku, 

na kterém stojí stavba určená k demolici. 
Obec na demolici přispívá až 100 000 Kč. 

350 000 349 1 003 1 000 

12 Věteřov, 

okres 

Hodonín 

Nabízíme k prodeji rodinný dům k 

demolici za cenu stavebního pozemku. 

Dům se nachází v řadové zástavbě ve 

Věteřově. Pozemek je vhodný k zastavění. 

195 000 584 334 240 

13 Hlavní, 

Šakvice 

Rodinný dům, Šakvice, okr. Břeclav, ulice 

Hlavní. Dům je vhodný k demolici, 

vznikne tím krásné stavební místo ve starší 

řadové zástavbě, rovinatý pozemek s 

absolutním soukromím. Celková plocha 

pozemku je 695 m2, šířka 15 m a hloubka 

46 m. Všechny inženýrské sítě u pozemku 

(elektřina, plyn, voda, kanalizace, vlastní 

studna). Obec Šakvice má dobrou 
občanskou vybavenost (mateřská škola, 

základní škola, pošta, 3 x obchod, 

restaurace, penzion, atd…). Obec se 

nachází u Pálavy a Novomlýnských jezer 

(možnost pěší turistiky, cyklistiky, 

windsurfing a další vodní sporty). Obec 

má také skvělou dopravní dostupnost 

(jezdí zde autobusy IDS, vlaky každé půl 

hodiny na hlavní trase Břeclav x Brno, 

nebo autem do města Hustopeče 7km a 

odtud dálnice D2 – cesta do Brna 25 
minut). 

590 000 695 849 800 

14 Horní 
Poříčí, 

okres 

Blansko 

Nabízíme k prodeji pozemek v obci Horní 
Poříčí v okrese Blansko o celkové výměře 

199 m2. Na pozemku se nachází zbytek 

stavby. 

35 000 199 176 350 

15 gen. 

Svobody, 

Neza-

myslice 

Nabízíme k prodeji vyhořelý řadový 

rodinný dům k demolici jako stavební 

pozemek o celkové ploše 154 m2, 

současná zastavěná plocha budovy 64 m2, 

veškeré IS na hranici pozemku: elektřina, 

voda, kanalizace, plyn. Přízemní 

nepodsklepená budova ze smíšeného zdiva 

ve špatném stavu vhodná k demolici. 

80 000 159 503 500 

16 Neza-

myslice - 

Těšice, 
okres 

Nabízíme Vám k prodeji pozemek 2148 

m2 v boční ulici obce Těšice u 

Nezamyslic. Na pozemku stojí dva 
spojené domy (zastavěná plocha 278 m2), 

537 000 2148 250 250 
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Prostějov které jsou určené k rekonstrukci nebo 

demolici. Zahrada 1870 m2. Veškeré IS na 

pozemku. Obec Těšice je cca 1,5 km 

vzdálena od Nezamyslic, 4 km od 

Ivanovic na Hané a cca 4 km od nájezdu 

na D1. Doporučujeme prohlídku. 

17 Senice na 

Hané, 

okres 

Olomouc 

Zprostředkujeme Vám prodej řadového 

RD v obci Senice na Hané, dům je určený 

k demolici/kompletní rekonstrukci. 

Zastavěná plocha: 129 m².  

199 900 352 568 550 

18 Senička, 

okres 

Olomouc 

Nabízíme Vám k prodeji RD ke kompletní 

rekonstrukci nebo demolici za cenu 

pozemku. Veškeré inženýrské sítě 

napojeny + vlastní studna. Plocha 
pozemku 980m2.  

390 000 980 398 300 

19 Česká 

Ves, 

okres 

Jeseník 

Nádherné místo- samota – stavební 

pozemek v lese 3354 m2, s číslem 

popisným se zahájenou stavbou (základy, 

obvodové zdivo) na samotě, vhodný pro 

bydlení, milovníky přírody - myslivce 

nebo k výstavbě horské rekreační chaty v 

Jeseníkách nad městem Jeseník a Českou 

Vsí. Zavedena elektřina, velký pozemek. 

Lyžařský vlek a stravování vzdáleno 

300m. Příjezd až k pozemku. V okolí 

krásná příroda a klid. Vhodné pro náročné 

klienty hledající klid samotu a krásnou 
přírodu“. 

630 000 3 354 188 380 

20 Stará 

Červená 

Voda, 

okres 

Jeseník 

Stavební pozemek o celkové výměře 1288 

m2. Na pozemku se nachází zbořeniště 

rodinného domu a v jeho blízkosti je 

hospodářská budova s nutnou celkovou 

rekonstrukcí. Na hranici pozemku jsou 

veškeré inženýrské sítě (plyn, elektřina, 

veřejný vodovod a kanalizace).  Klidná, 

pěkná lokalita.  

140 000 1 288 109 100 

21 Velké 

Kunětice, 

okres 

Jeseník 

Nabízíme k prodeji v Jeseníkách v klidné 

obci Velké Kunětice pozemek ke stavbě 

rodinného nebo rekreačního domu o 

celkové ploše 3538 m2 z toho 691 m2 

stavební parcela a 2847 m2 zahrada a velká 
hospodářská budova s možností 

vybudování malé eko farmy. Na hranici 

pozemku, plyn, elektřina, na pozemku 

vodovod. Pozemek schválený k výstavbě i 

více rodinných domů, penzionu, rekreační 

chaty apod.. Schváleno k zástavbě 

rodinných domů v obci.  

180 000 3 538 51 50 

22 Milotice 

nad 

Opavou, 

okres 

Bruntál 

Nabízíme k prodeji dům se zahradou o 

výměře 4.068m2. Pozemek se nachází u 

silnice I. třídy č. 11 (Opava-Bruntál-

Šumperk), cca. 300m za obcí Milotice nad 

Opavou. Na pozemku se nachází el. 

energie, vlastní studna. Pozemek je 
jihovýchodní svah, v blízkosti přehrady 

Slezská Harta. Nutná rekonstrukce budov. 

650 000 4 068 160 150 
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23 Hnojník, 

okres 

Frýdek-

Místek 

Nabízíme k prodeji rodinný dům ke 

kompletní rekonstrukci, popřípadě k 

demolici. Dům se nachází na slunném 

pozemku s veškerými sítěmi (voda, 

elektřina, plyn). K domu náleží zděná 

garáž. Výborná dopravní dostupnost. 

699 000 2 013 347 230 

24 Křížová, 

Odry 

Exkluzivně nabízíme k prodeji rodinný 

dům v Odrách na ulici Křížové. Dům je 

přízemní, vhodný spíše k demolici. Na 

pozemku je ještě plechová garáž, 

uzamykatelná bouda a dřevěná šopa, 

studna s pitnou vodou, ovocné stromy, 
okrasné keře, pozemek je celooplocen. 

Přípojka na vodu z vodovodního řádu je 

na pozemku, kanalizace a přípojka O2 v 

komunikaci u pozemku, elektřina je v 

domě.  

579 000 1 349 429 300 

25 Ivana 

Kubince, 

Kravaře - 

Dvořisko 

Nabízíme pozemek o rozloze 480m2. Na 

pozemku stojí starší cihlový dům 3+1 k 

rekonstrukci s hospodářskou budovou. 

Zastavěná plocha 130m2. Lukrativní 

lokalita Kravaře. 

475 000 480 990 880 

26 Vítkov - 

Podhradí, 

okres 

Opava 

Nabízíme Vám ke koupi rekreační objekt 

(chalupu), na Podhradí, Osada Podhradí se 

nachází v malebném údolí řeky Moravice, 

cca 4 km od městečka Vítkov. Jedná se o 

původní zemědělskou usedlost se dvěma 
nadzemními podlažími, stodolou a 

zahradou o výměře 541 m2. Usedlost se 

nachází v souvislé zástavbě, při okraji 

obce, terén se svažuje k jihu. Obě budovy 

pochází cca z roku 1830 a po roce 1945 

byly využívány jako hájovna a stáj pro 

koně. Původní budova byla v 90. let 20. 

století rozšířena o další obytné a 

skladovací prostory. Tato úprava objektu 

nebyla však zcela dokončena (chybějící 

fasáda na přistavěné části chalupy, 
nedodělky v interiéru). V 1.NP (snížená 

část) se nachází domácí skladové prostory 

a koupelna. Ve 2. NP je dřevěná vstupní 

veranda, chodba a schodiště, kuchyně, 5 

obytných místností, koupelna, záchod, 

komora. Ve 3. NP je chodba, 2 pokoje a 

schodiště, zbývající část podlaží zabírá 

půda. Chalupa byla připojena na veřejný 

rozvod el. proudu a pitné vody, 

odkanalizování je provedeno do žumpy (v 

současné době nepřipojeno). Možnost 
připojení na veřejný rozvod zemního 

plynu. Objekt nebyl dlouhodobě využíván 

a vyžaduje celkovou rekonstrukci. 

390 000 1 060 368 300 

Autor se zprvu domníval, že by mohl z uvedených inzerátů stanovit obvyklou cenu nemovitých 

věcí nebo dokonce stavby. Při podrobné analýze však dospěl k závěru, že to není možné. 
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Důvodů je několik, a to zejména malé množství nemovitých věcí s poškozenou stavbou 

v případné posuzované lokalitě. V inzerci se nachází pouze desítky inzerátů na území celé 

republiky, které jsou také „skryty“ v sekci pozemky a nikoliv jak by se čtenář mohl domnívat 

v sekci stavby určené k demolici. Dalším důvodem je naprosto rozdílný stav poškozených staveb 

a jejich vzdálenost od případné skládky odpadů, přičemž tato položka má v rozpočtu stavebních 

prací významný vliv. Autor se snažil zjistit mezi inzeráty nějaké vodítko, které by vedlo 

k návrhu standardu stanovení obvyklé ceny poškozené stavby. Stanovil z inzerce obvyklou cenu 

pozemku určeného k zastavění rodinnými domy v posuzované lokalitě. Dále vydělil celkovou 

nabízenou cenu uvedenou v inzerátu celkovým počtem metrů uvedených taktéž v inzerátu. Tyto 

ceny porovnal a došel k závěru, že nemovité věci s poškozenou stavbou nabízené v inzerátech 

jsou nabízeny zpravidla za cenu pozemku. Čtenář by se však mohl domnívat, že obvyklá cena 

nemovitých věcí s poškozenou stavbou je ve výši obvyklé ceny pozemku. To tak však bohužel 

není, protože u sledovaných inzerátů nedocházelo v uplynulém roce ke změnám a nemovité věci 

nebyly prodány. Autor tedy došel k závěru, že nabízené nemovité věci v inzerci mají nulovou 

hodnotu a jsou zpravidla neprodejné. Výjimku mohou tvořit pouze nemovité věci, ke kterým má 

někdo zvláštní vztah nebo zájem, např. soused, který si rozšíří zahradu nebo obec, která nechce 

mít v obci řadu let stavbu určenou k demolici. 

7.2.2 Stavby nepovolené 

Nabídky prodejů nepovolených staveb nebyly autorem práce v inzerci nalezeny. Autor se 

domnívá, že se tyto nemovité věci s právní vadou prodávají, avšak kupující je pravděpodobně 

s touto informací seznámen až při kontaktu s realitním agentem nebo tuto skutečnost zjistí až při 

žádosti o úvěr. Z důvodu nenalezení inzerátů ani realizovaných prodejů staveb nepovolených 

nelze tedy odvodit možný způsob stanovení obvyklé ceny nepovolené stavby. 

7.2.3 Stavby neoprávněné 

Nabídky prodejů neoprávněných staveb nebyly autorem práce v inzerci nalezeny. Zde se autor 

domnívá, že informaci o neoprávněnosti stavby se kupující dozví pravděpodobně při detailním 

ohledání katastrální mapy nebo až jej upozorní vlastník pozemku, na němž stavba stojí. 

Z důvodu nenalezení inzerátů ani realizovaných prodejů staveb neoprávněných nelze tedy 

odvodit možný způsob stanovení obvyklé ceny neoprávněné stavby. 
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8 VYBRANÉ SPECIÁLNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE 

Autor se při svém studiu a současně při své profesní praxi na stavebním úřadě setkal s několika 

speciálními případy, a některé z nich (stavbu poškozenou a stavbu nepovolenou) pro jejich 

složitost celé situace dále popisuje. Tyto případy se mohou zdát v mnoha případech běžné, avšak 

mají různá specifika a v různých situacích mohou být odlišné. Tím má autor na mysli především 

období, ve kterém situace nastaly, a to ve vztahu k platným právním předpisům, které platily 

v době posouzení. Vzhledem k častým změnám zákonů v České republice nelze tyto příklady 

považovat za standardní (např. nový občanský zákoník, opakované změny stavebního zákona, 

pořizování nových územních plánů po nabytí účinnosti nového stavebního zákona) a 

v neposlední řadě také nejednotné rozhodování příslušných úřadů v různých krajích.  

8.1 OCENĚNÍ STAVBY POŠKOZENÉ 

8.1.1 Úvod 

Jak je v kapitole 2.3.2. uvedeno, za stavbu poškozenou je pro účely této disertační práce 

považována stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. Pokud vlastník takovéto stavby přes 

rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil její závadný stav, stavební úřad 

nařídí v souladu s ustanovením § 129 odst. 1 písm. a) stavebního zákona její odstranění. V praxi 

pak mohou nastat takové případy, kdy z nejrůznějších důvodů se takováto stavba stane 

předmětem ocenění (dědické řízení
104)

, exekuční řízení
105)

, vyvlastňovací řízení
106)

 …) a zároveň 

se ještě nejedná o stavbu určenou k odstranění podle uvedeného ustanovení stavebního zákona.  

Otázky správy a údržby nemovitostí vyššího stáří se stávají stále problematičtější záležitostí 

nejen z důvodů ekonomické nákladnosti, zejména pro věkově starší vlastníky, ale i z důvodů 

respektování současných požadavků daných právními předpisy, kde se v mnoha případech 

dostává do rozporu původní a současná právní úprava pro nakládání s těmito nemovitostmi.   

Pro účely této práce se konkrétní identifikační údaje pozemků a staveb neuvádějí a to z toho 

důvodu, aby byla zachována anonymita jednotlivých případů a nemohlo tak dojít k případnému 

poškození vlastníků nemovitostí nebo účastníků příslušných správních řízení. Autor tyto 

informace získal pro studijní účely na základě usnesení § 38 správního řádu. 

                                                

104) Část třetí, Hlava III zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
105) Např. dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů. 
106) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) 

ve znění pozdějších předpisů. 
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8.1.2 Popis umístění a stavu stavby 

V rámci této práce jsou popsány pouze základní údaje o stavbě a jejím umístění, které jsou 

podstatné pro pochopení okolností případu. Podrobněji je kauza rozvedena v příspěvku 

v časopisu Soudní inženýrství
107)

. 

Rodinný dům je umístěn na pozemku o velikosti 234 m
2
. Samotná zastavěná plocha domu je 

125 m
2
. Dům je umístěn ve středu obce s cca 180 obyvateli, vzdálené 3 km od obce s rozšířenou 

působností a 22 km od krajského města. Obec je možno charakterizovat jako zemědělskou 

s relativně velkou plochou orné půdy. 

 

Obrázek 6 - Umístění stavby (fotomapa, zdroj: © GEODIS BRNO, spol. s r.o.) 

 

                                                

107) VYKOPALOVÁ, H.; ČERNOCKÝ, R. Ocenění stavby v "havarijním" stavu. Soudní inženýrství, 2012, roč. 23- 

2012, č. 1, s. 17-24. ISSN: 1211- 443X. 
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Obrázek 7 - Umístění stavby (katastrální mapa) 

Jedná se o jednopodlažní rodinný dům s půdním prostorem a dřevěným vaznicovým krovem, 

sedlovou střechou s krytinou z azbestocementových desek na latě. Z pohledu dispozičního řešení 

je hlavní vstup do domu z uliční strany do zádveří. Ze zádveří je po levé straně domu kuchyň  

a pokoj orientovaný na uliční stranu, po pravé straně neobyvatelný pokoj sloužící jako sklad 

nepotřebných věcí. Ze zádveří je ještě přístupný přístřešek, sloužící rovněž ke skladování 

nepotřebných věcí. Zcela chybí hygienické zázemí, zavedena je pouze studená voda a elektrická 

energie, topení je na tuhá paliva.  

Z pohledu stavebně technického řešení je založení domu na základových pasech bez izolace, 

obvodové zdivo smíšené a vnitřní dělicí stěny a příčky cihelné, stropy s rovným podhledem, 

krov dřevěný, vaznicový, sedlový, pokrytý krytinou z azbestocementových vlnovek. Okna 

dvojitá, kastlová, rovněž ve špatném technickém stavu. Vnitřní dveře plné, podlahy podle účelu 

užívání - dřevěné, z PVC nebo betonové mazaniny. Objekt je ve velmi špatném technickém 

stavu, bez údržby, v jihozápadní části domu je probořena střešní krytina. Do objektu zatéká, což 

má za následek protečení srážkové vody do stropní konstrukce i do zdiva domu.  
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Obrázek 8 - Vady stavby (stav únor 2007, foto autor) 

 

Obrázek 9 - Vady stavby (stav únor 2007, foto autor) 

8.1.3 Majetkoprávní uspořádání 

Stavba rodinného domu byla nabyta v  roce 1974 do tzv. bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů (dnes označovaného jako společné jmění manželů), kteří se však v roce 1976 rozvedli. 
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Po rozvodu se vlastníci stavby na vypořádání společného jmění manželů nedohodli a ani nevedli 

žádné soudní řízení. Po rozvodu manželství jeden z manželů nemovitost opustil a tuto již 

neužíval. Vzhledem k tomu, že nedošlo do tří let od zániku bezpodílového spoluvlastnictví 

manželů k jeho vypořádání dohodou ani nebylo bezpodílové spoluvlastnictví manželů na návrh 

podaný do tří let od jeho zániku vypořádáno rozhodnutím soudu, platilo podle tehdy platné 

právní úpravy občanského zákoníku ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle 

stavu, v jakém každý z nich věci z bezpodílového spoluvlastnictví pro potřebu svou, své rodiny  

a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech 

platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné. I přesto, 

že jeden z majitelů od roku 1976 nemovitost neužíval a v daném případě de facto ani nevěděl, že 

ze zákona uplynutím tří let po rozvodu nabyl nemovitosti do podílového spoluvlastnictví 

uplynutím tří let po rozvodu, odpovídal za stav stavby, kterou mu nebylo druhým vlastníkem 

umožněno užívat. Po jednání se stavebním úřadem tento spoluvlastník nabídl druhému, 

faktickému uživateli stavby, svou ideální polovinu darem, ale tento nereagoval. Spoluvlastník 

stavby, který stavbu více jak 30 let neužíval a fyzicky ani nemohl vady stavby odstranit (druhý 

spoluvlastník mu v tom bránil), byl nucen podat u příslušného soudu žalobu o zrušení 

podílového spoluvlastnictví k nemovitostem.  

Podle § 141 odst. 1 občanského zákoníku platného ke dni probíhajícího řízení (tj. zákona 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který pozbyl účinnosti k 31. 12. 2013, nicméně právní poměry 

vzniklé dříve se však v souladu s ustanovením § 3028 nového občanského zákoníku řídí nadále 

původními právními předpisy), spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví 

a o vzájemném vypořádání; je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda 

písemná. Podle § 142 odst. 1 starého občanského zákoníku, nedojde-li k dohodě, zruší 

spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédne přitom 

k velikosti podílů a účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné, přikáže soud věc 

za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc 

mohla být účelně využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej  

a výtěžek rozdělí podle podílů (obdobná pravidla pro vypořádání zahrnuje i občanský zákoník 

v ustanovení § 1140 až 1149). V tomto případě tedy soud nejprve zkoumal, zda je rozdělení 

nemovitosti reálné. Ze znaleckého posudku pak vyplývalo, že reálné rozdělení nemovitosti je 

teoreticky možné, ale z důvodu špatného technického stavu objektu by nebylo možné bez větších 

nákladů. Zásadním problémem případného rozdělení by byly v daném případě stavební úpravy  

a bourací práce v souvislosti s vybouráním stávajících zdí chodby, při zřízení dvou samostatných 

vchodů. Vážným problémem by pak bylo založení nových dělicích stěn při realizaci dvou 
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samostatných přístupových chodeb do domu a to vzhledem k tomu, že nové dělicí zdi musejí být 

řešeny jako požární s vyvedením nad střešní krytinu domu. Dále by bylo nutné vybudování zdí 

do půdního prostoru obou rozdělených částí domu. Dalším problémem se jevilo řešení 

samostatných přípojek inženýrských sítí. Z uvedených důvodů znalec nedoporučil dělení 

nemovitosti, neboť předpokládané náklady na rozdělení by dosáhly částky minimálně 

300 000 Kč, která v době ocenění nemovitosti převyšovala obvyklou hodnotu nemovitostí a byla 

by značně neúměrná z hlediska provozně ekonomického. Po provedeném soudním řízení soud 

zrušil podílové spoluvlastnictví k nemovitostem a přikázal nemovitosti do výlučného vlastnictví 

žalovaného (uživatele rodinného domu). Zároveň soud rozhodl o povinnosti žalovaného nahradit 

žalobci náhradu za vyrovnání jejího podílu a to ve výši ½ ceny obvyklé stanovené na základě 

znaleckého posudku. Po nabytí právní moci rozsudku již nesl odpovědnost za stav stavby pouze 

její faktický uživatel a stavební úřad již mohl jednat pouze s ním. Rozsudek byl vydán v roce 

2009. 

8.1.4 Úkony stavebního úřadu v letech 2007 – 2010 v popisovaném případu stavby 

poškozené 

Místně příslušný stavební úřad provedl v rozmezí tří let mnoho opakovaných úkonů vůči 

vlastníkům resp. následně vlastníku stavby, které měly vést k nápravě závadného stavu popř. 

alespoň v první fázi k zabezpečení stavby tak, aby nedocházelo k  jejímu dalšímu 

znehodnocování, a to včetně uložení sankce. Veškeré snahy se však vzhledem k odmítavému 

postoji vlastníka stavby minuly účinkem a muselo tedy dojít k náhradnímu výkonu rozhodnutí.  

Zde je nutno v první řadě upozornit na zákonnou povinnost vlastníků stavby tuto udržovat 

v řádném technickém stavu tak, aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost. Tato povinnost je 

zakotvena přímo ve stavebním zákoně a to konkrétně v ustanovení § 154 – vlastník stavby je 

povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence. Údržbou stavby se pak rozumějí práce 

(zejména na konstrukcích dlouhodobé životnosti), jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav 

tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. 

Stavební zákon stanoví, že není-li stavba řádně udržována a její vlastník neuposlechne výzvy 

stavebního úřadu k provedení udržovacích prací, stavební úřad mu nařídí zjednání nápravy. 

Náklady udržovacích prací nese vlastník stavby. V daném případě byl již stavební úřad nucen 

přistoupit k nařízení zjednání nápravy a to vzhledem k tomu, že absencí záchovné údržby stavby 

tato začala vykazovat statické poruchy na nosných částech stavby – zejména na obvodovém 

zdivu, které bylo degradováno zatékáním srážkových vod. 
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8.1.5 Náprava stavu 

Zjednání nápravy ze strany vlastníka stavby nebylo provedeno ani po opakovaných výzvách 

stavebního úřadu a vlastník stavby v listopadu roku 2009 zemřel. Vzhledem k tomu, že hrozilo 

nebezpečí z prodlení, stavební úřad provedl nařízené zjednání nápravy prostřednictvím 

stavebního podnikatele a to na náklady vlastníka stavby. Jednalo se o pokrývačské práce 

v hodnotě 8 000 Kč, hrazené prvotně z rozpočtu obce, která je stavebním úřadem (obce 

s rozšířenou působností, dále jen také „ORP“). V probíhajícím dědickém řízení po zemřelém 

vlastníku stavby všichni dědicové ze zákona dědictví po zůstaviteli odmítli a dědictví tedy ze 

zákona mělo připadnout jako odúmrť státu. Stát – ČR však v tomto případě, vzhledem 

k předlužení zůstavitele, navrhnul likvidaci dědictví. Ve stejné době jak probíhalo dědické 

řízení
108)

, byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti (vlastník stavby nesplnil povinnost 

nahradit náhradu za vyrovnání rozdělení podílového spoluvlastnictví a dále neuhradil pokutu 

udělenou stavebním úřadem za neodstranění závadného stavu stavby).  

Vzhledem k neustále se zhoršujícímu stavu stavby stavební úřad pořídil na náklady ORP v rámci 

expertní součinnosti statické posouzení stability stavby rodinného domu. Statik při prohlídce 

objektu konstatoval závažné statické poruchy. Jako příčinu stanovil zanedbanou údržbu stavby. 

Z důvodů netěsnosti střešního pláště docházelo k zatékání srážkové vody do objektu, kde tato 

způsobovala uhnívaní nosných dřevěných prvků. Srážková voda taktéž narušovala hliněné zdivo, 

které měnilo svou konzistenci. Zdivo se změnilo v kašovitou hmotu, které pak odtékala z objektu 

a docházelo k oslabení a vzniku deformací nakloněním. V objektu již došlo  

k částečnému propadnutí dřevěné stropní konstrukce a k vyklonění zdiva u severovýchodního 

štítu a na jihozápadní nosné stěně. Z hlediska statiky bylo prohlášeno, že některé nosné prvky 

jsou již v havarijním stavu (zejména prolomený dřevěný trámový strop a obvodové zdivo). 

Zároveň statik doporučil zamezení vstupu osob do objektu zabedněním dveřních a okenních 

otvorů a dále provedení zajištění nejvíce poškozených částí objektu dřevěnou výdřevou.   

Po předložení statického posudku stavební úřad konstatoval, že hrozí nebezpečí z prodlení  

a zajistil nutné zabezpečovací práce podle návrhu ve statickém posudku prostřednictvím 

stavebního podnikatele, který je k jejich provedení odborně vybaven. Zde je nutno uvést, že se 

jedná o další náklady ORP (kromě již provedených prací na zabezpečení střešní krytiny  

a vypracování znaleckého posudku) na zabezpečení stavbu stavby mimo jeho území a to 

v hodnotě 19 000 Kč. ORP uvedené pohledávky uplatňovala v dědickém řízení, avšak z důvodu 

toho, že vznikly až po úmrtí zůstavitele, byly tyto odmítnuty. Do nařízení likvidace dědictví 

                                                

108) Pozn. autora: probíhalo několik let. 
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nebylo možno určit vlastníka nemovitosti, na jehož náklady stavební úřad prováděl nezbytné 

zabezpečovací práce. Dle občanského soudního řádu o majetku zůstavitele, který se nepodaří 

v rámci likvidace zpeněžit, rozhodne soud, že připadá státu s účinností ke dni úmrtí zůstavitele. 

Z důvodu, že náklady na zabezpečovací práce vznikly až po úmrtí zůstavitele, nebylo je možno 

zařadit do dluhu dědictví. Vzhledem ke stavu stavby měl stavební úřad nařídit odstranění stavby, 

která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 

prostředí anebo majetek třetích osob. Vlastník stavby však přes rozhodnutí stavebního úřadu ve 

stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby; jak to stavebnímu úřadu ukládá § 129 odst. 1 

písm. a) stavebního zákona.  

Dle sdělení notáře, který vedl dědické řízení, však nebylo možné vzhledem k okolnostem 

stanovit vlastníka stavby a z tohoto důvodu stavební úřad odstranění stavby nenařídil  

a zabezpečil dočasně stavbu tak, aby nedošlo k jejímu náhlému zřícení.  

 

Obrázek 10 - Provedené zabezpečovací práce (listopad 2010, foto autor) 

8.1.6 Výpis ze znaleckého posudku – vymezení ceny obvyklé, metody tržního ocenění 

Znalecký posudek byl zpracován pro účely žaloby o zrušení podílového spoluvlastnictví  

k předmětným nemovitostem. Soud vznesl otázku, zda je možné reálně rozdělit bez větších 

nákladů nemovitost a určit tržní (obvyklou) cenu těchto nemovitostí ke dni vypracování posudku 

(11/2008).  
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Možnost reálného rozdělení nemovitostí je komentována v kapitole 8.1.2. K zodpovězení otázky 

určení obvyklé ceny nemovitostí znalec použil metodu zjištění věcné hodnoty nemovitosti a cenu 

nemovitosti stanovenou porovnávacím způsobem. 

Obvyklá cena je charakterizována jako finanční částka, kterou je možno získat prodejem majetku 

mezi dobrovolně, legálně a svobodně kupujícím a prodávajícím, přičemž obě strany mají zájem 

k uskutečnění prodeje a koupě věci a nejsou ovlivněni nátlakem jak ze strany kupujícího, tak ze 

strany prodávajícího. Postup stanovení obvyklé ceny není žádným právním předpisem dán. Pro 

tyto potřeby však Ústav soudního inženýrství vydal „Oceňovací standardy“. Zákon o ocenění 

majetku definuje obvyklou cenu takto: 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. 

Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají 

vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména 

vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 

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

vztahu k nim.
109) 

Věcná hodnota je reprodukční cena, která je snížena o přiměřené opotřebení, odpovídající 

průměrně opotřebované věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání věci.  

Metoda věcné hodnoty – metoda nákladová, substanční. Metoda vychází z věcné hodnoty 

pozemků a staveb. Tato metoda ocenění je využita v platných oceňovacích vyhláškách MF ČR 

pro stanovení zjištěné ceny, která je snížena o přiměřené opotřebení.  

Metoda výnosové hodnoty je součtem diskontovaných budoucích výnosů za jednotlivé roky. 

Výnosová hodnota se u nemovitosti zjistí z dosaženého ročního nájemného, resp. z dosaženého 

ročního výnosu předmětné nemovitosti, snížené o roční provozní náklady. Součástí těchto 

nákladů jsou dopisy z reprodukční ceny, náklady na údržbu, daň z nemovitosti, pojištění 

nemovitosti apod. Pro ocenění předmětné nemovitosti nebyla výnosová metoda použita – 

vzhledem k současnému špatnému technickému stavu není nemovitost pronajímatelná. 

                                                

109) Ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

ocenění majetku). 
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Metoda porovnávací je založena na srovnání obdobných nemovitostí, jejíž ceny byly v nedávné 

době na trhu realizovány. Pro tuzemské podmínky v rámci ČR je z výše uvedených důvodů tato 

metoda využitelná pro obchodovatelné nemovitosti.  

Za použití metody porovnávací, věcné hodnoty dospěl znalec k výsledkům uvedeným v tabulce 

č. 7: 

Tabulka 7 - Výše ocenění dle použitých metod 

Použitá metoda ocenění Stanovená cena nemovitých věcí 

Porovnávací metoda 80 000 Kč 

Výnosová hodnota Nebyla stanovena 

Věcná (nákladová) metoda 209 250 Kč 

Tržní (obvyklá) cena nemovitosti 80 000 Kč 

Znalecký posudek sice vychází ze skutečného stavu stavby ke dni ocenění, nezabývá se však  

(a ani to není jeho předmětem) otázkou, zda je možné stavbu ještě hospodárně opravit tak, aby 

byly zajištěny základní požadavky pro určené využití. Aby nový vlastník mohl stavbu znovu 

užívat, stavba musí projít celkovou rekonstrukcí a musí být navržena tak, aby byla při 

respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a současně aby splnila základní 

požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví 

osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, 

bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana
110)

. Tyto taxativně vymezené 

požadavky stanoví vyhláška o technických požadavcích na stavby. Ustanovení této vyhlášky se 

uplatňují také u změn dokončených staveb a udržovacích prací. V daném případě je však možné 

konstatovat, že po celkové degradaci objektu zapříčiněné absencí udržovacích prací, je nemožné 

naplnit tyto požadavky na stavby při respektování požadavku na hospodárnost vynaložených 

prostředků. Je tedy otázkou, jestli by se u stavby v takovém stavu, neměla nemovitost oceňovat 

jako nemovitost určená k odstranění tj. zjistit obvyklou cenu použitelného materiálu z jejího 

odstranění a snížit ji o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu resp. i o náklady na 

úpravu terénu
111)

. Z běžné stavební praxe je možné odhadnout náklady na odstranění takovéto 

stavby. Mohou se pohybovat řádově v částce cca 300 až 400 tis. Kč a jsou jistě větší než obvyklá 

cena použitelného materiálu z odstranění stavby. V případech kdy se oceňuje podle cenového 

předpisu platí, že převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu, a popřípadě i náklady na 

                                                

110) Ustanovení § 8 odst. 1 vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (obdoba § 15 odst. 1 vyhl. č. 

137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, platné ke dni ocenění a zrušené uvedenou 

vyhláškou ke dni 26. 8. 2009). 
111) Ustanovení § 26 odst. 1 vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), 

ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb. 
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úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová
112)

. Ve skutečnosti 

taková stavba znehodnocuje pozemek; aby se pozemek dostal na cenu volného stavebního 

pozemku, musí se stavba odstranit. V takových případech by pak měla být analyzována také 

otázka obvyklé ceny pozemku a ceny souboru stavby s pozemkem. Budeme-li brát v úvahu 

náklady na odstranění stavby ve výši cca 300 tis. Kč, můžeme jen stěží očekávat, že hodnota 

pozemku bez stavby bude ve výši cca 1 200 Kč/m
2
. V daném případě pak můžeme konstatovat, 

že obvyklá cena takovéto nemovitosti je záporná. 

8.1.7 Možnost využití pozemku po odstranění stavby 

Za předpokladu prodeje nemovitosti, kdy je její technický stav tak havarijní, že rekonstrukce 

stavby není reálná, bude muset nový vlastník s největší pravděpodobností přistoupit k jejímu 

odstranění. Zde se však musí při ocenění pozemku po případném odstranění stavby, posoudit  

i další jeho využitelnost z hlediska jeho možného zastavění novým rodinným domem. Prvotně je 

nutno nový záměr posoudit s platnou územně plánovací dokumentací, která již nemusí výstavbu 

nového rodinného domu připouštět a to ani podmíněně. Dále je nutné návrh posoudit zejména 

z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, která v části 

čtvrté stanoví požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich. Zde je nutné 

konstatovat, že stavební pozemek (§ 2 odst. 1 písm. b) stavebního zákona) se vždy vymezuje tak, 

aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním  

a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel  

a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. 

Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno: 

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm 

umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 

komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky, 

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 

vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných, 

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, 

pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno: 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

                                                

112) Ustanovení § 26 odst. 3 vyhl. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), 

ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb. 
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2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 

vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 

umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění do jednotné kanalizace
113)

. 

Zde je nutno si uvědomit, že stávající rodinný dům tyto současně platné požadavky nesplňuje  

a vzhledem k velikosti pozemku 234 m
2
 jeho umístění mezi komunikací III. třídy a místní 

obslužnou komunikací splňovat de facto ani nemůže. Pokud při návrhu nového rodinného domu 

na pozemku domu odstraněného budeme dále uplatňovat požadavky na odstupové vzdálenosti 

stanovené citovanou vyhláškou, např.: 

− je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než  

7 metrů, 

− s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, 

garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu; v takovém případě 

nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací 

otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na 

sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek, 

− vzdálenost průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně  

3 metry od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace
114)

,   

jeví se pozemek pro stavbu rodinného domu vzhledem k situaci a konfiguraci terénu a blízkosti 

vozovek jako nezastavitelný
115)

.  

8.1.8 Závěry z případu  

Případný kupující tak v daném případě zaplatí cenu deklarovanou jako obvyklou a posléze zjistí, 

že mu tím vzniknou další nemalé náklady na odstranění stavby, přičemž další využitelnost 

pozemku je velmi problematická, ne-li nereálná.  

Na tomto příkladu je vidět, že stanovení ceny obvyklé může být pro znalce s ohledem na 

uvedené skutečnosti a možnosti dalšího využití stavby a pozemku značně problematické  

a skutečná cena nemovitostí pro právního nástupce původního vlastníka, který zavinil stav 

nedodržováním základních povinností vlastníka stavby, může být značně odlišná, než ta, kterou 

stanoví znalec. Velkou roli při ocenění staveb v havarijním stavu hraje i stavební úřad a to 

                                                

113) Ustanovení § 20 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
114) Ustanovení § 25 odst. 2, 6 a 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
115) Teoreticky je možné uvažovat o povolení výjimek za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona.  
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zejména v těch případech, kdy stav stavby svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob 

nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes 

rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby. Pokud stavební 

úřad odstranění stavby nařídí, je cena zjištěná, stanovená podle oceňovacího předpisu, rozdílná 

než v případě, kdy k nařízení odstranění stavby ze strany stavebního úřadu nedošlo. Toto pak 

může mít podstatný vliv na stanovení náhrady např. ve vyvlastňovacím řízení.  

Pro případného kupujícího, který je neznalý předpisů na úseku stavebního řádu a oceňování 

nemovitostí a znalecký posudek je pro něj základním východiskem při koupi nemovitosti, je tato 

hranice zcela zásadní. Zde je nezbytné proto zdůraznit, že pro vypořádání majetkových práv je 

nutné nemovitost ocenit obvyklou cenou, která ovšem musí zohlednit všechny okolnosti v místě 

stavby včetně jejího stavebně technického stavu a její vazby na okolí a to v kontextu s polohou  

a využitelností pozemku. V tomto případě pak bude problémové použití porovnávací metody a to 

vzhledem k tomu, že v běžném obchodním styku se většinou s nemovitostmi nulové či záporné 

hodnoty neobchoduje. Cenu zjištěnou podle cenového předpisu není možno v daném případě 

použít, protože ta má daňová omezení (např. není možné jít do záporné ceny u staveb určených 

k odstranění). 

V takovýchto případech by pak znalec při zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny 

nemovitosti ať už v řízení dědickém, exekučním či jiném, měl velice úzce spolupracovat se 

stavebním úřadem a ke všem okolnostem při stanovení ceny obvyklé přihlížet resp. v posudku na 

takovéto okolnosti upozornit.   

V rámci popisu tohoto konkrétního případu nebylo snahou určit správnost postupu ocenění 

konkrétní nemovitosti a ani použité metody ocenění. Pokud měl znalec v roce 2008 uloženo určit 

cenu obvyklou pro vypořádání spoluvlastnického podílu, použití porovnávací metody bylo 

oprávněné. Hlavním účelem bylo rozvést problematiku k řešení v této disertační práci, jak se 

s obdobnými případy z hlediska určení ceny obvyklé vypořádat a to zejména při zohlednění 

limitních podmínek v území. Nezodpovězenou otázkou prozatím také zůstává, o jakou cenu by 

se jednalo, kdyby znalec na základě uvedených východisek určil cenu nemovitosti jako nulovou, 

a tato by byla následně v běžném obchodním styku prodána. 

8.2 OCENĚNÍ STAVBY NEPOVOLENÉ   

Jak je v kapitole 2.3.3 uvedeno, za nepovolenou stavbu lze považovat stavbu, která se provádí 

nebo byla provedena bez příslušného rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu stavebního 

úřadu vyžadovaného stavebním zákonem. 
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8.2.1 Příklad – popis a umístění stavby  

Jedná se o stavbu rodinného domu, zděnou, tvořenou jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími (2. NP je ustupující), postavenou v letech 1990 až 2005. Stavba je obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 10,5 m x 9,4 m (půdorys stavby v 1. PP), výška stavby 8,0 m (od úrovně 

podlahy 1. PP po hřeben sedlové střechy). Dispozice stavby: 

1.PP - sklad ovoce, chodba, kotelna, koupelna, sklep, garáž, zádveří, pracovna;  

1.NP - koupelna, kuchyně, obývací pokoj, schodiště, ložnice, pokoj; 

2.NP - koupelna, kuchyně, obývací pokoj, schodiště, ložnice, pokoj; 2. NP – WC + 

koupelna, hala, 2x pokoj.  

Střešní konstrukce nad částí 1. NP stavby je pultová, střešní část nad ustupujícím 2. NP je 

sedlového typu s malým sklonem. Stavba je napojena na hlavní rozvody NN a vody, splaškové 

vody jsou sváděny do žumpy na vyvážení. Žumpa na vyvážení je betonová, podzemní (vybírací 

poklop v úrovni nivelety přilehlého terénu pozemku zahrady) o rozměrech 3,0 m x 4,0 m, 

hloubka 2,5 m. Příjezd ke stavbě je po částečně zpevněné veřejně přístupné účelové komunikaci.  

Stavba je umístěna v území určeném zásadami územního rozvoje
116)

 a územním plánem obce
117)

 

v koridoru vymezeném pro umístění veřejně prospěšné stavby přeložky silnice 1. třídy. Jedná se 

o okrajovou část obce s rozšířenou působností, vzdálenou od krajského města cca 20 km. Území 

je v současné době zastavěno hlavně rekreačními objekty a zahradními domky. 

8.2.2 Právní stav 

Z hlediska právního stavu se jedná o stavbu nepovolenou, nařízenou stavebním úřadem  

k odstranění (nepravomocně). Dodatečné povolení stavby
118)

 nebylo možné vydat, protože 

nebyly splněny podmínky pro dodatečné povolení stavby (stavba je umístěna v rozporu se 

záměry územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací). Vlastní územní plán, 

resp. jeho změna, která upřesňovala rozsah koridoru pro umístění přeložky silnice, byl napaden 

žalobou u Nejvyššího správního soudu, který v odůvodnění rozsudku
119)

 mj. konstatoval, že 

skutečnost, že se na pozemku navrhovatele nachází stavba rodinného domku, a to přímo v trase 

koridoru, je zcela irelevantní, neboť tato byla postavena bez příslušného povolení. Nelze se proto 

v tomto směru dovolávat dotčení na právu vlastnickém k předmětné stavbě, má-li jít o právo 

nabyté v rozporu se zákonem.       

                                                

116) Ustanovení § 36 stavebního zákona. 
117) Ustanovení § 43 stavebního zákona. 
118) Ustanovení § 129 odst. 3 stavebního zákona. 
119) Rozsudek NSS č.j. 5 Ao 5/2010-64. 
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Na přeložku silnice je vydáno pravomocné územní rozhodnutí
120)

 o umístění stavby a investor 

(příslušná organizační složka státu) může připravovat další stupeň projektové dokumentace  

a zajišťovat práva k pozemkům dotčeným stavbou. Pokud nedojde s vlastníky dotčených 

pozemků a staveb k dohodě a vypořádání majetkových práv, přichází na řadu institut 

vyvlastnění. 

8.2.3 Ocenění stavby ve vyvlastňovacím řízení 

Pro stanovení náhrady ve vyvlastňovacím řízení bude rozhodné, zda do té doby nabude 

rozhodnutí o odstranění stavby rodinného domu právní moci. Pokud ano, bude se jednat o stavbu 

určenou k odstranění a při stanovování ceny zjištěné se stanoví obvyklá cena použitelného 

materiálu z jejího odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu  

a popřípadě i o náklady na úpravu terénu. 

 

Obrázek 11 - Varianty ocenění 

Pokud v právní moci rozhodnutí o odstranění stavby nebude, jedná se stále o stavbu 

nepovolenou, u které je jen otázkou času, kdy se stane stavbou určenou k odstranění. Jak je 

vidět, závislost ceny stavby na probíhajícím správním řízení u stavebního úřadu je jednoznačná  

a pro vyvlastňovaného i vyvlastnitele je tato hranice zcela zásadní. Je tedy možné zohlednit  

u stavby nepovolené (doposud nenařízené k odstranění) její právní stav do ocenění znaleckým 

posudkem? Znalec může při stanovení ceny zjištěné porovnávací metodou tyto skutečnosti 

                                                

120) Ustanovení § 79 stavebního zákona. 
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zohlednit např. snížením indexu polohy ve znacích změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti 

(výrazně negativní změny v území trvalého charakteru (v daném případě výstavbou přeložky 

silnice 1. třídy) a vlivech dále neuvedených (dojde k dotčení majetkových vztahů)). Jak ale 

správně určit cenu obvyklou, když v běžném obchodním styku se většinou s takovými 

nemovitostmi neobchoduje a není je s čím porovnávat. Navíc je zde také otázkou, zda má 

vyvlastňovací úřad stanovit náhradu za odnětí vlastnických práv vzniklých porušením zákona. 

Znalecké předpisy nestanoví postup ocenění u stavby nepovolené a je tedy na uvážení znalce, do 

jaké míry tyto okolnosti ve znaleckém posudku zohlední. Nemusí jít nutně pouze o zpracování 

znaleckého posudku jen ve vyvlastňovacím řízení. Pokud bude znalec oceňovat stavbu např.  

v řízení dědickém či exekučním, je pro nabyvatele zcela zásadní znát skutečnou cenu obvyklou 

resp. měl by být upozorněn na všechna rizika spojená s nabytím takovéto nemovitosti. Mezi tato 

rizika budou v budoucnu určitě patřit zvýšené náklady na dodatečné povolení takovéto stavby 

resp. v tom horším případě náklady na její odstranění. Tím by se mohla stát skutečná cena stavby 

pro nabyvatele zápornou.  

8.2.4 Závěr z případu 

Z tohoto příkladu je zřejmé, že stanovení ceny obvyklé může být pro znalce s ohledem na 

uvedené skutečnosti značně problematické a náhled vyvlastňovaného, který zavinil stav 

porušením zákona a vyvlastnitele, který má platit náhradu za odnětí vlastnického práva, značně 

odlišný. Toto platí i pro cenu zjištěnou. Velkou roli zde hraje i stavební úřad, na jehož 

rozhodování v řízení ex offo značně záleží. Pokud stavební úřad odstranění stavby nařídí, je cena 

zjištěná, stanovená podle oceňovacího předpisu, rozdílná oproti případu, kdy k nařízení 

odstranění stavby ze strany stavebního úřadu doposud nedošlo.  

Tento stav může nastat i mimo vyvlastňovací řízení. Pro případného kupujícího, dědice, 

obdarovaného apod., který je neznalý předpisů na úseku stavebního řádu a oceňování 

nemovitostí a znalecký posudek je pro něj základním východiskem při nabytí nemovitosti, jsou 

informace ze znaleckého posudku zcela zásadní. Zde je nezbytné proto zdůraznit, že pro 

vypořádání majetkových práv je nutné nemovitost ocenit obvyklou cenou, která ovšem musí 

zohlednit všechny okolnosti v místě stavby, včetně jejího právního stavu a případně i souladu 

stavby s územně plánovací dokumentací (možnost dodatečného povolení stavby). V tomto 

případě pak bude problémové použití porovnávací metody a to vzhledem k tomu, že v běžném 

obchodním styku se většinou s nemovitostmi nepovolenými popř. určenými k odstranění 

neobchoduje.  
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V takovýchto případech by pak znalec při zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny 

nemovitosti ať už v řízení vyvlastňovacím, dědickém, exekučním či jiném, měl velice úzce 

spolupracovat se stavebním úřadem a ke všem okolnostem při stanovení ceny obvyklé přihlížet 

resp. v posudku na takovéto okolnosti upozornit.   
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9 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Autorem této disertační práce byly provedeny rešerše odborné literatury týkající se oceňování 

nemovitých věcí, zákonů, rozsudků, znaleckých posudků a jiných výše uvedených zdrojů. Avšak 

i přesto nebylo nalezeno řešení pro navržení znaleckého standardu pro ocenění staveb 

poškozených, nepovolených a neoprávněných. Autor tedy níže na základě uvedeného navrhuje 

následující řešení pro každý typ z předmětných staveb. Dále autor také znovu zdůrazňuje, že 

s nejvyšší pravděpodobností nelze provést stanovení obvyklé ceny nemovité věci porovnáním 

s již uskutečněnými prodeji, a to mj. z důvodů uvedených v kapitole č. 7.  

K následujícím kapitolám se pro úplnost informací uvádí, že předmětné stavby jsou zpravidla 

součástí souboru nemovitých věcí, a to např. se stavbami podmiňujícími a doplňujícími, 

s pozemkem pod samotnou stavbou nebo také s pozemky, které jsou se stavbou a tímto 

pozemkem v jednom funkčním celku. 

9.1 NÁVRH ZNALECKÉHO STANDARDU OCEŇOVÁNÍ STAVEB 

POŠKOZENÝCH  

Autor se při navrhování znaleckého standardu pro oceňování staveb poškozených inspiroval 

v knize prof. Alberta Bradáče, a to konkrétně u oceňování metodou zbytku (reziduální). Metoda 

zbytku se zpravidla používá v případech ocenění nemovité věci, která není ve stavu vhodném 

k používání. Principem je ocenění nemovité věci za fiktivního předpokladu, že je v pořádku, a 

následném odečtení nákladů na dosažení tohoto použivatelného stavu s tím, že budou 

respektovány základní principy metody HABU.  

Tabulka 8 - Princip metody zbytku
121)

 

Případ ocenění Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

Nemovitá věc nedokončená 
Od obvyklé ceny se odečtou 

náklady na dokončení 

Rozpočtem nebo jako rozdíl 
nákladového ocenění  

bez koeficientu prodejnosti pro 

stavbu dokončenou  

a nedokončenou 

Nemovitá věc se zanedbanou 

údržbou 

Od obvyklé ceny se odečtou 

náklady na provedení údržby 

Rozpočtem nebo odborným 

odhadem 

Nemovitá věc s vadou 

zabraňující používání  

Od obvyklé ceny se odečtou 

náklady na odstranění vady 

Rozpočtem nebo odborným 

odhadem 

Zjištění ceny pozemku, na němž 

je stavba, která je ve stavu 

vhodném pouze k odstranění 

Od obvyklé ceny pozemku 
nezastavěného se odečtou náklady 

na odstranění stavby a úpravu 

pozemku, snížené  

Rozpočtem nebo odborným 

odhadem 

                                                

121) BRADÁČ, A. a kol., Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a doplněné vydání, Brno: CERM, s.r.o., 

2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0, str. 59. 
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Případ ocenění Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

o obvyklou cenu využitelných 

zbytků  

Zjištění ceny pozemku, který je 

zastavěn stavbou 

Od obvyklé ceny souboru stavby + 
pozemek se odečte časová cena 

staveb 

Pozn.: používá se někdy při 
zjišťování ceny pro tvorbu cenových 

map stavebních pozemků 

Stavba poškozená je pro účely této disertační práce definována v kapitole 2.3.2. I když vplývá 

z definice pojmu stavby poškozené v uvedené kapitole to, že v rámci této disertační práce bude 

považována za stavbu poškozenou taková stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život 

nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a 

vykazuje takové poruchy nosných konstrukcí, které zhoršují nebo narušují její stabilitu do té 

míry, že ukončují její schopnost plnit požadovanou funkci, rozhodl se autor práce zařadit do 

znaleckého standardu i ten případ, že stavbu lze z různých důvodů (byť nehospodárných) 

opravit. Pro účely ocenění poškozené stavby se tedy musí nejprve určit, zda je poškozená stavba 

ještě opravitelná nebo určená k demolici. Na základě této skutečnosti se určí metoda výpočtu. 

V případě, že je stavba opravitelná, tak se provede ocenění všech nemovitých věcí a nepřihlédne 

se k poškození stavby. Následně se vypočtou náklady na opravu této poškozené stavby, které se 

odečtou od obvyklé ceny všech nemovitých věcí. Výsledkem je obvyklá cena nemovitých věcí 

včetně poškozené stavby. 

V případě, že je poškozená stavba neopravitelná a je určena k demolici, pak se postupuje tak, že 

se provede ocenění všech nemovitých věcí vyjma stavby určené k demolici. Tedy vůbec se k ní 

nepřihlédne, např. se ocení jen pozemky, použitelné zbytky stavby a její příslušenství. Následně 

se vypočtou náklady na demolici poškozené stavby např. položkovým rozpočtem dle ceníků 

stavebních prací. Od ocenění všech nemovitých věcí se odečtou náklady na demolici. Výsledkem 

je obvyklá cena nemovitých věcí včetně poškozené stavby. Zde se znalec zpravidla může potkat 

se skutečností, že náklady na demolici poškozené stavby jsou vyšší než hodnota ostatních 

nemovitých věcí. V tomto případě, je obvyklá cena nemovitých věcí dle názoru autora práce 

rovna nule. Vzhledem k tomu, že tento závěr může být diskutabilní, je v ostatních ustanoveních 

návrhu znaleckého standardu uvedeno, že při řádném zdůvodnění je možno stanovit obvyklou 

cenu nemovitých věcí v záporné výši. V praxi se však autor práce s takovým případem doposud 

nesetkal.  

Tabulka 9 - Princip ocenění nemovitých věcí obsahujících stavbu poškozenou 

Stav poškozené stavby Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

Opravitelná 

Od obvyklé ceny nemovitých věcí 
se odečtou náklady na opravu 

poškozené stavby. 

Rozpočtem nebo jako rozdíl 
nákladového ocenění bez 

koeficientu prodejnosti pro stavbu 
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Stav poškozené stavby Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

dokončenou a nedokončenou. 

K demolici 

Ocení se nemovité věci vyjma 
poškozené stavby a od této ceny se 

odečtou náklady na její demolici. 

Rozpočtem. 
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Obrázek 12 - Vývojový diagram stanovení obvyklé ceny stavby poškozené 

9.2 NÁVRH ZNALECKÉHO STANDARDU OCEŇOVÁNÍ STAVEB 

NEPOVOLENÝCH  

Stavba nepovolená je pro účely této disertační práce definována v kapitole 2.3.3. Pro účely 

ocenění poškozené stavby se musí nejprve určit, zda lze stavbu legalizovat či nikoliv. V případě, 

že tato skutečnost nebyla určena nebo ji nelze určit, provede se ocenění ve variantách.  
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Obvyklá cena nepovolené stavby, kterou lze legalizovat se stanoví tak, že se stanoví obvyklá 

cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k nepovolení stavby a od této ceny se odečtou náklady na 

dodatečné povolení stavby.  

V případě nepovolené stavby, kterou nelze legalizovat a je určena k demolici se použije postup 

obdobný jako u poškozené stavby. Provede se ocenění všech nemovitých věcí vyjma stavby 

určené k demolici. Tedy vůbec se k ní nepřihlédne, např. se ocení jen pozemky, použitelné 

zbytky stavby a její příslušenství. Následně se vypočtou náklady na demolici nepovolené stavby 

např. položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních prací. Od ocenění všech nemovitých věcí se 

odečtou náklady na demolici. Výsledkem je obvyklá cena nemovitých věcí včetně nepovolené 

stavby. 

Tabulka 10 - Princip ocenění nemovitých věcí obsahující stavbu nepovolenou 

Právní stav Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

Stavbu lze legalizovat 

Od obvyklé ceny nemovitých věcí 
se odečtou náklady na dodatečné 

povolení nepovolené stavby. 

Např. dle postupu uvedeného 

v následující kapitole. 

Stavbu nelze legalizovat 
Ocení se nemovité věci vyjma 
nepovolené stavby a od této ceny se 

odečtou náklady na její demolici. 

Rozpočtem. 

9.2.1 Náklady na dodatečné povolení stavby 

Náklady na dodatečné povolení stavby lze jednoduše shrnout jako součet nákladů zejména na: 

- projektovou dokumentaci stavby, 

- inženýrskou činnost, 

- zajištění povolení k užívání stavby, 

- správní poplatek, 

- platby za odvody za trvalé odnětí půdy pod stavbou ze zemědělského půdního fondu, 

- případné další náklady vyplývající ze specifikace konkrétní stavby a okolností v území. 

9.2.2 Náklady na projektovou dokumentaci stavby a inženýrskou činnost 

V řízení o dodatečném povolení stavby je nutno předložit dokumentaci stavby v rozsahu jako ke 

stavebnímu povolení. Pouze v případě staveb a zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani 

ohlášení
122) 

se předkládá dokumentace v rozsahu dokumentace jako k žádosti o umístění stavby 

nebo zařízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby (ustanovení § 104 

odst. 1 písm. a) až d) stavebního zákona) nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven 

Přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

                                                

122) Viz ustanovení § 103 a 104 stavebního zákona. 
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(v případě dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je stanoven 

Přílohou č. 1 uvedené vyhlášky). 

Náklady na zpracování projektové dokumentace stavby je možné stanovit na základě publikace 

Sazebníku 2015/1Q2016 pro tvorbu nabídkových cen projektových prací a inženýrské činnosti. 

Dle autorů
123)

 sazebník zjednodušuje a urychluje obchodní jednání a splňuje požadavky § 2 odst. 

1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na vymezení kvalitativních  

a dodacích podmínek. Sazebník obsahuje základní soubor výkonů inženýrsko-projektových prací 

v jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších fází které jsou běžně v praxi používány. 

Pro stanovení nákladů na pořízení projektové dokumentace je nutné stanovit přibližnou 

rozpočtovanou cenu stavby. Zde je možné použít dle publikace inženýrské a poradenské 

organizace ÚRS Praha - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku 

popř. pomocí výpočtového programu STIN/STAVDATA-UNIKA. Dle vypočtené měrné 

jednotky (obestavěného prostoru) a účelového určení stavby lze na základě rozpočtových 

ukazatelů konkrétních objektů stanovit celkové rozpočtové náklady stavby potřebné pro 

stanovení nákladů na projektovou dokumentaci. Tento vzorec se pak použije i při vyčíslení 

nákladů na inženýrskou činnost. Stavba se rozdělí na funkční části stavby, které se podle 

charakteru zařadí do příslušné kategorie funkčních částí stavby a do pásma složitosti a náročnosti 

inženýrsko-projektových prací pomocí tabulek, které jsou součástí publikace. Základem pro 

stanovení ceny podle příslušné tabulky jsou, jak je již výše uvedeno, náklady provozních 

souborů, stavebních objektů, strojů a zařízení nevyžadujících montáž apod. Zvolená pásma 

složitosti a náročnosti se pak ověřují podle bodového hodnocení. Toto hodnocení zohledňuje 

náročnost inženýrsko-projektových prací z hledisek architektonických, konstrukčních, územních, 

technologických koordinačních a jiných.   

V rámci dodatečného povolení stavby je nutné započítat náklady na inženýrskou činnost 

v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení a náklady na projektovou 

dokumentaci stavby pro ohlášení resp. stavební povolení. Náklady na inženýrskou činnost 

zahrnují projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány
124)

 a organizacemi (např. 

vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury, na kterou se stavba napojuje), 

vypracování žádosti o dodatečné povolení stavby a její předložení stavebnímu úřadu k vyřízení.  

                                                

123) Ing. Vojtěch Kaisler – Unika. 
124) Ustanovení § 4 stavebního zákona a § 136 správního řádu. 
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Pro účely disertační práce jsou stanoveny náklady na soubor výkonů inženýrsko-projektových 

prací v konkrétním případu, které byly předloženy čtyřem projekčním kancelářím resp. 

projektantům k předložení nabídkové ceny. Do nákladů na dodatečné povolení stavby pak byl 

stanoven skutečný průměrný koeficient ve vztahu k ocenění výkonů dle uvedeného sazebníku.   

9.2.3 Náklady na povolení k užívání stavby 

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 

odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného 

užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 

1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu
125) 

anebo byla 

prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 nebo certifikátu autorizovaného 

inspektora podle § 117, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo 

dodatečného povolení stavby podle § 129, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu 

(§ 120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 

provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy
126)

.  

Uvedené platí i u staveb, pro které bylo vydáno dodatečné povolení stavby. Je zde tedy nutné 

uvažovat i s náklady spojenými s přípravou podkladů pro podání žádosti o kolaudační souhlas
127)

 

popř. s oznámením o užívání stavby
128)

.  

Mezi základní podklady, které se přikládají k oznámení užívání stavby, resp. k žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu patří: 

- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence 

v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku; doklad se 

nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně 

vyznačení údajů určujících polohu definičního bodu stavby a adresního místa, 

- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo 

dopravní infrastruktury, 

- doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy 

(např.: revizní zpráva elektroinstalace, revizní a tlaková zkouška plynovodu, zápisy  

o topné zkoušce ústředního vytápění, doklady o provozuschopnosti hasicích přístrojů  

                                                

125) Ustanovení § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
126) Například § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, § 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích). 
127) Ustanovení § 122 stavebního zákona. 
128) Ustanovení § 120 stavebního zákona. 
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aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523103'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523104'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523104'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523116'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523117'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523129'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%2523120'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='254/2001%20Sb.%252315a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1981%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='428/2001%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='428/2001%20Sb.%252319'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='274/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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a autonomního hlásiče požáru popř. elektronického požárního systému, revizní zpráva 

hromosvodu, zápisy o tlakových zkouškách vodoinstalace a kanalizace, revizní zprávu 

kouřovodů, ….), 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 

stavebního zákona), 

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním 

předpisem pro užívání stavby vyžadována (zde připadají v úvahu závazná stanoviska 

krajské orgánů ochrany veřejného zdraví, hasičského záchranného sboru, …),  

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly 

způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována), 

- doklady o výsledcích zkušebního provozu, pokud byl prováděn. 

9.2.4 Náklady na uhrazení správního poplatku 

Podmínkou vydání dodatečného povolení stavby je úhrada správního poplatku stanoveného dle 

příslušných položek zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o položky č. 17, 18 a 20. Dále je pak nutné připočíst náklady na paušální 

náhradu nákladů řízení
129)

 o odstranění stavby. Paušální částka je stanovená dle ust. § 6 vyhlášky 

č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán uhradí jiným 

osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, a to ve výši 1 000 Kč. 

Obecně je předmětem poplatků správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další 

činnost správního úřadu související s výkonem státní správy. Úkony, které podléhají zpoplatnění, 

jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto 

zákonu. Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, 

úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše 

poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.  

Tabulka 11 - Položka 17 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
130)

 

1 
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území 
Kč 

a 
ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro 

rodinnou rekreaci 
1 000 

b ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty                          5 000 

c 
ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 

v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                          
500 

                                                

129) Ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu. 
130) Pozn.: u jednotlivých položek jsou uváděny pouze úkony, který připadají v úvahu v řízení o dodatečném 

povolení stavby, tj. nejedná se o celkový souhrn úkonů – platí i pro následující 2 tabulky. 
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d 
ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč  

e 

ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení 

s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, 

které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)          

1 000 

f ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                            20 000 

g 
ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění 

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                   
300 

h ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                     3 000 

5 Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 

Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou 

umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se 

poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky. 

Tabulka 12 - Položka 18 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

1 Vydání stavebního povolení Kč 

a 
ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro 

rodinnou rekreaci 
5 000 

b ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty                          10 000 

c 
ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené 

v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže                          
500 

d 
ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč  

f ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)                            10 000 

g 
ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění 

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel                   
300 

h ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)                     3 000 

3 
Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 

písm. a) až e) stavebního zákona                                            
1 000 

4 Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3        500 

7 Vydání rozhodnutí o povolení užívání  1 000 

8 Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby                  1 000 

9 Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu                          1 000 

14 

Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických 

požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků 

na bezbariérové užívání staveb                                              

5 000 

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu 

ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly 

přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve 

stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu. 
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Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více 

staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu 

sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.  

Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky 

vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 

Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb 

poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17. 

Tabulka 13 - Položka 20 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 Místní šetření nebo ohledání na místě Kč 

a za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 

b za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech          1 000 

c za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu                      2 000 

Předmětem poplatku není místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání 

rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek č. 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení 

stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky č. 21 a 60. 

9.2.5 Náklady na odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  

K 1. dubnu roku 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Tato novelizace 

může dosti výrazně ovlivnit náklady na dodatečné povolení stavby a to z toho důvodu, že 

zpoplatňuje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a to až na částky převyšující 1 500 Kč 

za m
2
 půdy v závislosti na bonitě půdy a území, ve kterém se stavba nachází. Tato novela může 

zvednout náklady na dodatečné povolení staveb rámcově o statisíce až miliony oproti znění 

zákona před novelou. Je tedy důležité zahrnout do nákladů na dodatečné povolení stavby  

i částku, která odpovídá platbě odvodů půdy za odnětí ze zemědělského půdního fondu.       

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu upravují následující ustanovení uvedeného zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu: 

§ 9 

(1) K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je 

třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje odnětí 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit podle zvláštních právních 
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předpisů
131)

 bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2. Při posouzení 

odnětí orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z celkové plochy zemědělské půdy 

požadované pro cílový záměr.  

(2) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu 

odňata zemědělská půda 

a) v zastavěném území pro 

1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m
2
, nebo 

2. stavbu pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce  

o velikosti do 0,5 ha, 

b) pro umístění 

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních 

šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud  

v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m
2
, 

2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního 

vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než  

55 m
2
, nebo 

3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku, 

c) pro obnovu přirozených koryt vodních toků, nebo 

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné  

k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení 

nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně 

oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15. 

§ 11 

(1) Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím 

zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za odňatou zemědělskou půdu 

zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu. 

                                                

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

předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 

Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán 

ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu po zahájení realizace 

záměru. U záměrů prováděných po etapách vymezených v souhlasu s odnětím orgán ochrany 

zemědělského půdního fondu rozhoduje o odvodech samostatně za odnětí pro každou jednotlivou 

etapu po jejím zahájení. 

(3) Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází  

z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě rozhodnutí o souhlasu (§ 21). 

(4) Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který 

vydal souhlas s odnětím 

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, 

nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 1 roku ode dne jeho platnosti, a 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru,  

a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

(5) Povinný k platbě odvodů podle § 11a odst. 3 je povinen orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit 

kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny. 

Podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu, se vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na 

zemědělský půdní fond zpracovává pro celou výměru půdy náležející do zemědělského půdního 

fondu, která je dotčena dodatečně povolovanou stavbou a s ní souvisejícími stavbami podle 

řešení obsaženého v příslušné dokumentaci stavby potřebné k vydání rozhodnutí o dodatečném 

povolení stavby, a jeho součástí je textová, tabulková a grafická část. Výpočet pak lze shrnout do 

následující tabulky: 

Tabulka 14 - Výpočet odvodů za odnětí ze ZPF 

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Žadatel, adresa: Identifikace pozemku: 

Pozemek určený k zástavbě dle platné ÚPD: ANO/NE Způsob využití: 

BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka) Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/   

Základní cena zemědělské půdy za 1m2 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 441/2013 Sb. 

Třída ochrany Vychází z BPEJ – vyhláška č. 48/2011 Sb.  

Koeficient třídy ochrany Dle části D Přílohy zák. č. 334/1992 Sb. 
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Ekologická váha vlivu Dle části B Přílohy zák. č. 334/1992 Sb. 

Faktor životního prostředí 
Popis (doporučeno projednat s příslušnou obcí 

s rozšířenou působností – orgán ochrany ZPF) 

Základní sazba odvodů Cena za 1 m2 

Odnímaná výměra v m2 Plocha v m2 

Celková výše odvodů za odnětí ze ZPF / Kč Odvody celkem v Kč 

Zpracovatel výpočtů odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu postupuje při této 

činnosti takto: 

1. Zjistí zařazení pozemku resp. jeho příslušných částí do bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a dále zjistí jeho základní cenu podle platné oceňovací vyhlášky132)
. 

2. Zjistí případné negativní ovlivnění některých faktorů životního prostředí vyjmenovaných 

v části B přílohy zákona a na základě tohoto určí odpovídající ekologickou váhu tohoto 

ovlivnění. Pokud je ovlivněno více faktorů životního prostředí, použije se nejvyšší určená 

váha vlivu.  Toto se neuplatní v případech staveb pro výrobu, popřípadě skladování 

související s touto výrobou, umísťovaných na plochách výroby a skladování určených  

k tomuto účelu zásadami územního rozvoje nebo vydaným platným územním plánem 

schváleným do 31. prosince 2014 a staveb pro výrobu, popřípadě skladování související  

s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře vyváženého a dynamického 

hospodářského rozvoje státu, které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na 

návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda.  

3. Základní cenu zemědělské půdy dotčené odnětím ze zemědělského půdního fondu (bod 1.) 

pak vynásobí ekologickou vahou ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí a tím je 

stanovena základní sazba odvodů za odnětí. 

4. Výslednou sazbu za odnětí pak zjistí tak, že základní sazbu vynásobí koeficientem třídy 

ochrany (I. třída ochrany – 9, II. třída ochrany – 6, III. třída ochrany – 4, IV. třída ochrany – 

3, V. třída ochrany – 3). Celková částka odvodů, za odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, je pak součtem výsledných sazeb podle výměr jednotlivých bonitovaných půdně 

ekologických jednotek a jejich zařazení do tříd ochrany zastoupených na odnímaném 

pozemku. Rozlišuje se pak také, zda se jedná o trvalé či dočasné odnětí.  

Pro samotný výpočet je pak možné využít návody a kalkulačky volně dostupné na internetu
133) 

134)  
popř. se doporučuje způsob výpočtu konzultovat u orgánu ochrany zemědělského půdního 

fondu na příslušné obci s rozšířenou působností. 

                                                

132) Vyhláška č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb. (oceňovací vyhláška). 
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Obrázek 13 - Vývojový diagram stanovení obvyklé ceny stavby nepovolené 

 

                                                                                                                                                       

133)
 CENIA. Národní geoportál INSPIRE. [online]. 2015. vyd. Ostrava [cit. 2015-06-15]. Dostupné z: 

http://geoportal.kr-moravskoslezsky.cz/Html5Viewer/?viewer=uzemniplanyobci 
134)

 KRAJ VYSOČINA. Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina. [online]. 2015. vyd. Jihlava [cit. 2015-06-

15]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 

 



 

126 ze 174 

9.3 NÁVRH ZNALECKÉHO STANDARDU OCEŇOVÁNÍ STAVEB 

NEOPRÁVNĚNÝCH 

Stavba neoprávněná je pro účely této disertační práce definována v kapitole 2.3.4. Pro účely 

ocenění je nezbytné vědět, zda je neoprávněná stavba zřízena v dobré víře či nikoliv. Je však 

možné, že v době ocenění není objednateli a tedy i potažmo znalci tato skutečnost známa. Tuto 

skutečnost v nejzazším případě rozhodne soud, který přihlédne, zda ke zřízení stavby došlo  

v dobré víře či nikoliv. Pro stavby neoprávněné lze konstatovat, že v případě dobré víry má 

právo vlastník stavby domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřízení stavby věděl, a bez 

zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu. Avšak zároveň 

platí, že soud může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že ten, kdo zřídil stavbu na cizím 

pozemku, ač na to nemá právo, musí vlastním nákladem stavbu odstranit a uvést pozemek do 

předešlého stavu.  

Pro účely ocenění neoprávněné stavby je tedy nezbytné nejprve určit, zda lze stavbu legalizovat 

či nikoliv. V případě, že tato skutečnost nebyla určena nebo ji nelze určit, provede se ocenění ve 

variantách. 

Tabulka 15 - Princip ocenění nemovitých věcí obsahující stavbu neoprávněnou 

Právní stav Postup Způsob zjištění výše odpočtu 

Stavba je zřízena v dobré víře 

Od obvyklé ceny nemovitých věcí, 

která zahrnuje i neoprávněnou 
stavbu, se odečte obvyklá cena 

pozemku pod stavbou. Přičemž při 

stanovení obvyklé ceny nemovitých 

se nepřihlíží k tomu, že je stavba 

neoprávněná. 

Obvyklá cena pozemku. 

Stavba není zřízena v dobré víře 

Ocení se nemovité věci a od této 

ceny se odečtou náklady na 

demolici neoprávněné stavby. 

Přičemž při stanovení obvyklé ceny 
nemovitých věcí se nepřihlíží 

k tomu, že se na pozemku nachází 

stavba (neoprávněná). 

Rozpočtem. 
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Obrázek 14 - Vývojový diagram stanovení obvyklé ceny stavby neoprávněné 
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9.4 ZNALECKÝ STANDARD OCEŇOVÁNÍ STAVEB POŠKOZENÝCH 

NEPOVOLENÝCH A NEOPRÁVNĚNÝCH 

NÁVRH 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Předmět úpravy 

(1) Tento znalecký standard (dále jen „standard“) upravuje způsoby oceňování nemovitých věcí 

obsahující poškozenou, nepovolenou a neoprávněno stavbu. 

(2) Ustanovení standardu se použijí při ocenění nemovitých věcí obvyklou cenou ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů resp. 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

o oceňování majetku“) a ustanovení § 492 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

(3) Pokud je požadováno určení ceny zjištěné podle zvláštního předpisu, postupuje se podle 

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

o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a provádějící vyhlášky k tomuto 

zákonu; ustanovení standardu se nepoužijí. 

Článek 2 

Základní definice 

(1) Poškozená stavba je taková stavba, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví 

osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob. Jedná se zejména 

o stavby, které nesplňují požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb stanovené vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

(dále jen „vyhláška o technických požadavcích na stavby“). Podle této vyhlášky patří mezi 

základní požadavky na stavby zejména požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 

definované ustanovením § 9 uvedené vyhlášky.   

(2) Nepovolená stavba je taková stavba, která se provádí nebo byla provedena bez příslušného 

rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu stavebního úřadu (regulační plán, územní 

rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, ohlášení stavby, 

stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, rozhodnutí o změně stavby 
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před jejím dokončením) vyžadovaného zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

(3) Neoprávněná stavba je taková stavba, jako způsobilý objekt vlastnického práva na cizím 

pozemku, aniž je k ní stavebník z hlediska občanského (soukromého) práva oprávněn, tzn., 

že vlastník stavby nedisponuje souhlasem vlastníka pozemku k umístění stavby. 

(4) Demolice je faktickým odstraněním stavby v režimu: 

- ustanovení § 1085 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) – nařízení odstranění stavby soudem, nebo 

- ustanovení § 128 stavebního zákona – povolení odstranění stavby stavebním úřadem 

popř. odstranění stavby (s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, 

nejde-li o stavby podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo staveb, v níž je obsažen 

azbest), nebo 

- ustanovení § 129 stavebního zákona – nařízení odstranění stavby stavebním úřadem.  

(5) Stavba určená k odstranění je stavba, ke které vydal příslušný stavební úřad pravomocné 

rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nebo příslušný soud pravomocný rozsudek, kterým 

nařídil stavbu odstranit. Stavbou určenou k odstranění může být i stavba, kterou chce její 

vlastník z různých důvodů odstranit a disponuje souhlasem příslušného stavebního úřadu 

s odstraněním stavby popř. rozhodnutím o povolení odstranění stavby (v případech 

uvedených v ustanovení § 128 odst. 4 stavebního zákona). 

(6) Výše uvedené stavby jsou součástí souboru nemovitých věcí (zejména pozemku pod 

samotnou stavbou, pozemky v jednotném funkčním celku se stavbou, příslušenství stavby 

a součásti pozemků). 

OCEŇOVÁNÍ POŠKOZENÝCH, NEPOVOLENÝCH A NEOPRÁVNĚNÝCH 

NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Článek 3 

Ocenění poškozené stavby 

(1) Odborným odhadem se stanoví, zda je stavba opravitelná nebo určená k demolici. Důvodem 

je zejména stav, kdy náklady na opravu nutnou pro uvedení do stavu bez vad převyšují 

obvyklou cenu nemovité věci, stavebně-technická neproveditelnost a další významné 

důvody. 

(2) Opravitelná stavba se ocení podle následujícího postupu:  
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a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí, přičemž se nepřihlíží k tomu, že je stavba 

poškozená. 

b) Stanoví se náklady na opravu poškozené stavby ve výši obvyklé ceny, a to např. 

položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních prací. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). Pro výpočet se použije vztah: 

OC = OCNNVBP - NO 

kde značí 

OC …obvyklá cena nemovitých věcí (Kč) 

OCNNVBP …obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že je stavba poškozená 

(Kč),  

NO …náklady na opravu stavby (Kč). 

(3) Stavba určená k demolici se oceňuje následovně. 

a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, vyjma stavby 

určené k demolici. 

b) Stanoví se náklady na demolici poškozené stavby ve výši obvyklé ceny, a to např. 

položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních prací. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). Pro výpočet se použije vztah: 

OC = OCNNV - ND 

kde značí 

OC …obvyklá cena nemovitých věcí (Kč) 

OCNNV …obvyklá cena všech nemovitých věcí vyjma stavby určené k demolici (Kč),  

ND …náklady na demolici stavby (Kč). 

Článek 4 

Ocenění nepovolené stavby 

(1) Objednatel posudku určí, zda lze nepovolenou stavbu legalizovat či nikoliv. V případě, že 

tato skutečnost nebyla objednatelem určena nebo ji nelze určit, provede se ocenění ve 

variantách: 

a) stavbu lze legalizovat, 

b) stavbu nelze legalizovat. 

(2) Pro stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí obsahující nepovolenou stavbu, kterou lze 

legalizovat se použije následující postup: 
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a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že je stavba 

nepovolená. 

b) Stanoví se náklady na dodatečné povolení stavby. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). Pro výpočet se použije vztah: 

OC = OCPV - NP 

kde značí 

OC …obvyklá cena nemovitých věcí (Kč) 

OCPV …obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že je stavba nepovolená 

(Kč),  

NP …náklady na dodatečné povolení stavby (Kč). 

(3) Pro stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí obsahující nepovolenou stavbu, kterou nelze 

legalizovat se použije následující postup: 

a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí bez stavby určené k demolici. 

b) Stanoví se náklady na demolici nepovolené stavby ve výši obvyklé ceny, a to např. 

položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních prací. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). Pro výpočet se použije vztah: 

OC = OCNV - ND 

kde značí 

OC …obvyklá cena nemovitých věcí (Kč), 

OCNV …obvyklá cena nemovitých věcí bez zohlednění (započtení) nepovolené stavby (Kč),  

ND …náklady na demolici nepovolené stavby (Kč). 

Článek 5 

Ocenění neoprávněné stavby 

(1) Objednatel posudku určí, zda je stavba postavena v dobré víře či nikoliv. V případě, že tato 

skutečnost nebyla objednatelem určena nebo ji nelze určit, provede se ocenění ve variantách. 

(2) V případě, že je neoprávněná stavba postavena v dobré víře, použije se pro stanovení 

obvyklé ceny nemovitých věcí následující postup: 

a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že je stavba 

neoprávněná. 

b) Stanoví se obvyklá cena pozemku pod neoprávněnou stavbou. 
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c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). Pro výpočet se použije vztah: 

OC = OCNPV - OCP 

kde značí 

OC …obvyklá cena nemovitých věcí (Kč), 

OCNPV …obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že obsahují neoprávněnou 

stavbu (Kč),  

OCP … obvyklá cena pozemku pod neoprávněnou stavbou (Kč).  

(3) V případě, že není neoprávněná stavba postavena v dobré víře, použije se pro stanovení 

obvyklé ceny nemovitých věcí následující postup: 

a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí bez zahrnutí neoprávněné stavby do tohoto 

ocenění. 

b) Stanoví se náklady na demolici neoprávněné stavby ve výši obvyklé ceny, a to např. 

položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních prací. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). Pro výpočet se použije vztah: 

OC = OCNNPV - ND 

kde značí 

OC …obvyklá cena nemovitých věcí (Kč), 

OCNNPV …obvyklá cena nemovitých věcí bez zahrnutí neoprávněné stavby do tohoto 

ocenění (Kč),  

ND … náklady na demolici neoprávněné stavby (Kč). 

Článek 6 

Ostatní ustanovení 

(1) Jiné způsoby ocenění nemovitých věcí mohou být použity, avšak musí být vždy řádně 

zdůvodněny. 

(2) Dosáhne-li vypočtená cena nemovitých věcí zápornou hodnotu, stanoví se obvyklá cena 

těchto věcí ve výši 0 Kč. Při řádném zdůvodnění je možno stanovit obvyklou cenu 

nemovitých věcí v záporné výši. 

(3) Ve všech případech v čl. 3, 4 a 5 je možné, aby znalec při řádném zdůvodnění obvyklé ceny 

zohlednil využitelné zbytky staveb v případech jejich odstranění. 
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9.5  POROVNÁNÍ S POSTUPEM  OCENĚNÍ CENOU ZJIŠTĚNOU PODLE 

ZÁKONA O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

V této kapitole je popsán postup určení ceny zjištěné poškozené, nepovolené a neoprávněné 

stavby. Jsou popsány všechny varianty řešené ve standardu (články 3, 4 a 5).  

9.5.1 Stavba poškozená 

Poškozená stavba, která je dle odborného odhadu opravitelná, se ocení jako standardní stavba 

podle příslušných ustanovení oceňovací vyhlášky
135)

. Poškozené či chybějící části stavby jsou při 

ocenění zohledněny v rámci ocenění standardního vybavení a konstrukcí stavby (např. chybějící 

střecha či fasádní omítky). Poškození stavby je zohledněno též snížením ceny o opotřebení 

určené standardním způsobem dle § 30 oceňovací vyhlášky.  

Poškozená stavba, která je dle odborného odhadu neopravitelná, je stavbou určenou k demolici 

(odstranění). Oceňovací vyhláška tradičně obsahuje samostatné ustanovení upravující způsob 

ocenění stavby určené k odstranění z důvodu špatného technického stavu (dnes § 26). Podle 

tohoto ustanovení se cena stavby určí jako obvyklá cena použitelného materiálu z jejího 

odstranění a sníží se o nezbytné náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě  

i o náklady na úpravu terénu. Převýší-li náklady na zbourání a odklizení materiálu a popřípadě 

i náklady na úpravu terénu obvyklou cenu použitelného materiálu, je cena stavby nulová. 

9.5.2 Stavba nepovolená 

Stavba nepovolená, kterou lze dle odborného odhadu či zadání legalizovat, se ocení jako 

standardní stavba podle příslušných ustanovení oceňovací vyhlášky. Skutečnost, že je nutné 

stavbu dodatečně zlegalizovat (tj. získat povolení vyžadovaná právními předpisy), se zohlední 

pomocí Indexu pp. Ten je vytvářen za pomoci Indexu trhu s nemovitými věcmi v příloze č. 3 

vyhlášky, který obsahuje položku č. 4 „Vliv právních vztahů na prodejnost“, který může mít 

v případě negativních právních vztahů, kterým je mj. právě absence povolení, hodnotu až - 0,04. 

Ve výsledku tato úprava znamená snížení ceny stavby o cca 1 %, což lze považovat vzhledem 

k nákladům na legalizaci stavby za přiměřené. Pokud by toto snížení nebylo dostatečné lze tuto 

skutečnost zohlednit také v položce č. 5 „Ostatní neuvedené vlivy“, kde může být hodnota pro 

vliv snižující cenu až - 0,30.    

Stavba nepovolená, kterou nelze dle odborného odhadu či zadání legalizovat, se fakticky stává 

stavbou určenou k odstranění, která se ocení podle § 26 vyhlášky, který byl popsán podrobně 

                                                

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

předpisů.  
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v kapitole 9.5.1. Pokud o odstranění stavby ještě nebylo rozhodnuto, nezbývá než ocenit stavbu 

shodným způsobem jako stavbu, kterou lze dodatečně povolit s tím, že se použijí nejvyšší možné 

srážky v položce č. 4 i 5 Indexu trhu s nemovitými věcmi v příloze č. 3 vyhlášky. Tímto 

způsobem tedy velmi často nebude možné adekvátně zohlednit skutečnost, že je stavba 

nepovolená a bude následně rozhodnuto o jejím odstranění. Tento nedostatek se ovšem týká 

pouze časově omezeného úseku, kdy je zjevné, že stavba povolena být nemůže, ale ještě nebylo 

rozhodnuto o jejím odstranění příslušným státním orgánem. Lze proto doporučit rozšíření věcné 

působnosti ustanovení § 26 vyhlášky i na stavby, které jsou určeny k odstranění dle odborného 

odhadu. 

9.5.3 Stavba neoprávněná 

Stavba, která je postavena na cizím pozemku, se ocení jako standardní stavba podle příslušných 

ustanovení oceňovací vyhlášky. Skutečnost, že jde o stavbu neoprávněnou, se zohlední pomocí 

Indexu pp a to hned v několika aspektech. Předně jde o rozdílný vlastnický režim stavby 

a pozemku (srážka - 0,03 v položce č. 2 Indexu trhu), jde rovněž o negativní právní vliv na 

prodejnost stavby (srážka až - 0,04 v položce č. 4 Indexu trhu). V krajním případě lze využít také 

srážku dle položky č. 5 (ostatní vlivy). Jde-li o stavbu postavenou v dobré víře, lze se domnívat, 

že tímto způsobem je neoprávněnost stavby dostatečně zohledněna ve zjištěné ceně. Stavba 

postavená na cizím pozemku ve zlé víře bude odstraněna a ocení se tedy dle § 26 vyhlášky, 

přičemž v tomto lze odkázat na část věnovanou nepovolené stavbě, kterou nelze dodatečně 

povolit.  
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10 APLIKACE NAVRŽENÉHO STANDARDU 

10.1 ÚVOD 

Pro porozumění výše navrženého znaleckého standardu je dle zadání disertační práce nezbytné 

jej aplikovat a validovat na konkrétních příkladech. Z tohoto důvodu byl standard aplikován na 

třech modelových příkladech konkrétních nemovitostí s tím, že s ohledem na citlivost tématu a 

ochranu vlastnických a osobnostních práv jsou pro tento případ pozměněny identifikační údaje 

nemovitostí.  V každém z příkladů je předmět ocenění soubor nemovitých věcí, které obsahuje 

mj. stavbu poškozenou, nepovolenou a neoprávněnou. 

První příklad (kapitola 10.2) řeší ocenění nemovitých věcí v obci Velká Kraš. V souboru 

oceňovaných nemovitých věcí je rodinný dům, který byl poškozen požárem do té míry, že byla 

narušena stabilita nosných konstrukcí stavby, došlo ke zřícení celé konstrukce krovu a ke zničení 

veškerého vybavení stavby. 

V druhém příkladu (kapitola 10.3) se jedná o ocenění nemovitých věcí v obci Mezina. V souboru 

oceňovaných nemovitých věcí je nepovolený rodinný dům. Jedná se o výjimečný případ, kdy 

dochází k ocenění nemovitostí s touto právní vadou. Častěji je možné se v praxi setkat s případy, 

kdy oceňovaná nemovitost je sice právně v pořádku, ale stavby související (různé garáže, 

přístavby, kolny, hospodářské objekty apod.) nedisponují příslušným povolením stavebního 

úřadu.  

Další právní vadou, kterou může být stavba zatížena, je absence soukromoprávního titulu 

k pozemku (nebo jeho části), na kterém je stavba postavena. Tyto případy v praxi nastávají méně 

často, ale z dostupné soudní judikatury je zřejmé, že k nim občas dochází. Důvody mohou být 

různé, od prosté neukázněnosti stavebníka, chyby při vytýčení a následném zaměření stavby až 

po rozsudek soudu, kterým soud zpětně zrušil majetkoprávní převod k dotčenému pozemku. 

Navržený standard je tedy aplikován i na tento případ (kapitola 10.4), kdy dochází k ocenění 

nemovitých věcí v obci Stará Ves, součásti kterých je stavba rodinného domu, který byl v dobré 

víře postaven z části na cizím pozemku.  

Ocenění jednotlivých případů je provedeno k roku 2015.  
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10.2 PŘÍKLAD I. – OCENĚNÍ STAVBY POŠKOZENÉ 

10.2.1 Předmět ocenění 

Rodinný dům č. pop. 290 na pozemku parcela č. st. 28/1 včetně příslušenství a pozemků 

parcela č. st. 28/1, parcela č. st. 28/2 a parcela č. 198, vše zapsané na LV č. 15 v katastrálním 

území Malá Kraš, obec Velká Kraš, okres Jeseník, kraj Olomoucký. 

10.2.2 Účel ocenění 

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí za účelem jejich prodeje. 

10.2.3 Popis situace  

Oceňované nemovité věci se nacházejí v obci Velká Kraš, okres Jeseník. V obci je komplexní 

občanská vybavenost; mateřská škola, knihovna, sportoviště, koupaliště, restaurace, obchod  

a pobočka České pošty, s.p. V obci žije ke dni ocenění 779 obyvatel. V obci je zastávka vlaku  

i autobusu. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod a distribuční soustavu elektřiny. 

Oceňované nemovité věci jsou situovány ve východní části obce v části Malá Kraš, která je 

nesrostlá se zastavěným územím a nachází se přibližně 1,3 km severně od jeho centra. Severně 

od oceňovaných nemovitých věcí se nachází řeka Vidnávka a pozemní komunikace zajišťující 

přístup k nemovitostem. Jižně se nachází zemědělský areál a z ostatních světových stran se 

nacházejí rodinné domy. 

Dle informativního hlášení Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního 

odboru Jeseník, dne 6. 3. 2015 v čase 19:00 – 19:30 zachvátil požár rodinný dům č. pop. 290 na 

pozemku parcela č. st. 28/1.  

10.2.4 Popis nemovitých věcí 

10.2.4.1 Rodinný dům 

Budova č. pop. 290 je postavena na pozemku parcela č. st. 28/1 v katastrálním území Malá Kraš. 

Budova je v katastru nemovitostí evidována jako rodinný dům a dle stavu zjištěného na místním 

šetření byla takto budova před požárem využívána. Rodinný dům byl jednobytový s dispozičním 

řešením 5+1. Dům měl jedno nadzemní podlaží, podkroví upravené k účelovému využití a byl 

nepodsklepený.  

Dle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území rodinný dům je stavbou pro bydlení, 

ve které je více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení 
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a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
136) 

 

Obrázek 15 - Rodinný dům poškozený požárem 

Dispozice 

V rodinném domě se nacházel jeden byt o dispozici 5+1 a garáž. V přízemí se nacházely tyto 

místnosti: dva pokoje, kuchyně, zádveří, hala, WC, meziprostor, koupelna a garáž s dílnou. 

V podkroví se nacházely tyto místnosti: tři pokoje, hala, sklad, WC, předsíň a koupelna. 

Tabulka 16 - Podlahové plochy místností oceňovaného rodinného domu dle projektové 

dokumentace 

Podlaží Místnost Podlahová plocha [m
2
] 

Podlahová v podlaží 

plocha [m
2
] 

1.NP 

Ložnice 15,20 

93,00 

Kuchyň 13,40 

Zádveří 2,80 

Hala 12,80 

WC 1,50 

Meziprostor 1,30 

Koupelna 3,80 

                                                

136) Ustanovení § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Podlaží Místnost Podlahová plocha [m
2
] 

Podlahová v podlaží 

plocha [m
2
] 

Pokoj 20,70 

Garáž s dílnou 21,50 

2.NP 

Pokoj 15,20 

79,80 

Pokoj 13,40 

Hala 12,80 

Sklad 3,30 

WC 2,50 

Předsíň 2,20 

Pokoj 23,60 

Koupelna 6,80 

Celkem   172,80 

Stavební konstrukce 

Základy stavby jsou betonové a kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Stavba je zděná 

z cihelného zdiva. Střecha byla z části pultová nad garáží s dílnou a z převažující části byla 

sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Krov byl tvořen vaznicovým krovem. 

Klempířské konstrukce byly úplné z pozinkovaného plechu. Schodiště bylo betonové a dřevěné. 

Vnější omítky byly vápenocementové. Podlahy byly betonové, z keramické dlažby a dřevěné. 

Výplně otvorů byla dřevěná zdvojená okna, dveře byly dřevěné a ocelové. Vnitřní omítky byly 

vápenné štukové. V koupelně a na WC byly keramické dlažby a obklady. Keramické prvky byly 

umyvadlo, záchodová mísa a vana. Vybavení kuchyně tvořila kuchyňská linka  

a plynový sporák na propan butan.  

Rodinný dům byl vytápěn centrálně kotlem na pevná paliva. Voda byla ohřívána elektrickým 

bojlerem. Rodinný dům je napojen na vodovodní řad a elektrickou síť. Odkanalizování je 

provedeno do vlastní žumpy. 

Stáří a rekonstrukce 

Rodinný dům byl postaven v roce 1937. V roce 1990 byla provedena modernizace: 

- garáž, koupelna, WC a schodiště v 1.NP, 

- dva pokoje, hala, předsíň, WC a koupelna, 

- nové rozvody ústředního topení, elektřiny, 

- výměna oken, dveří, omítky, dlažby. 

Požár dne 6. 3. 2015 

Podle dokumentu Informativní hlášení požáru Hasičského záchranného sboru Olomouckého 

kraje, územního odboru Jeseník, požár zachvátil dne 6. 3. 2015 v čase 19:00 – 19:30 rodinný 

dům č. pop. 290 na pozemku parcela č. st. 28/1 požár. 
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Popis poškozených konstrukcí rodinného domu č. pop. 290: 

- zřícený krov, bednění a krytina na více jak polovině plochy budovy,  

- ostatní konstrukce střechy shořelé, pro využití nepoužitelné, 

- praskliny ve zdivu, zakouřené a zčernalé zdivo, částečně zřícené zdivo, 

- zničená okna (kromě dvou z venkovní strany v severní fasádě), 

- dtto dveře (kromě vstupních z venkovní strany v severní fasádě), 

- zřícený podhled podkroví, prohořelý strop, částečně zřícený nad 1.NP z dvorní strany, 

- shořelé podlahy v 1.NP a podkroví, 

- zničené instalace v 1.NP a podkroví objektu. 

Popis částečně zachovaných konstrukcí rodinného domu č. pop. 290: 

- 1. NP částečně obvodové stěny, 

- 2. NP pouze štítové stěny. 

Tabulka 17 – Stavební konstrukce poškozeného rodinného domu  

Konstrukce Provedení 
Hodnocení 

standardu 

Část 

[%] 

1. Základy Beton a kamenem S 100 

2. Zdivo Zděné  S 10 

3. Stropy S rovným podhledem  S 0 

4. Střecha Není  0 

5. Krytina Není  0 

6. Klempířské konstrukce Není   0 

7. Vnitřní omítky Vápenné  S 10 

8. Fasádní omítky Není  0 

9. Vnější obklady Není  0 

10. Vnitřní obklady Není  0 

11. Schody Betonové  S 0 

12. Dveře Není  0 

13. Okna Není  0 

14. Podlahy obytných místností Není  0 

15. Podlahy ostatních místností Betonové  S 0 

16. Vytápění Není  0 

17. Elektroinstalace Není  0 

18. Bleskosvod Není  0 

19. Rozvod vody Není  0 

20. Zdroj teplé vody Není  0 

21. Instalace plynu Není  0 

22. Kanalizace Není  0 

23. Vybavení kuchyně Není  0 

24. Vnitřní vybavení Není  0 

25. Záchod Není  0 

26. Ostatní Není  0 
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10.2.4.2 Venkovní úpravy 

K rodinnému domu náležejí venkovní úpravy umístěné na pozemcích parcela č. st. 28/1, 

parcela č. st. 28/2 a parcela č. 198, které jsou na hranici živostnosti a nejsou dále předmětem 

ocenění: 

- přípojka vody, 

- přípojka kanalizace do žumpy, 

- přípojka elektřiny, 

- žumpa, 

- ocelový plot ze strojového pletiva s ocelovými sloupky, 

- dřevěná brána, 

- ocelová brána, 

- ocelová branka, 

- chodník z betonových dlaždic. 

10.2.4.3 Pozemky 

Oceňované pozemky parcela č. st. 28/1, parcela č. st. 28/2 a parcela č. 198 zapsané na LV č. 15 

se nachází v katastrálním území Malá Kraš, obec Velká Kraš, okres Jeseník, kraj Olomoucký. 

Pozemky se stavbami tvoří funkční celek.  

Pozemek parcela č. st. 28/1 o výměře 190 m
2
 je veden v katastru nemovitostí druhem zastavěná 

plocha a nádvoří. Na pozemku se nacházela stavba rodinného domu č. pop. 290. Po požáru se 

zde nachází shořelý rodinný dům. 

Pozemek parcela č. st. 28/2 o výměře 68 m
2
 je veden v katastru nemovitostí druhem zastavěná 

plocha a nádvoří. Na pozemku se nenachází žádná stavba. Pozemek je dle skutečného stavu 

využíván jako zahrada. 

Pozemek parcela č. st. 198 o výměře 986 m
2
 je veden v katastru nemovitostí druhem zahrada. 

Pozemek je dle skutečného stavu využíván jako zahrada.  

S výše uvedenými pozemky jsou současně užívány i pozemky jiného vlastníka parcela č. 198, 

parcela č. 311, parcela č. st. 27 a parcela č. st. 22 a jsou společně oploceny.  

Na výše uvedených pozemcích se nacházejí venkovní úpravy uvedené výše a trvalé porosty. 

10.2.4.4 Trvalé porosty 

Na pozemku parcela č. 198 se nachází trvalé porosty, které jsou ve velmi zanedbaném stavu. 

Jedná se o porosty: jalovec – keř, jabloň, ořešák vlašský, líska, švestka.  
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10.2.5 Ocenění nemovitých věcí 

10.2.5.1 Postup dle navrženého znaleckého standardu 

Dle čl. 3 odst. 1 znaleckého standardu se stanovuje odborným odhadem, že oceňovaný rodinný 

dům poškozený požárem je určen k demolici. Stavba tedy není opravitelná. Autor předpokládá, 

že vzhledem ke špatnému technickému stavu zachovaných konstrukcí rodinného domu  

a venkovních úprav, mají hodnotu pouze pozemky parcela č. st. 28/1, parcela č. st. 28/2  

a parcela č. 198. 

Dále se dle standardu postupuje následovně: 

(3) Stavba určená k demolici se oceňuje následovně. 

a) Stanoví se obvyklá cena všech nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, vyjma 

stavby určené k demolici.  

b) Stanoví se náklady na demolici poškozené stavby ve výši obvyklé ceny, a to např. 

položkovým rozpočtem dle ceníků stavebních prací. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). 

10.2.5.2 Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí  

Dle navrženého znaleckého standardu se stanoví se obvyklá cena všech nemovitých věcí, které 

jsou předmětem ocenění, vyjma stavby určené k demolici, tedy požárem poškozeného 

rodinného domu. Předmětem ocenění je tedy příslušenství rodinného domu č. pop. 290  

a pozemků parcela č. st. 28/1, parcela č. st. 28/2 a parcela č. 198, vše zapsané na LV č. 15  

v katastrálním území Malá Kraš, obec Velká Kraš, okres Jeseník, kraj Olomoucký.  

Odborným odhadem se obvyklá cena pozemků v katastrálním území Malá Kraš, obec Velká 

Kraš, okres Jeseník, kraj Olomoucký pohybuje okolo 100 Kč/m
2
.  

Výměra pozemků parcela č. st. 28/1 činí 190 m
2
, parcela č. st. 28/2 činí 68 m

2
 a parcela č. st. 198 

činí 986 m
2
. Celkem výměra pozemků činí 1 244 m

2
. Odhad obvyklé ceny pozemků činí 

124 400 Kč (1 244 m
2
 × 100 Kč/m

2
).  

10.2.5.3 Stanovení nákladů na demolici poškozené stavby 

Demolice rodinného domu č. pop. 290 bude prováděna postupným rozebíráním. K objektu je 

špatná přístupnost, ze severní strany jsou stromy a přístup do dvora je úzkým průchodem. 

Demolice objektu bude provedena do úrovně základové desky. 
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Popis: 

- demontáž zbytku střechy - krov, krytina, bednění, 

- demontáž oken a dveří v severní fasádě – ostatní jsou shořelé, 

- postupné odbourávání obvodového zdiva 2.NP, 

- odbourání stropů nad 1.NP, 

- postupné odbourávání obvodového zdiva 1.NP, 

- naložení suti a odvoz sutí na skládku Technických služeb Jeseník, a.s. v Supíkovicích. 

Autor disertační práce kontaktoval Technické služby Jeseník, a. s., kde mu bylo sděleno, že cena 

1 tuny skládkovného smíšeného odpadu je 1 270 Kč s DPH. 

Autor dále provedl rozpočet demolice rodinného domu č. pop. 290 po požáru a je uveden v 

příloze této disertační práce. Cena demolice rodinného domu č. pop. 290 stanovená na 

základě provedeného rozpočtu činí 1 076 251,00 Kč s DPH. 

10.2.5.4 Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny nemovitých věcí 

Tabulka 18 – Obvyklá cena nemovitých věcí obsahující stavbu poškozenou 

Způsob ocenění Cena 

Cena nemovitých věcí, vyjma stavby určené k demolici 124 400,00 Kč 

Cena nákladů na demolici rodinného domu č. pop. 290 -1 076 251,00 Kč 

Obvyklá cena nemovitých věcí  -951 851,00 Kč 

Obvyklá cena nemovitých věcí stanovená podle odborného odhadu dle čl. 6 odst. 2 

znaleckého standardu  

0,00 Kč 

Oceňované nemovité věci po požáru jsou dle autora neprodejné. Demolice rodinného domu 

č. pop. 290 činí na základě výše provedených výpočtů 1 076 251,00 Kč s DPH.  

Náklady na demolici tedy výrazně převyšují cenu zbylých nemovitých věcí. Na základě těchto 

výpočtů činí obvyklá cena nemovitých věcí po požáru 0 Kč. Po odstranění suti rodinného 

domu č. pop. 20 je možno uvažovat o prodeji zbylých nemovitých věcí. 

10.2.6 Rekapitulace  

Obvyklá cena rodinného domu č. pop. 290 na pozemku parcela č. st. 28/1 včetně příslušenství a 

pozemků parcela č. st. 28/1, parcela č. st. 28/2 a parcela č. 198, vše zapsané na LV č. 15 v 

katastrálním území Malá Kraš, obec Velká Kraš, okres Jeseník, kraj Olomoucký, je na základě 

provedených výpočtů stanovena ke dni 7. 3. 2015 ve výši: 

0,00 Kč, slovy: Nula Kč. 
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10.3 PŘÍKLAD II. – OCENĚNÍ STAVBY NEPOVOLENÉ 

10.3.1 Předmět ocenění 

Rodinný dům nezapsaný v katastru nemovitostí, postavený na pozemku parcela č. 165, včetně 

příslušenství a pozemků parcela č. 165 a parcela č. 166, vše zapsané na LV č. 403  

v katastrálním území Mezina, obec Mezina, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský. 

10.3.2 Účel ocenění 

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely exekučního řízení. 

10.3.3 Popis situace  

Předmětem ocenění je nepovolený rodinný dům včetně součástí a příslušenství postavený v roce 

2010 v obci Mezina v blízkosti města Bruntálu v oblasti Nízkého Jeseníku. Důvody, pro které 

stavebník stavbu postavil bez příslušných povolení stavebního úřadu, není nutné blíže 

specifikovat, protože na následný postup při dodatečném povolování stavby tyto důvody nemají 

žádný vliv. Stejně tak není nutné blíže specifikovat okolnosti, ze kterých se stavební úřad  

o nepovolené stavbě dozvěděl. V praxi to někdy zjistí stavební úřad z vlastní úřední činnosti, 

popř. se stavebník z různých důvodů přihlásí sám (stavba je předmětem majetkoprávních 

převodů, hypoteční ústav neposkytne úvěr se zaručením touto nemovitostí, stav se zjistí 

v dědickém řízení a podobně) popř. se o nahlášení stavu postará všímavý soused nebo také 

například finanční úřad. V daném případě se jedná o obec s 359 obyvateli.  

10.3.4 Popis nemovitých věcí 

10.3.4.1 Rodinný dům 

Rodinný dům je postaven na pozemku parcela č. 165 v katastrálním území Mezina. Stavba je 

zapsána v katastru nemovitostí jako stavba rozestavěná a je využívána jako rodinný dům. 

Rodinný dům je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkroví upravené k účelovému 

využití.  

Dle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území rodinný dům je stavbou pro bydlení, 

ve které je více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení 

a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
137) 

                                                

137) Ustanovení § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Dispozice 

V rodinném domě se nachází jeden byt o dispozici 4+1. V přízemí se nachází obývací pokoj, 

kuchyň s jídelnou, WC, chodba, spíž, zádveří a komora. V podkroví se nachází tři pokoje, 

chodba a koupelna. 

Zastavěná plocha domu je dle geometrického plánu 84 m
2
. Obytná plocha bytu je dle projektové 

dokumentace 89,68 m
2
. Užitková plocha bytu je dle projektové dokumentace 121,18 m

2
, terasa 

7,19 m
2
 a lodžie 7,59 m

2
. Celkem 135,96 m

2
. 

Stavební konstrukce 

Stavba je zděná z plynosilikátových tvárnic a je zateplená. Střecha je sedlová s krytinou 

z pálených tašek. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Klempířské konstrukce 

jsou úplné, pozinkované. Vnější omítky jsou stříkané. Podlahy jsou z PVC, dlažby a plovoucích 

podlah. Výplně otvorů tvoří plastová okna a dveře. Vnitřní omítky jsou dvouvrstvé vápenné. 

V koupelně a na WC jsou keramické obklady. Keramickými prvky jsou umyvadlo, záchodová 

mísa, sprchový kout a vana. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a elektrický sporák 

a trouba. Rodinný dům je vytápěn krbem s výměníkem a rozvody s radiátory. Voda je ohřívána 

elektrickým bojlerem. Objekt je napojen na veřejný vodovod, distribuční síť elektřiny  

a plastovou žumpu. Dům není napojen na rozvod plynu. Pozemek s rodinným domem je 

přístupný z veřejně přístupné účelové komunikace a obsahuje byt 1 + 4. Zastavěná plocha domu 

je 84 m
2
.  

Stáří rodinného domu 

Rodinný dům byl postaven v roce 2007. 

10.3.4.2 Venkovní úpravy 

K rodinnému domu náleží venkovní úpravy na pozemku parcela č. 166: 

- Vodovod DN 90 – 16 m 

- Kanalizace DN 160, pvc – 5 m 

- Kanalizace DN 150, pvc – 8 m 

- Elektro kabel v zemi – 52 m 

- Jímka na vyvážení – žumpa plastová – 16 m
3
 

- Elektro-měřící skříň, rozvaděč 

- Provizorní štěrková cena – 17 × 3 = 51 m
2
 

- Chodník – živice – 12,40 × 1,15 = 14,3 m
2
 

- Chodník – betonové dlaždice 50/50 s vymílanou dlažbou – kačírek – 5,80 × 1,15 = 6,7 m
2
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10.3.4.3 Pozemky 

Oceňované pozemky parcela č. 165 a parcela č. 166 jsou zapsané na LV č. 403 v katastrálním 

území Mezina, obec Mezina, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský. 

Pozemek parcela č. 165 o výměře 84 m
2
 je veden v katastru nemovitostí druhem zastavěná 

plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba rodinného domu. 

Pozemek parcela č. 166 o výměře 1 154 m
2 

je veden v katastru nemovitostí druhem trvalý travní 

porost a dle stavu zjištěného na místním šetření je užíván jako zahrada v jednotném funkčním 

celku s pozemkem p. č. 165 a rodinným domem. Na pozemku se nachází výše uvedené venkovní 

úpravy minimálního rozsahu. Pozemek parcela č. 166 je svažitý, přičemž výškové rozdíly činí  

3 až 4 m. Na pozemku nejsou vysázeny trvalé porosty. Pozemek není oplocen. 

Celková výměra pozemků činí 1 238 m
2
. 

10.3.5 Ocenění nemovitých věcí 

10.3.5.1 Postup dle navrženého znaleckého standardu 

Dle čl. 4 odst. 1 znaleckého standardu objednatel dodal podklady, které potvrzují, že oceňovanou 

nepovolenou stavbu lze legalizovat. Stavba rodinného domu je v zastavitelných plochách v 

souladu s územně plánovací dokumentací a s regulativy obecně závazné vyhlášky obce Mezina 

č. 2/2002, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce Mezina
138)

, je zde prvotní 

předpoklad, že dodatečné povolení stavby je možné. Pro legalizaci této nepovolené stavby 

rodinného domu je potřebné provést následující kroky: podat žádost o dodatečné povolení 

stavby, prokázat soulad s ustanovením § 129 odst. 3 stavebního zákona, nechat zpracovat 

projektovou dokumentaci nepovolené stavby, zajistit inženýrskou činnost (zajištění závazných 

stanovisek dotčených orgánů
139)

 a vyjádření a stanovisek vlastníků a správců veřejné dopravní  

a technické infrastruktury), zajistit podklady k povolení užívání stavby, zaplatit správní poplatek 

a následně po vydání rozhodnutí i náklady na odnětí půdy pod stavbou ze zemědělského půdního 

fondu.  

Dále se dle standardu postupuje následovně: 

(2) Pro stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí obsahující nepovolenou stavbu, kterou lze 

legalizovat se použije následující postup: 

a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že je stavba nepovolená. 

                                                

138) Pozn.: jedná se o územní plán pořízený za platnosti zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu („starý stavební zákon“). 
139) Ustanovení § 4 stavebního zákona a § 136 správního řádu. 
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b) Stanoví se náklady na dodatečné povolení stavby. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). 

10.3.5.2 Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 

Dle navrženého znaleckého standardu se stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí, přičemž se 

nepřihlédne k tomu, že je stavba rodinného domu nepovolená.  

Ocenění nemovitých věcí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) obdobných 

inzerovaných nemovitých věcí, a to z důvodu, že autorovi se nepodařilo dohledat kupní smlouvy 

s uskutečněnými prodeji. Tento způsob ocenění pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí 

zohledňuje vliv nabídky a poptávky po obdobných nemovitostech v době ocenění v dané 

lokalitě. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme 

obecně cenu nemovitosti stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně 

prodávanými nemovitostmi, na základě řady hledisek. 

Přesnost ocenění je obvykle závislá pouze na tom, kolik vhodných nemovitostí autor nalezne ve 

své databázi či vyhledá v jiných zdrojích. Je vhodné snažit se zvolit jak kvalitativně lepší, tak  

i kvalitativně horší vzorky, aby oceňovaný subjekt ležel uvnitř pomyslného intervalu. 

Přímé porovnání je metodou, při níž lze pro komparaci použít i jednotku Kč/ks, kdy se 

porovnávají nemovitosti jako celky, samozřejmě za předpokladu, že oceňovaný subjekt a vzorek 

jsou si co do rozsahu ploch podobné. Z takto získané ceny je následným statistickým 

vyhodnocením zjištěna cena oceňované nemovitosti. 

K porovnání byl použit přehled požadovaných cen za rodinné domy se zahradou nalezené 

v realitní inzerci v obci Mezina, resp. v celém okrese Bruntál, neboť nabídka nemovitostí v dané 

lokalitě je poměrně omezená. Autor zahrnul do vzorku nemovitosti, které se po zvážení všech 

hledisek nejlépe shodují s oceňovaným objektem. Výpočet a popisy jsou uvedeny v tabulkách 

níže.  

Tabulka 19 – Popis porovnávaných nemovitých věcí 

Stanovení ceny porovnáním nemovitých věcí jako celku 

Č. Lokalita 

Dispo

zice 

Zastavěná 

plocha 

(m
2
) 

Velikost 

pozemku 

(m
2
) 

Popis 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

Oceň. 

objekt 
Mezina 4+1 84 1 238 Viz předchozí body 

1 Bruntál 4+1 80 757 Prodej rodinného domu 4+1 s garáží a se zahradou v Bruntále. 
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Stanovení ceny porovnáním nemovitých věcí jako celku 

Č. Lokalita 

Dispo

zice 

Zastavěná 

plocha 

(m
2
) 

Velikost 

pozemku 

(m
2
) 

Popis 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

Dům má novou střechu Bramac, okapy Lindab, zateplené 
podkroví, novou termofasádu. Dům je celý podsklepen. K 
vytápění domu je možno použít dva systémy, jeden plynovým 
kotlem nebo druhý kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody 
bojlerem nebo plynovým kotlem. V domě jsou také nové 
radiátory včetně rozvodů. Dům je napojen na veřejnou 
kanalizaci a vodovod. Na zahradě o rozloze cca 650 m2 je 

studna s užitkovou vodou a zahradní domek. Dům stojí v 
klidné lokalitě s možností parkování na vlastním pozemku. 

2 Lomnice 5+1 80 1 368 

Jedná se rodinný dům o dispozici 5+1. Dům je patrový, celo 

podsklepený, postavený v r. 1992. V r. 2007 proběhly na 
domě rekonstrukce. V suterénu domu je garáž, kotelna, 
prádelna a komora. V prvním podlaží je kuchyně s novou 
kuchyňskou linkou s vestavnými spotřebiči, která otevřeným 
prostorem přechází v jídelní kout a obývací pokoj se vstupem 
na terasu, dále jeden pokoj. V druhém podlaží jsou tři ložnice, 
koupelna s WC, vanou a sprchovým koutem. Dům má 

plastová okna, na podlahách plovoucí podlahy v pokojích 
koberce, na chodbách keramický obklad. Všechny interiérové 
dveře jsou z masivu. Dům je vytápěn kotlem ústředního topení 
na hnědé uhlí se zásobníkem, stáří 2 roky, nebo elektrokotlem. 
Zahrada je rovinatá, udržovaná, pozemek je oplocený. 
Nemovitost leží u hlavní cesty Bruntál Olomouc, 14 km od 
Bruntálu. 

3 Roudno 4+1 136 2 600 

Nabízíme na prodej rodinný dům / zděnou chalupu v obci 
Roudno okr. Bruntál, u vodní nádrže Slezská Harta. Na domě 
proběhla částečná rekonstrukce (nová okna s dvojsklem, nové 

rozvody topení, nová elektroinstalace). Dům je suchý, 
udržovaný z 1/3 podsklepený. V přízemí najdete velký 
obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, WC. V prvním podlaží jsou 
3 pokoje, druhé sociální zařízení a vstup na půdní vestavbu s 
další jednou ložnicí. Dům napojený na inženýrské sítě: 
elektřina 230/ 380V, obecní vodovod + studna, odpad svedený 
do septiku. Topení na tuhá paliva ale také elektřinou pro 
případné zimní temperování. Součástí prodeje je také stodola 

pro úschovu zahradní techniky, dřeva apod., samostatná garáž 
a zděný venkovní gril. Pozemek o rozloze 2 600 m2.  

4 
Václavov 
u Bruntálu 

5+1 200 1 000 

Nabízíme Vám k prodeji samostatně stojící zděný rodinný 

dům 5+1, zahrada 1 000m2 v obci Václavov, okr. Bruntál. 
Možnost dispozičního rozšíření, prostorná půda vhodná pro 
rekonstrukci na další obytné místnosti, případně vytvoření 
další bytové jednotky se samostatným vstupem. Dům je 
podsklepený, ihned obyvatelný. Centrální vytápění (kotel na 
tuhá paliva), vodovod - voda z vlastní studny, plynová 
přípojka na hranici pozemku. Plastová okna, plovoucí podlahy 

v obytných místnostech, v ostatních prostorách dlažba, rohová 
kuchyňská linka. V přízemí domu se nachází vstupní veranda, 
chodba (3,2 x 4,5 m), obývací pokoj (6 x 5,5 m), dětský pokoj 
(3,7 x 3,3 m), ložnice (4 x 4,2 m), kuchyň (4,7x3,7 m), 
koupelna s WC (3,7 x 2 m), z další chodby vstup do dílny, na 
půdu a do sklepa. Zastavěná plocha domu 200 m2, plocha 
pozemku 1000 m2, s možností pronájmu dalšího pozemku o 
velikosti 800 m2 za 100 Kč/rok. Velmi nízké provozní náklady 
(3 000 Kč/měsíčně). Sedlová střecha, nová střešní krytina 

(rekonstrukce střechy v r. 2011). Dům je vhodný k trvalému 
bydlení, rekreaci nebo možnost pronajímání nebo penzion. 
Nemovitost se nachází v klidné části obce, krásná příroda, 
dobrá dopravní dostupnost (na hlavním tahu Ostrava – 
Šumperk), asi 1 km od Ski Areálu Avalanche Horní Václavov, 
9 km od Malé Morávky (další lyžařské centrum), 14 km od 
Pradědu.  
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Stanovení ceny porovnáním nemovitých věcí jako celku 

Č. Lokalita 

Dispo

zice 

Zastavěná 

plocha 

(m
2
) 

Velikost 

pozemku 

(m
2
) 

Popis 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

5 Bruntál 4+1 98 278 

Prodej rodinného domu, v zástavbě na okraji města. Nová 
termofasáda a plastová okna. Dům je dvojpodlažní, v přízemí 
kuchyně, pokoj a sociální zařízení. V patře 3 pokoje, obývací 
pokoj a elektrická sauna. Nová koupelna, masážní vana. 

Vytápění plynovým kotlem, ústřední topení. Za domem dílna 
a garáž. 

Tabulka 20 - Výpočet ceny nemovitých věcí porovnávacím způsobem 

Stanovení ceny porovnáním nemovitostí jako celku 

Č

. 

  

Cena 

požadov

aná resp. 

zaplacen

á  

Kč 

Koef. 

re-

dukce 

na 

pra-

men 

ceny 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

Kč 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC 

(1-6) 

Cena 

oceňovanéh

o objektu 

odvozená 

poloha veli-

kost  

stav a 

vyba-

vení 

pozem

ek 

pří-

slu-

šenství 

úvaha 

znalce 

Kč 

1 2 499 000 0,80 1 999 200 1,05 1,00 1,00 0,95 1,15 1,00 1,15 1 738 435 

2 1 990 000 0,85 1 691 500 0,90 1,03 1,10 1,01 1,05 1,00 1,08 1 566 204 

3 2 050 000 0,80 1 640 000 0,90 1,20 0,95 1,15 1,20 1,00 1,42 1 154 930 

4 1 249 000 0,85 1 061 650 0,98 1,30 0,80 0,98 1,00 1,00 1,00 1 061 650 

5 2 400 000 0,80 1 920 000 1,05 1,05 1,00 0,80 1,20 1,00 1,06 1 811 321 

Celkem cena nemovitostí stanovená porovnávacím způsobem - průměr Kč 1 466 508 

Minimum Kč 1 061 650 

Maximum Kč 1 811 321 

Za předpokladu, že je oceňovaný objekt zcela totožný s porovnávaným, uvažují se všechny 

koeficienty rovny 1,00.  

Přehled použitých koeficientů: 

 Koeficient úpravy na pramen nabídkové ceny - koeficient pro skutečně realizovanou cenu 

je roven 1,00. Z důvodu použití realitní inzerce jako podkladu pro stanovení ceny 

porovnávacím způsobem je koeficient snížen pro objekty nabízené za cenu včetně 

provize realitní kanceláři o 0,15, včetně provize o 0,20, neboť autor očekává vzhledem ke 

stáří inzerátů realizovanou cenu přiměřeně nižší. 

 K1 (Koeficient úpravy na polohu objektu) - porovnání lokality ve které se srovnávaná 

nemovitost nachází. Uvažována byla především vzdálenost od Bruntálu. 

 K2 (Koeficient úpravy na velikost objektu) - úprava o rozdíl ve velikosti zastavěné plochy 

domu. Přihlédnuto bylo rovněž k dispozici objektu. Pro porovnání byly vybírány pouze 

srovnatelně velké objekty.  

 K3 (Koeficient úpravy na celkový stav a vybavení) - hodnocení stavu na základě 

fotodokumentace, která je součástí inzerce. Byly zohledovány stavebně-konstrukční 

prvky, vybavení, stáří nemovitosti a prováděná údržba.  
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 K4 (Koeficient) - zohledňována byla jak velikost pozemku zastavěného stavbou tak 

pozemku, který je spolu se stavbou užíván, zpravidla jako zahrada.  

 K5 (Koeficient úpravy na příslušenství) - hodnoceno bylo především množství a účel 

využití vedlejších staveb, jejich technický stav a další venkovní úpravy a příslušenství. 

Dále byl hodnocen celkový stav a terén zahrady a trvalé porosty. 

 K6 (Koeficient úvahy znalce) 

 KC Koeficient celkový - KC = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6) 

10.3.5.3 Stanovení nákladů na dodatečné povolení stavby 

Jak je níže uvedeno, náklady na zpracování projektové dokumentace stavby je možné stanovit na 

základě publikace Sazebníku UNIKA 2015/1Q2016 pro tvorbu nabídkových cen projektových 

prací a inženýrské činnosti. 

Tabulka 21 - Ocenění prací dle ceníku UNIKA 

  Investiční náklady Základní honorář Výkonové fáze 

  Měr. 

jedn. 

Počet 

m.j. 

Cena 

za m.j. 

Cena 

(tis. 

Kč) 

Zař. dle 

UNIKY 

min. 

v tis. 

Kč 

max. 

v tis. 

Kč 

použití 

v tis. 

Kč 

Vstup

ní 

podkl

ady (1 

PP+ 2 

IČ) 

DUR + 

DSP (32 

PP + 

IČ) 

1 Vstupní podklady           

 Geodetické měření soub. 1       4 000  

 Zaměření 

stávajícího stavu 

soub. 1       9 000  

 Hydrogeolog – 

rešerše 

soub. 1       5 000  

 Radon soub. 1       9 000  

 Průkaz energetické 

náročnosti 

soub. 1       5 000  

2 Rodinný dům m3 625 3 000 1875 15/III 200,

0 

235,

0 

200,0 6 000 74 000 

3 Přípojky inž. sítí           

 Kanalizace m 13 3 000 39 13/II 20,0 25,0 20,0 600 7 400 

 Jímka 16m3 ks 1 60 

000 

60 12/II 25,0 30,0 25,0 750 9 250 
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  Investiční náklady Základní honorář Výkonové fáze 

  Měr. 

jedn. 

Počet 

m.j. 

Cena 

za m.j. 

Cena 

(tis. 

Kč) 

Zař. dle 

UNIKY 

min. 

v tis. 

Kč 

max. 

v tis. 

Kč 

použití 

v tis. 

Kč 

Vstup

ní 

podkl

ady (1 

PP+ 2 

IČ) 

DUR + 

DSP (32 

PP + 

IČ) 

 Vodovod m 16 1 800 29 13/II 20,0 25,0 20,0 600 7 400 

 Elektro silnou. m 52 1 000 52 4/I 15,0 20,0 15,0 450 5 500 

4 Komunikace a zp. 

plochy  

m2 72 1 100 79 13/II 30,0 35,0 30,0 900 11 100 

Celkem bez DPH v Kč 2 134 000 41 300 114 700 

Celkem s DPH v Kč 2 583 000 49 973 138 787 

188 760 Kč 

V běžné praxi jsou však ceny nabízené projekčními a architektonickými kancelářemi běžně až  

o polovinu (někdy i více) nižší než ceny stanovené uvedeným postupem. Z tohoto důvodu bylo 

autorem osloveno několik projekčních kanceláří s žádostí o cenovou nabídku na zajištění 

dokumentace stavby a inženýrské činnosti pro dodatečné povolení stavby tak, aby bylo možné 

stanovit náklady na dodatečné povolení stavby, které by odpovídaly cenám v místě a čase 

obvyklým.  

Tabulka 22 - Cenové nabídky na dodatečné povolení stavby 

Zdroj Cena – dokumentace + inženýrská činnost 

Projekční kancelář 1 146 168 Kč 

Projekční kancelář 2 100 000 Kč 

Projekční kancelář 3 49 800 Kč 

Projekční kancelář 4 90 000 Kč 

Průměr – cena s DPH 96 492 Kč 

Z uvedeného je zřejmé, že náklady na zajištění podkladů pro dodatečné povolení stavby jsou 

průměrně ve výši cca 50% nákladů stanovených na základě publikace Sazebníku 2015/1Q2016  

a takto i odpovídají cenám, se kterými se autor setkává ve své profesní praxi. Pro tento příklad je 

tedy použita průměrná cena ve výši po zaokrouhlení 96 500 Kč. 

Tabulka 23 - Povolení užívání stavby 

Náklad Cena 

Inženýrská činnost  15 500 Kč 

Geometrický plán  5 000 Kč 
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Náklad Cena 

Revizní zpráva elektroinstalace 3 000 Kč 

Topná zkouška ústředního vytápění 2 500 Kč 

Tlakové zkoušky vodoinstalace a kanalizace 1 500 Kč 

Revizní zprávu kouřovodů 1 000 Kč 

Revizní zpráva hromosvodu 1 000 Kč 

Celkem s DPH 29 500 Kč 

Náklady na inženýrskou činnost ve fázích po dokončení stavby je možné stanovit také na 

základě publikace Sazebníku UNIKA 2015/1Q2016 pro tvorbu nabídkových cen projektových 

prací a inženýrské činnosti, kdy soubor výkonů inženýrských prací (podání oznámení o užívání 

stavby popř. žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo žádosti o předčasné užívání stavby 

nebo zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách apod.) by měl 

odpovídat u „ostatních projektů“ 3% z ceny stavby. V modelovém příkladu by se tak jednalo  

o částku skoro 80 tis. Kč. Běžně se však spíše používá individuální kalkulace cen na základě 

hodinových sazeb, kdy dle Sazebníku UNIKA se pro kategorie prací náročných a méně 

náročných doporučuje sazba 640 resp. 500 Kč/hodinu s tím, že oslovené projekční kanceláře 

shodně uváděly rozsah inženýrské činnosti ve fázi po dokončení předmětné stavby v rozsahu 

kolem 20 hodin. Při uvedené doporučené sazbě, která vesměs odpovídá obvyklým cenám, se 

jedná o částku 12 800 Kč + DPH. 

Tabulka 24 - Správní poplatek 

1 
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně 

vlivu užívání stavby na území 
Kč 

a ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000 

c 
ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s 

výjimkou stavby garáže 
500 

3 
Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 

zákona 
1 000 

c 
ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s 

výjimkou stavby garáže 
500 

1 Místní šetření nebo ohledání na místě Kč 

a za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 

 Paušální částka nákladů řízení 1 000  

 Celkem 4 500 Kč 

Tabulka 25 - Výpočet odvodů za odnětí ZPF 

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

BPEJ140) 8.35.24     

Základní cena zemědělské půdy za 1m2 2,45 Kč 

                                                

140) Bonitovaná půdně ekologická jednotka. 
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Výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

Třída ochrany 3  

Koeficient třídy ochrany 4 

Ekologická váha vlivu --- 

Faktor životního prostředí --- 

Základní sazba odvodů 9,80/1 m2 

Odnímaná výměra  84 m2 

Celková výše odvodů za odnětí ze ZPF/Kč 823 Kč 

Tabulka 26 - Celkové náklady na dodatečné povolení stavby 

Položka Cena 

Projektová dokumentace stavby a inženýrská činnost 96 500 Kč 

Povolení užívání stavby 29 500 Kč 

Správní poplatek 4 500 Kč 

Odvody za odvody ze ZPF 800 Kč 

Celkové náklady na dodatečné povolení rodinného domu 131 300 Kč 

K uvedeným částkám je potřeba uvést, že je nutné je brát jen jako orientační s tím, že se částky 

mohou případ od případu lišit a to v závislosti např. na tom, zda si stavebník popř. vlastník 

stavby zajišťuje inženýrskou činnost sám či si na ni najme odborně vybavenou osobu. S tímto 

však znalec nemůže při zpracování znaleckého posudku polemizovat a je nutné zohlednit 

náklady na dodatečné povolení stavby v té míře, jak mohou nastat. Z uvedené kalkulace je 

zřejmé, že v případě rodinných domů mohou náklady na vyřízení dodatečného povolení stavby  

a povolení jejího užívání přesáhnout částku 100 tis. Kč a v případě umístění stavby např. v území 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranných pásmech vodních zdrojů nebo 

v chráněných krajinných oblastech tato částka může výrazně narůst o částku, kterou bude nutné 

uhradit za odnětí půdy pod stavbou ze zemědělského půdního fondu. V modelovém příkladu jsou 

náklady na dodatečné povolení stavby a povolení jejího užívání ve výši cca 5% investičních 

nákladů stavby. K uvedenému je pro úplnost informací ještě nutné upřesnit, že do vydání 

dodatečného povolení stavby resp. do povolení k užívání stavby se stavba nesmí užívat
141)

. 

10.3.5.4 Závěrečný odborný odhad obvyklé ceny nemovitých věcí 

Tabulka 27 - Obvyklá cena nemovitých věcí obsahující stavbu nepovolenou  

Způsob ocenění Cena 

Cena nemovitých věcí stanovená porovnávacím způsobem 1 466 508,00 Kč 

Celkové náklady na dodatečné povolení stavby -131 300,00 Kč 

Obvyklá cena nemovitých věcí stanovená podle odborného odhadu po zaokrouhlení 

na tisíce Kč 

1 335 000,00 Kč 

                                                

141) Viz ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona. 
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10.3.6 Rekapitulace  

Obvyklá cena rodinného domu nezapsaného v katastru nemovitostí, postaveného na pozemku 

parcela č. 165, včetně příslušenství a pozemků parcela č. 165 a parcela č. 166, vše zapsané na 

LV č. 403 v katastrálním území Mezina, obec Mezina, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský, je 

na základě provedených výpočtů stanovena ke dni 20. 6. 2015 ve výši: 

1 335 000,00 Kč, slovy: Jedenmilióntřistatřicetpěttisíc Kč. 
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10.4 PŘÍKLAD III. – OCENĚNÍ STAVBY NEOPRÁVNĚNÉ 

10.4.1 Předmět ocenění 

Rodinný dům č. pop. 300 na pozemcích parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/14, a pozemky 

parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/15, kde rodinný dům č. pop. 300 a pozemky parcela 

č. 1120/13 a parcela č. 1120/15 jsou zapsány na LV č. 1315 v katastrálním území Stará Ves nad 

Ondřejnicí, obec Stará Ves, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Pozemek parcela 

č. 1120/14 je zapsán na LV č. 1110 v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará 

Ves, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský, který je ve vlastnictví jiného vlastníka a není 

předmětem ocenění. 

10.4.2 Účel ocenění 

Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí pro účely dědického řízení. 

10.4.3 Popis situace  

Předmětem ocenění je rodinný dům č. pop. 300, který je postaven na pozemcích 

parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/14 a využíván současně se zahradou parcela č. 1120/15. 

Pozemek parcela č. 1120/14 je ve vlastnictví jiného vlastníka. 

Oceňovaný rodinný dům se nachází v obci Stará Ves. Rodinný dům je situován na severním 

okraji obce, je přístupný po účelové komunikaci přes pozemky cizích vlastníků z ulice Nad 

Pekárnou. Nachází se přibližně 850 m od centra obce. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy, 

z jižní strany se nachází pole.  

V obci je k datu cenění evidováno 2 734 obyvatel. V obci je mateřská škola a základní škola, 

ordinace lékaře, knihovna, sportoviště, restaurace a obchod. V obci je zastávka místní linky 

autobusu. V místě je možnost napojení na veřejný vodovod, elektrickou síť a na plynovod. 

10.4.4 Popis nemovitých věcí 

10.4.4.1 Rodinný dům  

Budova č. pop. 300 je postavena na pozemcích parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/14 

v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí. Budova je v katastru nemovitostí vedena jako 

rodinný dům a dle stavu zjištěného na místním šetření je tímto způsobem využívána. Rodinný 

dům je jednobytový s dispozičním řešením 5+1, nepodsklepený, přízemní s podkrovním 

prostorem upraveným k účelovému využití.  
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Dle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území rodinný dům je stavbou pro bydlení, 

ve které je více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení 

a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
142)

 

Rodinný dům je vytápěn kotlem na zemní plyn s podlahovým vytápěním a krbem na tuhá paliva. 

Voda je ohřívána kotlem a solárními panely. Stavba je napojena na elektřinu, plynovod  

a vodovod. Odkanalizování stavby je do vlastní žumpy. 

Dispozice 

V rodinném domě se nachází jeden byt o dispozici 5+1 a garáž. Zastavěná plocha rodinného 

domu činí 130 m
2
. V následující tabulce je uveden seznam místností včetně podlahových ploch 

(dle projektové dokumentace) v jednotlivých podlažích. 

Tabulka 28 - Podlahové plochy místností rodinného domu dle projektové dokumentace 

Podlaží Místnost 
Podlahová plocha 

místností [m
2
] 

Podlahová plocha podlaží 

[m
2
] 

1.NP Chodba 5,50 

108,39 

 Hala 8,00 

 Pokoj 14,40 

 Kuchyň 13,60 

 Obývací pokoj 34,20 

 WC 2,50 

 Schodiště 4,94 

 Garáž 17,70 

 Komora 1,70 

 Sklad 5,85 

2.NP Pokoj 16,30 

66,60 

 

 Pokoj 16,50 

 Pokoj 14,30 

 Koupelna 12,90 

 Chodba 6,60 

 Balkon 5,20 není započítán 

   

Celkem 174,99 

Tabulka 29 – Stavební konstrukce  

Konstrukce Provedení 

                                                

142) Ustanovení § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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Konstrukce Provedení 

1. Základy Betonové s izolací 

2. Zdivo Keramické bloky Porotherm, zateplení provedeno částečně 

3. Stropy S rovným podhledem 

4. Střecha Sedlová s tepelnou izolací, vaznicový krov 

5. Krytina Keramické tašky 

6. Klempířské konstrukce Měděné, chybí vnější parapety 

7. Vnitřní omítky Vápenné štukové omítky 

8. Fasádní omítky Provedeno zateplení včetně tenkovrstvé omítky bez finálního ochranného 

nátěru 

9. Vnější obklady Chybí soklový pás 

10. Vnitřní obklady Kvalitní keramické obklady 

11. Schody Dřevěné z tvrdého dřeva 

12. Dveře Dřevěné, masivní borovice 

13. Okna Dřevěná s dvojsklem 

14. Podlahy obytných místností Gumolit, keramické, teralit 

15. Podlahy ostatních místností Keramická dlažba, laminátové, teralit 

16. Vytápění Kotel na zemní plyn s podlahovým vytápěním a krbem na tuhá paliva 

17. Elektroinstalace Světelná, motorová 

18. Bleskosvod Není, pouze zemnící pásek 

19. Rozvod vody Studená i teplá voda 

20. Zdroj teplé vody Kotel a solární panely se zásobníkem 

21. Instalace plynu Ano 

22. Kanalizace Plastové potrubí, žumpa 

23. Vybavení kuchyně Kuchyňská linka, elektrický sporák 

24. Vnitřní vybavení Umyvadlo, vana, WC, sprchový kout 

25. Záchod Splachovací 2× 

26. Ostatní Krb, vnitřní žaluzie  

Stáří, rekonstrukce a technický stav 

Rodinný dům byl užíván od roku 2009 do roku 2014. Stavba je v dobrém technickém stavu, je 

však nezbytně nutné dokončit vnější omítky a vnější zateplovací systém včetně parapetů. 

Z vnějšího zateplovacího systému chybí provést tenkovrstvá omítka a ochranný nátěr. Soklový 

pás – chybí provést celý zateplovací systém. Chybí osadit venkovní světla na rodinný dům.  

10.4.4.2 Venkovní úpravy 

Dle stavebního povolení vydaného stavebním úřadem je součástí stavby rodinného domu rovněž 

žumpa na pozemku parcela č. 1120/15 včetně kanalizační přípojky, přípojky vody, elektro  

a plynu a zpevněné plochy včetně příjezdu na pozemku parcela č. 1120/15. Tyto venkovní 

úpravy jsou součástí ocenění rodinného domu.  
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10.4.4.3 Pozemky 

Oceňované pozemky parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/15 jsou zapsané na LV č. 1315  

v katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves, okres Ostrava-město, kraj 

Moravskoslezský. 

Pozemek parcela č. 1120/13 o výměře 105 m
2
 je veden v katastru nemovitostí druhem zastavěná 

plocha a nádvoří. Na pozemku se nachází stavba rodinného domu č. pop. 300. 

Stavba rodinného domu č. pop. 300 se nachází také na pozemku parcela č. 1120/14 o výměře  

25 m
2
, který je veden v katastru nemovitostí druhem zastavěná plocha a nádvoří a je ve 

vlastnictví jiného vlastníka. 

Pozemek parcela č. 1120/14 o výměře 1 041 m
2 

je veden v katastru nemovitostí druhem zahrada 

a dle stavu zjištěného na místním šetření je takto užíván. 

Celková výměra pozemků činí 1 171 m
2
 (včetně pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka). 

10.4.5 Ocenění nemovitých věcí 

10.4.5.1 Postup dle navrženého znaleckého standardu 

Dle čl. 5 odst. 1 znaleckého standardu se určí, zda je stavba postavena v dobré víře. Dle tvrzení 

objednatele je stavba rodinného domu postavena v dobré víře a objednatel posudku požaduje 

provést výpočet pouze pro tuto variantu.  

Dále se dle standardu postupuje následovně: 

(2) V případě, že je neoprávněná stavba postavena v dobré víře, použije se pro stanovení 

obvyklé ceny nemovitých věcí následující postup: 

a) Stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí bez přihlédnutí k tomu, že obsahuje 

neoprávněnou stavbu. 

b) Stanoví se obvyklá cena pozemku pod neoprávněnou stavbou. 

c) Obvyklá cena nemovitých věcí, které jsou předmětem ocenění, se určí rozdílem cen 

vypočtených v písm. a) a b). 

10.4.5.2 Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí 

Dle navrženého znaleckého standardu se stanoví se obvyklá cena nemovitých věcí, přičemž se 

nepřihlédne k tomu, že je stavba rodinného domu neoprávněná.  

Ocenění nemovitých věcí je provedeno cenovým porovnáním (komparací) obdobných 

inzerovaných nemovitých věcí, a to z důvodu, že autorovi se nepodařilo dohledat kupní smlouvy 
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s uskutečněnými prodeji. Tento způsob ocenění pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí 

zohledňuje vliv nabídky a poptávky po obdobných nemovitostech v době ocenění v dané 

lokalitě. Porovnávací metoda ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme 

obecně cenu nemovitosti stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně 

prodávanými nemovitostmi, na základě řady hledisek. 

Přesnost ocenění je obvykle závislá pouze na tom, kolik vhodných nemovitostí autor nalezne ve 

své databázi či vyhledá v jiných zdrojích. Je vhodné snažit se zvolit jak kvalitativně lepší, tak  

i kvalitativně horší vzorky, aby oceňovaný subjekt ležel uvnitř pomyslného intervalu. 

Přímé porovnání je metodou, při níž lze pro komparaci použít i jednotku Kč/ks, kdy se 

porovnávají nemovitosti jako celky, samozřejmě za předpokladu, že oceňovaný subjekt a vzorek 

jsou si co do rozsahu ploch podobné. Z takto získané ceny je následným statistickým 

vyhodnocením zjištěna cena oceňované nemovitosti. 

K porovnání byl použit přehled rodinných domů nabízených k datu ocenění v realitní inzerci. Pro 

porovnání byly použity nabídky srovnatelných staveb, které se nacházejí v obci Stará Ves a jejím 

okolí. Výpočet a popisy jsou uvedeny v tabulkách níže.  

Tabulka 30 – Popis porovnávaných nemovitých věcí  

Stanovení ceny porovnáním nemovitých věcí jako celku 

Č. Lokalita 
Dispo

zice 

Zastavěná 

plocha 

(m
2
) 

Velikost 

pozemku 

(m
2
) 

Popis 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

Oceň. 
objekt 

Stará Ves 5+1 130 1 171 Viz výše. 

1 Paskov 5+1 120 382 

Prodej rodinného domu 5+1 v Paskově, okr. Frýdek-Místek. 
Nabízená nemovitost prošla v posledních letech (od r. 2011) 

rozsáhlou rekonstrukcí - všechna okna vyměněna za plastová, 
nové dveře, nové veškeré rozvody (elektřina, voda, topení), na 
střeše domu položena nová krytina, provedeno zateplení zdiva 
polystyrenem 7,5 cm. Rekonstrukce interiéru (vnitřní omítky, 
plovoucí podlahy, dlažba v kuchyni) Dispozice domu jsou 
následující: v přízemí se nachází předsíň, chodba, obývací 
pokoj se vstupem na zahradu, kuchyň, dvě menší technické 
místnosti a koupelna s WC. V podkroví domu jsou k dispozici 

3 pokoje. K vytápění objektu slouží plynový kotel v kombinaci 
s výše uvedeným krbem v obývacím pokoji. V současné době 
pokračují dokončovací práce na nové fasádě domu (venkovní 
omítky) a parkovacím místě (zámková dlažba) - tyto dvě 
zbývající rekonstrukce jsou již započteny v ceně nemovitosti a 
budou dokončeny před samotným prodejem (v ceně je i 
venkovní nadzemní bazén na zahradě). 

2 Brušperk 6+1 150 1 268 

Prodej RD 6+1 v Brušperku. Nemovitost je situovaná v centru 
obce Brušperk. Dům byl kolaudován v roce 2001. V přízemí 
domu je 2+1 - obývací pokoj vybaven krbem s průduchy do 

všech místností jak v přízemí, tak v patře (plně vystačí k 
vytopení celého domu), dále je zde kuchyň, která je propojená 
s obývacím pokojem a ložnice. V přízemí je ještě technická 
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Stanovení ceny porovnáním nemovitých věcí jako celku 

Č. Lokalita 
Dispo

zice 

Zastavěná 

plocha 

(m
2
) 

Velikost 

pozemku 

(m
2
) 

Popis 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

místnost,ve které je umístěn nástěnný plynový kotel. Z haly se 
po mírně točivém schodišti dostaneme do 1.patra kde jsou 4 
neprůchozí pokoje.. Každé patro má své sociální zařízení i s 
toaletou. Součástí domu je i garáž s dálkovým ovládáním. Na 
zahradě jsou vkusně vysazené okrasné a ovocné stromy. Na 
foto vidíme i zahradní domek, který sloužil jako bouda pro psa, 
tak i pro uskladnění zahradního nářadí.  

3 Paskov 5+1 139 520 

Prodej dvoupodlažního rodinného domu 5+1 v obci Paskov s 
podlahovou plochou 270 m2 a slunným, rovinatým pozemkem 

o výměře 520 m2. V 1.NP domu se nachází vstupní hala s 
posezením, pracovna, úložné prostory a průchozí chodba do 
obytné části domu na jejíž konci je pokoj a dřevěné schody do 
2. NP. V 2. NP se nachází kuchyň se vstupem na terasu, 
prostorný obývací pokoj s krbem, 2 ložnice, prostorná šatna, 
koupelna se sprchovým koutem a vanou. Součástí domu je 
garáž pro dvě vozidla. Výhodou domu jsou nízké provozní 
náklady. Dům je napojen na obecní kanalizaci, vodovod a 

taktéž nízkonákladový obecní internet. 

4 Klimkovice 5+1 116 630 

Rodinný dům 5+1 v Klimkovicích. Dům prošel v roce 1997 

kompletní přestavbou. Nová střecha v ceně. V přízemí zádveří, 
prostorná vstupní hala se schodištěm do patra, kuchyň s 
jídelnou a komorou, obývací pokoj s krbem, koupelna s 
rohovou vanou a sprchovým koutem, WC. V patře tři pokoje, 
jeden se šatnou, zimní zahrada se vstupem na terasu, možnost 
další koupelny. Upravená zahrada. 

5 Vratimov 5+1 182 1 500 

Rodinný dům velikosti 5+1 s dvougaráží, částečně 
podsklepený. Dispozice domu: hlavní vstup se zádveřím, 
široká dlážděná chodba, obývací pokoj s krbem, prostorná 
kuchyň, pokoj (pracovna), koupelna se sprchovým koutem, 

dvougaráž, technická místnost, schodiště do patra i sklepa. V 
patře se nachází dva pokoje s vestavnými skříněmi, ložnice, 
koupelna s vanou a WC, balkón i lodžie a vstup na půdu. 
Zahrada je oplocená, prostorná, udržovaná se zahradním 
domkem cca 50 m2. Centrální vytápění domu i ohřev vody je 
řešeno kotlem na naftu, příprava na solární panely. Odpady 
jsou svedeny do 18 m3 nádoby.  

6 
Ostrava - 

Poruba 
4+kk 100 1 299 

Rodinný dům 4+kk, s garáží, situovaný na konci slepé ul. 
Záhumenní, Ostrava Poruba. V přízemí domu se nachází 
vstupní místnost, denní místnost s krbem na níž navazuje 

kuchyňský kout. Z obývacího pokoje je vstup na terasu. 1.NP 
je dispozičně řešeno jako 3pokoje, s možností realizace 4tého 
podkrovního pokoje, WC, koupelna a chytře provedená šatna. 
Jedná se o ekologickou a ekonomickou stavbu. Dům je vytápěn 
elektřinou, případně dřevem ve výše zmiňovaném krbu s 
teplovodním výměníkem. K dispozici je také podlahové topení. 
Vybaveno taktéž rozvodem dešťové vody nad rámec vody 
pitné z vodovodního řádu. Majitel aktuálně dokončuje oplocení 

domu a další úpravy, které jsou již zahrnuty v prodejní ceně 
nemovitosti.  

Tabulka 31 - Výpočet ceny nemovitých věcí porovnávacím způsobem 

Stanovení ceny nemovitých věcí porovnáním nemovitostí jako celku 

Č

. 

Cena 

požadov

aná resp. 

zaplacen

á  

Kč 

Koef. 

re-

dukce 

na 

pra-

men 

ceny 

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

Kč 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 KC 

 (1-6) 

Cena 

oceňovanéh

o objektu 

odvozená 

poloha veli-

kost  

stav a 

vyba-

přísluš

enství 

IS, 

příjez

veli-

kost 

pozem

Kč 
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vení d ku 

1 2 900 000 0,90 2 610 000 1,05 1,00 1,10 1,00 1,01 0,80 0,93 2 806 452 

2 3 980 000 0,90 3 582 000 1,01 1,10 1,10 1,03 1,01 1,01 1,28 2 798 438 

3 3 490 000 0,90 3 141 000 1,05 1,00 1,05 1,00 1,01 0,83 0,92 3 414 130 

4 3 250 000 0,90 2 925 000 1,05 1,00 1,10 1,00 1,01 0,85 0,99 2 954 545 

5 3 690 000 0,95 3 505 500 1,10 1,05 1,10 1,00 1,01 1,03 1,32 2 655 682 

6 4 300 000 0,90 3 870 000 1,15 0,90 1,10 0,98 1,01 1,01 1,14 3 394 737 

Celkem cena nemovitých věcí stanovená porovnávacím způsobem - průměr Kč 2 945 568 

Minimum Kč 2 533 981 

Maximum Kč 3 414 130 

Za předpokladu, že je oceňovaný objekt zcela totožný s porovnávaným, uvažují se všechny 

koeficienty rovny 1,00.  

Přehled použitých koeficientů: 

 Koeficient úpravy na pramen zjištěné ceny - koeficient pro skutečně realizovanou je 

roven 1,00, z důvodu použití realitní inzerce jako podkladu pro stanovení ceny 

porovnávacím je snížen pro všechny nemovité věci o 5 %, neboť autor předpokládá, že 

bude realizovaná cena přiměřeně nižší. V případě, že je cena uvedena včetně provize 

realitní kanceláři, je cena redukována celkem o 10 %. 

 K1 (Koeficient úpravy na polohu objektu) - porovnání lokality ve které se srovnávaná 

nemovitost nachází, zohledňována je především dostupnost do Ostravy. 

 K2 (Koeficient úpravy na velikost objektu) - úprava o rozdíl ve velikosti domu. 

Hodnocena byla dispozice a zastavěná plocha objektů. Pro porovnání byly vybírány 

pouze srovnatelně velké objekty.  

 K3 (Koeficient úpravy na celkový stav a vybavení) - hodnocení stavu na základě 

fotodokumentace, která je součástí inzerce. Byly zohledovány stavebně-konstrukční 

prvky, vybavení, stáří nemovitosti a prováděná údržba.  

 K4 (Koeficient úpravy na příslušenství) - hodnoceno bylo především množství a účel 

využití vedlejších staveb, jejich technický stav a další venkovní úpravy a příslušenství.  

 K5 (Koeficient úpravy o inženýrské sítě a příjezd na pozemek) - zohledňováno bylo 

napojení na inženýrské sítě a možnost příjezdu k nemovitostem. 

 K6 (Koeficient úpravy na velikost pozemku) - zohledňována byla jak velikost pozemku 

zastavěného stavbou tak pozemku, který je spolu se stavbou užíván, zpravidla jako 

zahrada. Porovnávány byly rovněž součásti pozemku, tj. trvalé porosty. 

KC Koeficient celkový - KC = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6) 

10.4.5.3 Stanovení obvyklé ceny pozemku pod stavbou 

Porovnání je provedeno z nabídek nalezených v realitní inzerci. Metodika je totožná jako 

v předchozí kapitole. K porovnání byly použity pozemky určené k zastavění rodinnými domy 

v obci Stará Ves. 
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Tabulka 32 – Popis porovnávaných pozemků 

Stanovení ceny porovnáním nemovitostí – pozemků jako celku 

Č. Lokalita 
Plocha 

(m
2
) 

Využití 

pozemku 

Popis 

(popis převzatý z realitní inzerce) 

Oceň. 

objekt 
Stará Ves 1 171 

zastavěn 

RD a 
zahrada 

Viz výše 

1 Stará Ves 1 913 
určený k 

zastavění 
RD 

Naše společnost Vám nabízí možnou koupi stavební parcely v žádané 
lokalitě na velmi krásném místě ve Staré vsi nad Ondřejnicí (ul. K Trní ) 
o výměře 1913m2. Pozemek je situován do stinného místa tudíž na něm 
není celodenní sluníčko. Veškeré inženýrské sítě. 

2 Stará Ves 1 600 
určený k 
zastavění 

RD 

Nabízíme k prodeji krásný slunný stavební pozemek na okraji obce Stará 
Ves nad Ondřejnicí. IS v dosahu pozemku. K pozemku vede udržovaná 
obecní cesta.  

3 Stará Ves 1 504 
určený k 
zastavění 

RD 

Nabízíme k prodeji pozemek k výstavbě rodinného domu o výměře  
1 504 m2. Pozemek je rovinatý, s vlastní příjezdovou cestou. Situovaný v 

klidné a dostupné části obce, na okraji chráněné oblasti, kde již není 
plánovaná další výstavba. Veškeré inženýrské sítě 

4 Stará Ves 1 200 
určený k 
zastavění 

RD 

Nabízíme k prodeji parcelu o výměře 1 200m2, která je v územním plánu 

obce Stará Ves nad Ondřejnicí zařazena mezi zastavěné území. Plyn a 
voda na hranici pozemku. V současné době se řeší realizace výstavby 
kanalizace. Příjezd po obecní asfaltové cestě. 

5 Stará Ves 1 380 
určený k 

zastavění 
RD 

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 1380 m2 ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem a v územním plánu 
je veden s možností výstavby individuálního bydlení. El. energie u 
pozemku, plyn a veřejný vodovod na protější straně. 

6 Stará Ves 908 
určený k 
zastavění 

RD 

Nabízíme k prodeji pěkný stavební pozemek v klidné části obce Stará 
Ves nad Ondřejnicí s výhledem na Beskydy. Pozemek je připraven ke 
stavbě RD, IS na hranici pozemku. 

7 Stará Ves 1 495 
určený k 
zastavění 

RD 

Nabízíme k prodeji stavební parcelu v klidném místě na okraji Staré vsi. 
Parcela má kosočtvercový tvar, je ve velmi mírném jihovýchodním 

svahu. Na hranici je elektřina, plyn, voda. Kanalizace se začne budovat v 
dubnu 2015. Příjezdová cesta u hranice pozemku. 

8 Stará Ves 2 000 
určený k 
zastavění 

RD 

Nabízíme Vám k prodeji pozemek vhodný pro výstavbu rodinného domu 

o výměře 2000m2 v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Pozemek je rovinatý 
na krásném místě s výhledem. Veškeré inženýrské sítě (obecní vodovod, 
kanalizace, elektřina, plyn) jsou v dosahu.  

Tabulka 33 - Výpočet ceny pozemku porovnávacím způsobem 

Stanovení ceny porovnáním nemovitostí  - pozemků jako celku 

Č. 

 

Cena 

požadova

ná resp. 

zaplacen

á 

Kč/m
2
 

Koef. 

redukc

e na 

pramen 

ceny 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

Kč/m
2
 

K1 K2 K3 K4 KC 

(1-4) 

Odvozená 

cena pozemků   

poloha IS porosty úvaha znalce 
 

Kč/m
2 

1 779 0,85 662 1,00 1,00 0,97 1,00 0,97 682 

2 600 0,85 510 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 537 

3 900 0,85 765 1,00 1,00 0,96 1,00 0,96 797 

4 950 0,85 808 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 808 

5 750 0,90 675 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 711 

6 950 0,85 808 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 808 

7 1 190 0,85 1 012 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1 065 

8 1 050 0,85 893 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 940 

Cena 1 m
2
 pozemku Kč/m

2
 794 
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Stanovení ceny porovnáním nemovitostí  - pozemků jako celku 

Č. 

 

Cena 

požadova

ná resp. 

zaplacen

á 

Kč/m
2
 

Koef. 

redukc

e na 

pramen 

ceny 

Cena po 

redukci na 

pramen 

ceny 

Kč/m
2
 

K1 K2 K3 K4 KC 

(1-4) 

Odvozená 

cena pozemků   

poloha IS porosty úvaha znalce 
 

Kč/m
2 

Cena pozemku p. č. 1120/14 (794 × 25) Kč 19 850 

Tabulka 34 – Obvyklá cena nemovitých věcí obsahující stavbu neoprávněnou 

Způsob ocenění Cena 

Cena nemovitých věcí nemovitých věcí stanovená porovnávacím způsobem 2 945 568,00 Kč 

Obvyklá cena pozemku stanovená porovnávacím způsobem - 19 850,00 Kč 

Obvyklá cena nemovitých věcí podle odborného odhadu autora 2 925 718,00 Kč 

Obvyklá cena nemovitých věcí podle odborného odhadu autora po zaokrouhlení na 

stovky Kč 
2 925 700,00 Kč 

10.4.6 Rekapitulace  

Obvyklá cena rodinného domu č. pop. 300 na pozemcích parcela č. 1120/13 a 

parcela č. 1120/14, a pozemky parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/15, kde rodinný dům 

č. pop. 300 a pozemky parcela č. 1120/13 a parcela č. 1120/15 jsou zapsány na LV č. 1315 v 

katastrálním území Stará Ves nad Ondřejnicí, obec Stará Ves, okres Ostrava-město, kraj 

Moravskoslezský, je na základě provedených výpočtů stanovena ke dni 20. 9. 2015 ve výši: 

2 925 700,00 Kč, slovy: Dvamiliónydevětsetdvacetpettisícsedmset Kč. 
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11 ZÁVĚR A PŘÍNOS AUTORA PRO OBOR SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Autor se v disertační práci vypořádává se skutečností, že problematika oceňování staveb 

poškozených a zejména pak nepovolených a neoprávněných, tak jak jsou definovány v kapitole 

2.3, doposud nebyla systematicky v oblasti oceňování nemovitostí podrobněji řešena. Disertační 

práce obsahuje podrobnou rešerši domácí i zahraniční literatury, internetových zdrojů 

tuzemských i zahraničních, předpisů, judikatury a dalších dostupných zdrojů ke zjištění 

současného stavu dané problematiky, která jak již bylo uvedeno výše, ukázala, že oceňování 

staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných, je oblastí v současné době poněkud 

opomíjenou a vědecky nedostatečně definovanou. Nejvhodnější doposud popsanou metodou pro 

oceňování nemovitostí, která se dala využít a nově doplnit a rozvinout pro oceňování 

předmětných staveb, se osvědčila metoda zbytku popsaná v kapitole 9.1.  

Disertační práce v jednotlivých kapitolách definuje v praxi i teorii používané vymezené pojmy, 

podrobně popisuje problémový stav k jednotlivým správním oblastem, kde je znalecký posudek 

ve většině řešených případů rozhodujícím a konečným důkazním prostředkem a doporučuje 

nejlépe vhodný postup oceňování předmětných staveb tak, aby bylo minimalizováno riziko 

podání nesprávného znaleckého posudku. V disertační práci jsou uvedeny a popsány dostupné 

okolnosti, za jakých dochází v České republice k odstraňování staveb a jsou objasněny důvody, 

proč nelze běžně stanovit obvyklou cenu předmětných staveb porovnáním z uskutečněných 

prodejů a také ani z inzerátů a dalších veřejných výzev nabízejících tyto stavby. Odvozené 

způsoby ocenění jsou ověřeny na modelových příkladech s aplikací navrženého standardu. 

Vzhledem k tomu, že se autorovi práce i přes veškerou snahu nepodařilo zajistit dokladované 

příklady z praxe v rozsahu a podrobnostech potřebných pro srovnání, nebylo možné ve větším 

počtu a odpovídajícím způsobem porovnat aplikaci standardu na skutečně realizované prodeje. 

To však, vzhledem k nedostatku dostupných zdrojů v této oblasti, nesnižuje dle názoru autora 

přínos disertační práce pro znaleckou činnost.   

Autor disertační práce tedy v maximální míře využil jemu známé příklady a problémy ze své 

praxe a tyto ověřil na modelových příkladech. Hlavní přínos disertační práce pro obor soudní 

inženýrství spatřuje autor v tom, že problematika oceňování staveb poškozených, nepovolených 

a neoprávněných byla touto prací podrobně popsána a byl navržen znalecký standard pro 

stanovení ceny obvyklé s přihlédnutím k tomu, že se se soubory nemovitostí, které obsahují tyto 

druhy staveb, v běžném obchodním styku obchoduje zřídka kdy. Součástí práce je také popis 
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postupu určení ceny zjištěné u těchto staveb ve vztahu k variantám řešení navržených ve 

standardu.  

Autor práce je přesvědčen, že výsledky disertační práce, resp. systémové shrnutí dané 

problematiky, budou mít rozhodně efektivní přínos jak pro vědní obor soudního inženýrství, tak 

i pro výkon znalecké činnosti a v neposlední řadě i pro činnost pedagogickou.  

Z hlediska znalce se jedná o výjimečné případy, které nejsou předmětem rutinní praxe  

a metodicky jejich oceňování řešeno není. Právě proto by tak závěry práce znalcům mohly 

pomoci přehledněji se v této poměrně složité problematice orientovat. Navržený znalecký 

standard lze doporučit jako vhodnou metodickou pomůcku, kterou mohou znalci i další odborná 

veřejnost použít, aby měli základní představu o tom, jaké okolnosti musí při ocenění některé 

z předmětných staveb zohlednit při stanovení obvyklé ceny, resp. s jakými dalšími náklady je 

nutné počítat na uvedení staveb nepovolených a neoprávněných do bezvadného právního stavu. 

Z tohoto vyplývá přínos disertační práce především pro praktické využití znalci při jejich 

činnosti. Součástí disertační práce a navrženého standardu jsou přehledné tabulky a diagramy, 

které mohou pomoci znalci bez dalšího podrobného studia právní problematiky řešení 

předmětných staveb se v problému rychle zorientovat a přijmout zjednodušené řešení složité 

situace ocenění. Autor práce však připomíná, že ve většině řešených případů se jedná 

o specifické ocenění a znalci musí navržený postup samozřejmě vždy přizpůsobit danému 

případu a konkrétnímu znaleckému úkolu a navržený standard tak znalce v žádné míře 

neomezuje ani nijak nesvazuje v jejich odborné znalecké činnosti.  

V rámci pedagogické činnosti je disertační práce rovněž velmi dobře využitelná, jelikož může 

sloužit jako vhodná doplňující a praktická pomůcka při studiu v rámci specializovaných kurzů na 

oceňování nemovitostí.  

Autor disertační práce závěrem doporučuje, vzhledem k faktu, že se problematice oceňování 

staveb poškozených, nepovolených a neoprávněných, nebylo doposud metodicky věnováno, aby 

byla tato problematika pro jednotlivé případy těchto staveb dále podrobněji rozvedena a řešena 

na akademické půdě tak, aby znalci či jiná odborná veřejnost měli vyšší právní jistotu při své 

každodenní rozhodovací a znalecké praxi. 
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