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Abstrakt  

Diplomová práce řeší náležitosti a postup při stanovení výše pojistného plnění po 
pojistné události na rodinném domě ve vybraném časovém období. Dělí se na 
teoretickou část a praktickou. V úvodě teoretické části je nastíněna tématika 
pojišťovnictví a pojištění, jejích vznik, vývoj a členění. Další část je věnovaná 
náležitostem pojistné smlouvy, která patří mezi obligatorní právní předpisy při 
uzavření pojistného vztahu, a proto je tomuto tématu věnovaná značná pozornost. 
Práce se dále zaměřuje na pojištění majetku, na jeho způsoby ocenění, na průběh 
likvidace majetku a v neposlední řadě pojednává základní pojmy dané tématiky. 
Praktická část se specifikuje na řešení modelového příkladu vybraného pojistného 
vztahu při vzniku škodné události. V úvodu této části jsou popsané výchozí údaje 
modelového příkladu a čtenář je seznámen s řešeným objektem. Poté následuje ocenění 
objektu v různých dobách, je popsaná škodní událost a stanovena výše pojistného 
plnění v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými 
podmínkami. Poslední část je zaměřena na vyhodnocení výsledků a jejích porovnání. 

Klíčová slova 

Pojištění, pojistná smlouva, nemovitost, hodnota, oceňovaní nemovitostí, pojistná 
událost, pojistné plnění, rozpočet. 

 

 

 

Abstract 

This thesis addresses the requirements and procedure for determining the amount of 
indemnity for a home insurance claim within the selected period of time. Introductory 
chapter describes general principles of insurance and types of insurance. It clarifies 
differences between insurance and insurance industry. Next section is devoted to the 
particulars of the insurance contract, one of the mandatory legislation at the conclusion 
of the insurance policy and, therefore, this topic received considerable attention. The 
work also focuses on property insurance, on the valuation methods for the liquidation 
of assets and, finally, discusses the basic concepts of the topic. The main chapter 
describes a case study of insurance claim process and indemnification process in the 
event of property damage. The beginning of the section describes the case study 
property in general. Later in the chapter it is described property appraisal throughout 
past decades, the event of property damage, process of determination of the amount of 
indemnity in accordance with the insurance contract and general insurance conditions. 
The final chapter focuses on the evaluation of the results and their comparison. 

Key words 

Insurance, insurance policy, real estate, value, real estate appraisal, insurance event, 
the indemnification, bill of quantity. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Člověk se neustále setkává s mnoha nebezpečími, které můžou mít negativní důsledky 
na jeho život. Negativní lidské události představují z pohledu pojišťovnictví rizika, proti 
kterým se lze bránit pojištěním. Riziko je všudy přítomným a charakteristickým 
průvodním jevem lidské činnosti. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu 
události, ani případnou škodu. Pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Do styku 
s pojištěním přichází dobrovolně nebo povinně množství lidí z řad firem nebo 
domácností, zaměstnavatelů či zaměstnanců. Stalo se součástí života lidské společnosti. 

Díky nepřetržité lidské činnosti dochází jak v pojišťovnictví, tak v pojištění 
k neustálému vývoji. Pojišťovnictví se stalo neodmyslitelnou součástí nevýrobního 
odvětví národního hospodářství a svou charakteristikou se odlišuje od jiných odvětví 
ekonomiky. Pojišťovny, aby pokryly co největší rozsah možných rizik, přicházejí se stále 
novými produkty pojištění. 

Diplomová práce se specifikuje na škodové pojištění majetku a pojistný vztah. Pojistný 
vztah vniká na základě pojistné smlouvy, z které plynou účastníkům určité práva a 
povinnosti. Pojistník je mimo jiné povinen pojistiteli platit pojistné a pojistitel je 
povinen poskytnou v případě vzniku pojistné události sjednané plnění. Zájemci 
o pojištění majetku by měli věnovat maximální pozornost pojistným podmínkám. 
Protože na základě uzavřené pojistné smlouvy a dojednaných podmínek je vyplacena 
výše plnění, a ta nemusí být totožná s výší vynaložených nákladů k odstranění škod po 
pojistné události.  

Každá smlouva o pojištění majetku by měla obsahovat co nejpřesnější pojistnou částku 
vyjadřující hodnotu pojištěné věci. V případě rozdílnosti mezi pojistnou částkou a 
hodnotou pojištěné věci, může dojít k podpojištění nebo výjimečně k přepojištění. 
Vysvětlení termínu „podpojištění“ nechybí ve všeobecných smluvních podmínkách 
pojistitelů, což se nedá říci o „přepojištění“. Tento nesoulad mezi hodnotou majetku a 
pojistnou částkou může mít za následek změnu výše placeného pojistného nebo krácení 
pojistného plnění. Proti vzniku podpojištění začaly pojišťovny zavádět opatření pomocí 
tzv. indexace. Pojistná částka a placené pojistné jsou automaticky ročně zvyšovány 
podle indexu inflace. U majetkových škod je indexace výhodná, což se nedá říci u např. 
úrazového pojištění, kde tato souvislost s inflací neplatí. Sjednání indexace je 
dobrovolné.   

Ke krácení pojistného plnění může dojít nejen vlivem podpojištění, ale také vlivem 
výběru ceny vyjadřující hodnotu pojištěné věci. Hodnotu lze vyjádřit v různých cenách 
jako obvyklá, nová a časová. Činnosti se stanovením výše pojistného plnění jsou 
v kompetenci likvidátora, který provádí likvidaci pojistné události.  

To vše je popsáno v teoretické části diplomové práce. Tato část navíc obsahuje i 
klasifikaci veškerého pojištění vycházejících z různých hledisek, shrnuje právní 
předpisy vázané k tématu pojišťovnictví a popisuje způsoby ocenění nemovitosti. 
V neposlední řadě jsou vymezeny základní pojmy k danému tématu a je popsán způsob 
sestavení rozpočtu. 

Diplomová práce má dva hlavní cíle. Prvním je stanovení výše pojistného plnění za 
škodu způsobenou požárem na rodinném domě. Tato výše musí být v souladu 
s uzavřenou pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami zvolené 
tuzemské pojišťovny. Druhým cílem je vyhodnotit vliv provedených oprav po škodní 
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události na hodnotu rodinného domu. Tyto cíle jsou demonstrovány na konkrétním 
případě rodinného domu v Brně – Přízřenicích.  

Abychom dosáhli prvního cíle, je nutné provést některé z činností likvidace pojistných 
událostí jako zaznamenání škodné události, zpracování fotodokumentace, kvantifikace 
škod a nakonec výpočet pojistného plnění. Kvantifikace škod je vyjádřena pomocí 
položkového rozpočtu, který je zpracován zvoleným oceňovacím programem stavební 
výroby. Pro zpracování druhého cíle je použito nákladového způsobu ocenění 
nemovitosti dle příslušných oceňovacích vyhlášek. 

Kromě výše popsaných činností k dosáhnutí zvolených klíčových cílů, obsahuje 
diplomová práce ještě několik dílčích úkolů jako: stanovit pojistnou hodnotu 
nemovitosti vyjádřenou ve zvolené ceně (nová, časová, obvyklá) a době. Dále stanovit 
novou pojistnou hodnotu nemovitosti po opravách a porovnat ji s hodnotou před 
vznikem pojistné události. Vyjádření všech hodnot předmětné nemovitosti ve 
vybraných časových obdobích je provedeno nákladovou metodou. 

Takto zpracovaná diplomová práce by mohla poskytnout ucelený přehled při stanovení 
pojistného plnění a tím například předcházet jeho krácení. Čtenář by mohl také získat 
základní pohled na danou tématiku, a lépe se orientovat v oblasti pojištění majetku a 
jeho ocenění.  
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2 POJIŠŤOVNICTVÍ A POJIŠTĚNÍ 

2.1 Riziko 
S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proti riziku a jeho dopadům je 
nutné se nějakým způsobem bránit, v našem případě pojistit. Původ samotného pojmu 
riziko je nejasný. Někteří autoři uvádějí, že pochází z arabského slova „risk“, které 
vyjadřuje jak nepříznivou tak příznivou událost v životě člověka. Jiní jsou toho názoru, 
že slovo riziko se objevilo v 17. století v souvislosti s námořními plavbami, kde italský 
výraz „risiko“ označoval nástrahy, kterým se museli mořeplavci vyhnout. Výkladem 
tohoto pojmu se zaobíral též Ing. František Kalouda, CSc., MBA ve svém příspěvku k 
precizaci pojmů „riziko a nejistota“ na 5. mezinárodní konferenci Řízení a modelování 
finančních rizik, kde došel k následujícím závěrům: 

 „Pojem riziko (risk) chápeme jako pojem užšího významu, kdy jako riziko bude 
chápána taková nejistota, kdy je možno kvantifikovat buď alespoň 

- pravděpodobnost vzniku odlišných alternativ (ve smyslu výsledků analyzovaných 
procesů, jevů nebo událostí) anebo případně 

- přímo výsledky analyzovaných procesů, jevů nebo událostí či dokonce 

- tyto výsledky v souvislosti s jejich příčinami ve smyslu výše zmíněné příčinné 
závislosti. …  

…přijaté tvrzení, že riziko (ve smyslu rizikové situace) je (dokonale) kvantifikovaná 
nejistota. Dále je zřejmě nutné brát v úvahu fakt, že v případě takto dokonale popsané 
(kvantifikované) nejistoty již mohou být v případě konkrétní situace rozlišeny jak její 
možné důsledky negativní, tak i její možné důsledky positivní. Definici pojmu rizika 
tento příspěvek doporučuje rozšířit v tom smyslu, že pojem „riziko“ by měl být 
vyhrazen pro situace, kdy převažují potenciálně negativní důsledky dokonale 
kvantifikované neurčité situace a naopak.“ [5] [6]            

Důležitým faktorem pro výklad slova riziko je to, na jakém poli působnosti se dané 
slovo skloňuje, v jakém odvětí, oboru či problematice se o riziku mluví. Pro účely této 
diplomové práce se budeme dívat na rizika z pohledu pojišťovnictví. Z tohoto pohledu 
se definuje riziko jako záporná odchylka od normálu, jako nepříznivá událost v lidském 
živote. Z čeho vyplývá, že riziko je jen možnost vzniku záporné odchylky a ne samotná 
odchylka. Potencionální vznik odchylky může, ale také nemusí se projevit vznikem 
škody.  

Rizika jsou v odborné literatuře klasifikovány dle preferencí samotných autorů a to 
značně rozdílně.  Na oblast klasifikace rizik v pojišťovnictví jsou zaměření např. autoři 
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Majtánová, Daňhel, Ducháčková a Kaflová v práci Pojišťovnictví – Teorie a praxe1, dále 
Čejková, Nečas, Řezáč v dokumentu Pojistná ekonomika2.  

O riziku se v pojišťovnictví mluví kvůli jeho poznání a případném snížení či úplné 
eliminaci, což v důsledku by mohlo vést k snížení možnosti vzniku negativních události 
a s tím související škody. V praxi rozlišujeme u jednotlivých druhů pojištění různá 
rizika, která mají bezprostřední vliv na kvalitu pojistné ochrany. V pojištění majetku a 
odpovědnosti za škodu se posuzuje výška rizika individuálně s ohledem na následující  
činitele:  

− hodnota movitého a nemovitého majetku  

− místo pojištěného majetku (lokalita, území apod.) 

− podnikatelské zaměření činnosti 

− technické, technologické a provozní podmínky podnikání firmy nebo živnostníka 

− konstrukční, požární a vodovodní odolnost majetku 

− bezpečnost práce 

− ekologie provozu firmy 

− profesní specializace. [1] 

2.2 Pojišťovnictví 
Problematika pojišťovnictví je řazena do pojišťovacího práva. Samotný pojem  
pojišťovnictví není v naších právních předpisech vymezen, i když je v právním řádu 
používán. Na pojišťovnictví se můžeme dívat jako na nevýrobní odvětí národního 
hospodářství, kterým se zabezpečuje finanční eliminace negativních důsledků 
nahodilosti na ekonomickou nebo jinou lidskou činnost. Je specifickým odvětím 
finančních služeb, prostřednictvím nichž se zabezpečuje nabídka a poptávka po 
pojištění. Představuje  systém a pravidla provozování činností spadajících do tohoto 
odvětí, a to včetně podmínek provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a působnosti 
dohledu v pojišťovnictví. Mezi pojišťovací činností řadíme např. uzavíraní pojistných 
smluv, správa pojištění, poskytování plnění z pojistných smluv aj.  

Základním úkolem a účelem pojišťovnictví je vytvářet a rozdělovat speciální peněžní 
rezervy a fondy a to prostřednictvím již zmiňované pojišťovací činnosti. Dále v rámci 
stanovených pravidel užívat tyto fondy a rezervy k uhrazovaní pojistných potřeb 
vznikajících z nahodilých událostí v závislosti na působení pojištěného rizika.  A právě 
plněním těchto charakteristických funkcí se pojišťovnictví výrazně odlišuje od jiných 
odvětí ekonomiky. V porovnaní např. s bankovnictvím, splňuje řadu obdobných 
aspektů, avšak přebíraní rizik založených na nahodilosti nemá obdoby, čím je dosažena 
jedinečnost a mimořádnost tohoto odvětí. V České Republice se do pojmu pojišťovnictví 

                                                

 

1 MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Poisťovníctvo: teória a prax. 1. vyd. Praha: Ekopress, c2006, 288 s. ISBN 80-

86929-19-1. 

2 ČEJKOVÁ, Viktória, Svatopluk NEČAS a František ŘEZÁČ. Pojistná ekonomika. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2003, 145 s. ISBN 80-210-3288-X. 
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s ohledem na právní úpravu, zahrnují všechny pojišťovací a zajišťovací instituce, které 
splňují podmínky k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti ve smyslu zákona 
č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. [2] [4]      

2.3 Pojištění 
Pojem pojištění není v našich právních předpisech vymezen, i když je v právním řádu 
používán, obdobně jako pojem pojišťovnictví. Pojišťění je podle Ing. Františka 
Rezáče Ph.D. chápáno jako „historicky ověřený a v tržním prostředí osvědčený způsob 
eliminace následků nahodilé události. Představuje efektivní způsob tvorby, 
zhodnocování a rozdělování technických rezerv na úhradu škod vzniklých náhodných 
událostí.“ Tato rezerva se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, 
které je cenou za poskytované služby. Pojištění vzniká právním vztahem rovnocenných 
subjektů uzavřeném na základě pojistné smlouvy. Jeho účelem bývá zmírnit nepříznivé 
důsledky nahodilých událostí pomocí preventivních opatření, pojistné ochrany 
v rozsahu uzavřené pojistné smlouvy a likvidace pojistné události. Pojištění jako také se 
ve všeobecnosti řídi určitými principy a to:  

− principem solidárnosti, 

− podmíněnou návratností, 

− a principem neekvivalentnosti. 

Principem solidárnosti se zajišťuje to, aby pojistníci společně přispívali do technických 
rezerv a tím vytvářeli jakýsi „pojistný kmen“, z kterého se vyplácí pojistné plnění pouze 
těm, kteří  mněli pojistnou událost. Pojistníci dobrovolně respektují tuto skutečnost. 

Podmíněnou návratností se rozumí to, že pojistná náhrada neboli pojistné plnění se 
poskytne pojistnému v tom případě, že nastane taková pojistná událost, která je 
dohodnutá v pojistné smlouvě.  

Principem neekvivalentnosti dochází k takovým skutečnostem, kdy pojistné náhrady 
(pojistné plnění) nejsou závislé na výši zaplaceného pojistného. To znamená, že 
protisměrné plnění může být větší i menší hodnoty, než byla hodnota dosud 
zaplaceného pojistného. [1] 

2.3.1 Klasifikace pojištění 

Existence pojištění je dána především velkou spoustou rizik, která je možné pojistit. 
Pojišťovny proto nabízí množstvo pojistných produktů. Aby se klienti dokázali 
orientovat v pojistných produktech je nezbytné provést klasifikaci. Klasifikace pojištění 
se však liší v odborné literatuře i v legislativní podobě, kdy novelou Zákona o 
pojišťovnictví dochází poměrně často k úpravám Přílohy zákona, kde jsou jednotlivé 
druhy pojištění strukturovány. [1] 

Následná klasifikace vychází ze Zákona č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o 
pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).                                             

I. Podle formy vzniku 

Formy pojištění vyjadřuji způsob vzniku pojištění, tj. na základě jakých právních 
skutečností pojištění vzniklo. Rozeznáváme dvě formy pojištění:   

• Pojištění zákonné – pojistný vztah vzniká přímo ze zákona, nezakládá se pojistnou 
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smlouvou, jako je tomu u smluvního pojištění. Pojištění vzniká automaticky dnem 
vzniku prvního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele a trvá po dobu existence 
zaměstnavatele. V současnosti jediné zákonné pojištění je pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Vyhláška 
č. 125/1993 Sb. stanovuje konkrétní podmínky pojištění, podmínky součinnosti 
zaměstnavatele s příslušnou pojišťovnou, sazby pojistného podle charakteru činnosti 
zaměstnavatelů, způsob výpočtu pojistného zaměstnavatelem, termíny splatnosti a 
další související záležitosti. Pojistník má stanovenou pojišťovnu, která provozuje toto 
pojištění. Pokud zaměstnavatel měl sjednáno toto pojištění u České pojišťovny, a.s. 
k 31. 12. 1992, je pojištěn u této pojišťovny. Ostatní zaměstnavatelé jsou od 1.1.1993 
pojištění u Kooperativy, pojišťovny, a.s.  

• Pojištění smluvní – na základě pojistné smlouvy, to se dále dělí na dobrovolné a 
povinné. 

° Povinně smluvní pojištění – právní předpis přímo ukládá povinnost 
účastníkům uzavřít pojistnou smlouvu. Jde o takové případy, kde je zvláštní 
zájem na ochraně před následky činností, s jejichž provozem je spojeno 
zvýšené riziko. Na rozdíl od zákonného pojištění, jde o pružnější formu, jež 
dává možnost výběru pojistitele. Nejvíce je rozšířené pojištění odpovědnosti 
za škodu. Také výkon některých povolání je podmíněn uzavřením tohoto 
pojištění např. lékaři, notáři, oceňovatele majetku, architekti aj.  

° Dobrovolně smluvní pojištění – fyzická nebo právnická osoba se pojišťuje 
na základě vlastního uvážení a ze své vůle. Na základě dobrovolného 
rozhodnutí se pojistná smlouva sjednává a také ukončuje.  

II.  Podle způsobu pojištění 

V zákoně o pojistné smlouvě dochází k novému zásadnímu členění pojištění a to podle 
tzv. způsobu pojištění na pojištění škodová a pojištění obnosová. Škodová i obnosová 
pojištění vznikají na základě pojistné smlouvy mezi účastníky, čím se nově řadí jako 
„soukromé pojištění“.   

• Pojištění škodová – jsou taková soukromá pojištění, kde v případě vzniku pojistné 
události je pojistitel povinen poskytnou náhradu škody v rozsahu stanoveném 
pojistnou smlouvou. V praxi to znamená to, že pokud si ho sjednáme a stane se nám 
pojistná událost, pojišťovna nám nahradí škody, které nám byly způsobeny v rozsahu 
stanoveném pojistnou smlouvou. Vychází se tedy ze skutečné škody, která nám 
vznikla. 

• Pojištění obnosová – jsou taková soukromá pojištění, kdy v případě pojistné události 
je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo opakované pojistné plnění v 
rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. V praxi to znamená, že pokud po jeho 
sjednání dojde k pojistné události, pojistníkovi je vyplacena předem fixně stanovená 
částka, která je sjednaná v pojistné smlouvě, přičemž výše obnosu není závislá na 
vzniku nebo rozsahu škody. Plnění pojistitele může mít formu jednorázového plnění 
nebo opakujících se plateb tj. důchodů. Spadá sem především celá kapitola životního 
a úrazového pojištění. Základem pro stanovení výše pojistného a pro výpočet 
pojistného plnění je částka určená pojistníkem v pojistné smlouvě, která má být v 
případě vzniku pojistné události pojistitelem vyplacena (pojistná částka), nebo výše 



 16 

a četnost vyplácení důchodu.  

III.  Podle druhů pojištění 

Podle druhu pojištění zákon o pojistné smlouvě rozlišuje soukromé pojištění věci a 
jiného majetku a pojištění osob. 

• Soukromé pojištění věci a jiného majetku – pojistit lze věc, soubor věcí nebo jiný 
majetek vymezený v pojistné smlouvě. Soukromé pojištění jiného majetku než 
věci nebo souboru věcí lze sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění 
obnosové. Soukromé pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat pouze jako 
pojištění škodové. Do soukromého pojištění věci a jiného majetku patří:  

° pojištění právní ochrany (§ 42; pouze jako pojištění škodové), 

° pojištění odpovědnosti za škodu (§ 43 - § 46; pouze jako pojištění škodové) 

° pojištění úvěru a záruky (§ 47; pouze jako pojištění škodové) 

° pojištění finančních ztrát (§ 48; pouze jako pojištění škodové). 

• Pojištění osob – pojistit lze fyzickou osobu pro případ smrti, dožití se určitého věku 
nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pro případ úrazu, 
nemoci nebo jiné skutečnosti související se zdravím nebo se změnou osobního 
postavení této osoby. Do pojištění osob patří:  

° životní pojištění (§ 54 - § 59; pouze jako pojištění obnosové) 

° úrazové pojištění (§60-§61; jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové) 

° pojištění pro případ nemoci (§ 62; jako pojištění škodové nebo pojištění 
obnosové).  

Následná klasifikace vychází ze Zákona č. 277/2009 Sb. ze dne 22. července 2009 o 
pojišťovnictví.  

IV. Podle odvětví  

Zákon o pojišťovnictví člení pojištění podle pojistných odvětí, a to na pojistná odvětví 
životních pojištění a pojistná odvětví neživotních pojištění.  

• Odvětví životních pojištění – do životného pojištění patří pojistná odvětví uvedená 
v  části A k zákonu o pojišťovnictví. Patří sem např. pojištění pro případ smrti, pro 
případ dožití, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění 
důchodu, svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí, pojištění 
týkající se délky lidského života atd.  

• Odvětví neživotních pojištění – do neživotného pojištění patří pojistná odvětví 
uvedená v části B k zákonu o pojišťovnictví. Patří sem např. úrazové pojištění, 
pojištění nemoci, pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než 
drážních vozidlech, pojištění úvěru, pojištění záruky (kauce), pojištění právní 
ochrany atd. [3] [4] [7] [27] 
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Další klasifikace vycházejí dle samostatně zvolených hledisek, nikoli z právních 
předpisu. 

V. Podle formy tvorby rezerv 

• Rizikové pojištění (neživotní) – neví se, jestli a kdy pojistná událost vznikne 
(úrazové pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu). Pojistná 
rezerva se stanoví podle rozsahu pojištěného rizika a pravděpodobnosti vzniku 
pojistných událostí a také podle rozsahu způsobených škod. 

• Rezervotvorné pojištění (životní) – ví se, kdy v budoucnu pojistná událost vznikne 
(životní a důchodové pojištění). Pojistná rezerva se vždy vytváří na pojistné události. 
[2]   

VI. Podle délky trvání pojištění 

• Krátkodobá pojištění – jsou sjednaná na kratší dobu než je jeden rok. Někdy jsou 
nazývána pojištění področní. 

• Dlouhodobá pojištění – jsou sjednaná na dobu jednoho roku nebo na dobu delší než 
jeden rok. Mezi pojištění dlouhodobá řadíme i pojištění sjednaná na dobu neurčitou. 
[3]   

VII. Podle předmětu pojištění – dle občanského zákoníku 

• Pojištění osob – pojištění fyzické osoby pro případ jejího tělesného poškození, smrtí, 
dožití určitého věku nebo jiné pojistné události, související se životem osob. 

• Pojištění  majetku – pro případ jeho poškození, zničení, ztráty a odcizení nebo 
jiných škod, které na něm vznikly.  

• Pojištění odpovědnosti za škodu – vzniklou na životě a zdraví nebo na věci, případně 
odpovědnosti za jinou majetkovou škodu.  

VIII. Podle druhu rizika 

Táto klasifikace vychází z údajů, které uvádí Česká asociace pojišťoven. Ta na základě 
druhu rizika dělí pojištění následovně. 

• Pojištění osob 

• Pojištění majetku 

• Pojištění motorových vozidel 

• Cestovní pojištění 

• Pojištění odpovědnosti za škodu [A] 

2.4 Životní a neživotní pojištění 
Důkazy o prvních pojištění sahají do dob starého Říma, kde byly vytvářený různé spolky 
pro poskytnutí pojistného plnění a to např. pro poskytnutí věna nevěstě nebo na 
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vypravení pohřbu apod. Úvahy o pojištění a pojišťovací praxe však sahají ještě dále do 
historie, dokonce některé práce o dějinách pojištění uvádějí, že již ve starém Egyptě asi 
kolem roku 2500 před n.l. uzavírali kameníci vzájemné dohody o společném krytí 
výdajů na pohřby z pravidelně vybíraných příspěvků. První prokazatelně podepsaná 
pojistná smlouva byla v roce 1379 v Pise a tím zahájila éru komerčního námořního 
pojištění.   

Nejstarší dochovaná smlouva z oblasti životního pojištění je z roku 1308, uzavřena mezi 
„pojistitelem“ opatem kláštera sv. Denise v Paříži a „pojistníkem“ arcibiskupem 
kolínským, kde arcibiskupovi za úplatu 2400 livrů, měl být vyplácen roční důchod ve 
výši 400 livrů. Ve smlouvě bylo také ustanovení, že když arcibiskup umře v průběhu 
prvních dvou let po uzavření smlouvy, pozůstalým bude vyplaceno 1000 livrů, avšak po 
srážce částek, jež již byly jako důchod vyplaceny. 

Námořní pojištění a pojištění proti požárům jsou těmi nejstaršími. V dnešní době na 
finančním trhu působí mnoho pojišťoven, které nabízejí nesrovnatelně rozmanitější 
produkty pojištění vůči rizikům, které můžou nastat. Primárně se ale dělí na životní 
pojištění, neživotní pojištění a penzijní připojištění. [4]      

2.4.1 Životní pojištění  

Životní pojištění má dlouhou periodu vývoje prokazatelnou od roku 1308. Společné 
znaky tohoto pojištění v minulých dobách i současnosti přetrvávají dodnes. Jde o 
ochranu pojištěné osoby či osob blízkých. V případě pojistné události (úmrtí, závažné 
onemocnění apod.) pojišťovna vyplácá obmyšlené osobě tj.osobě uvedené ve smlouvě, 
či pojištěnému pojistné plnění.  

Na trhu se v současnosti objevuje celá řada pojistek, poskytujících různou pojistnou 
ochranu. V současnosti u životního pojištění dochází buď: 

− jenom čistě k pojištění;  jedná se o rizikové pojistky, které slouží výlučně ke krytí 
rizik, veškeré zaplacené pojistné jde právě na rizikovou složku 

− ke kombinaci spoření a pojištění; kapitálové pojistky garantující výplatu určité 
částky nebo důchodu buď po skončení pojistné doby nebo po vyplacení částky 
oprávněným osobám v případě úmrtí pojištěného. 

Způsob jakým je zhodnocená spořící částka a je-li je u životního spoření sjednaná, nám 
udává následující dělení životního pojištění: 

• Rizikové pojištění  

• Rezervotvorné pojištění  

° Kapitálové pojištění  

° Investiční pojištění  

• Důchodové pojištění –jednorázového plnění   

• Vkladové pojištění –návratného vkladu a podílů na výnosech  

• Univerzální (flexibilní) pojištění  

• Pojištění ve prospěch dítěte [8] [9]       
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2.4.2 Neživotní pojištění 

Neživotní pojištění je častokrát chápáno jako pojištění na majetku, což je nesprávné, 
protože toto pojistné odvětí kryje širší rozsah rizik. Pod pojem "neživotní pojištění" 
zahrnujeme především pojištění nemovitostí a domácností a pojistky pro vlastníky 
motorových vozidel, které lze rozdělit na pojištění tzv. povinné - povinné ručení, a 
pojištění smluvní - havarijní pojištění. Spadá sem ale i pojištění odpovědnosti za škodu, 
kterou způsobíme někomu dalšímu a cestovní pojištění. Zjednodušeně řečeno spadá 
sem vše mimo životní pojištění. 

Od životního pojištění se "neživot" liší především tím, že pracuje s absolutně 
náhodnými jevy, zatímco "život" pracuje s relativně náhodnými jevy tj. smrt nastane - 
jen nevíme kdy. Neživotní pojištění není rezervotvorné, nefunguje tedy za jinými účely 
než je krytí rizika.  

Současná nabídka v oblasti neživotního pojištění je velice pestrá a  je možné vybrat si i 
pojistku přímo "na míru". Jedná se zejména o tyto pojistné druhy: pojištění spojené se 
zdravím člověka, pojištění majetkových škod, pojištění odpovědnosti za škodu a 
pojištění zájmů.  

• Pojištění zdraví člověka – zahrnuje cestovní pojištění, úrazové pojištění, pojištění 
vážných chorob, pojištění invalidity, pojištění pracovní neschopnosti, pojištění 
léčebných nákladů. 

• Pojištění majetkových škod 

° Pojištění movitého majetku – předmětem pojištění jsou stroje, zásoby, 
dopravní prostředky, nábytek, počítače kopírky, umělecká díla, peníze, 
cennosti, věci převzaté do opravy nebo do úschovy. Patří sem např. pojištění 
domácnosti, pojištění motorových vozidel neboli havarijní pojištění, které 
slouží ke krytí škod na vlastním automobilu.  

° Pojištění nemovitého majetku – předmětem pojištění jsou budovy a stavby. 
Patří sem pojištění nemovitostí.  

• Pojištění odpovědnosti za škodu – jedná se o ochranu pojištěného, který vystupuje 
jako odpovědný subjekt za škodu způsobenou třetí osobě. V zásadě jsou dva druhy 
pojištění odpovědnosti – pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském 
životě a pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání. Vedle nich stojí 
povinně smluvní pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla – povinné 
ručení. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je pojištění, 
které ze zákona musí mít uzavřeno každý majitel, resp. provozovatel motorového 
vozidla.  

• Pojištění zájmů (speciální pojištění) – pojistit lze téměř vše, vždy je to jen otázkou 
peněz a míry rizika. Mezi speciální pojištění patří například pojištění přerušení 
provozu, pojištění zásilek, cenností a peněz při přepravě, pojištění úvěru, pojištění 
pohledávek, zemědělská pojištění (pojištění plodin, pojištění zvířat), pojištění záruky 
pro případ úpadku cestovní kanceláře, pojištění právní ochrany.   

2.4.3 Penzijní připojištění 

Penzijní připojištění je způsob spoření, u kterého lze čerpat velice výhodný státní 
příspěvek a daňové úlevy, pokud klient dodrží smluvní podmínky - spoří určenou 
minimální dobu a peníze nevybere dříve než v 60. roce života. Lze si tím vytvořit 
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určitou rezervu na stáří. [1] [10] [11]       

2.5 Právní předpisy v pojišťovnictví 
Následující odstavec zahrnuje výčet právních předpisů vztahujících se k problematice 
pojištění a pojišťovnictví v České republice. Jelikož je zákonů celá řada, seznam bude 
redukován a upřesněn z pohledu:  

− systému a pravidel provozování činností patřících do tohoto odvětí,  

− a podmínek podnikání v pojišťovnictví včetně dohledu nad ním.  

2.5.1 Zákony  

• Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

• Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a 
úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s 
cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o finančních konglomerátech) 

• Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 
likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o 
pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 

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

• Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla)  

2.5.2 Vyhlášky 

• Vyhláška č. 359/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb, o způsobu 
předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny (účinná od 1. 1. 
2010) 

• Vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
pojišťovnictví (účinná od 1. 1. 2010) 

• Vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů 
pojišťovny a zajišťovny, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
finančních konglomerátech 

• Vyhláška č. 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 

• Vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 

• Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
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odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

2.5.3 Přímo závazné předpisy EU 

• Směrnice č. 2009/138/ES, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím 
výkonu (Solventnost II), s účinností od 1. ledna 2013 
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3 POJISTNÁ SMLOUVA 

Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě  (dále jen „zákon o pojistné smlouvě“) 
definuje pojem pojistná smlouva v § 2 tohoto zákona jako:  

„Pojistná smlouva je  smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v 
případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník 
se zavazuje platit pojistiteli pojistné.“ 

3.1 Hlavní zásady 

Právní úprava pojistné smlouvy je obsažená v zákoně o pojistné smlouvě s účinností 
od 1.1.2005, až na některá vybrané ustanovení jako např. pojištění právní ochrany, 
soupojištění atd., které nabyla účinnosti dříve tj. se vstupem České republiky do 
Evropské unie dne 1.5. 2004. Do doby účinnosti zákona o pojistné smlouvě se pojistný 
vztah řídil ustanovením hlavy patnácte občanského zákoníku3 (§ 788 – 828 OZ). Právní 
úprava byla stručná a již nevyhovovala potřebám pojistného trhu a jeho účastníkům.  

Právní vztahy účastníku pojistné smlouvy vzniklé do data účinnosti zákona o pojistné 
smlouvě  tj. do 31.12.2004 se i nadále řídi občanským zákoníkem. Pojistné smlouvy 
mají v dnešní době tzv. dvojí právní režim. Což znamená rozdílný přístup 
k problematice vzniku, trvání i zániku pojištění podle právního režimu, kterým se 
příslušná pojistná smlouva řídí.  Rozhodujícím kritériem pro určení právního režimu  je 
okamžik uzavření pojistné smlouvy (pozn. okamžik uzavření pojistné smlouvy se může 
lišit od počátku pojištění).  

Pojistná smlouva má soukromoprávní charakter a podpůrně pro ni platí ustanovení 
občanského zákoníku. Jedná se zejména o případy, kdy úprava práv a povinností 
účastníků pojištění v zákoně o pojišťovnictví chybí. Tato subsidiární4 působnost 
občanského zákoníku řeší také otázku posouzení  o tom, které normy zákona o pojistné 
smlouvě jsou kogentní5 a které jsou naopak dispozitivní6.  

Zákon o pojistné smlouvě má převážně dispozitivní charakter, čímž nechává značný 
prostor pro odchylnou úpravu v pojistných podmínkách.  

Pojistná smlouva je upravená zvláštním právním předpisem, který je v poměru 
zvláštnosti k obecné občanskoprávní úpravě, je vyloučeno použití obchodního 

                                                

 

3 Zákon č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

4 dodatečná, podpůrná 

5 nařizující 

6 dovolující stranám volně upravovat podrobnosti právního poměru 
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zákoníku7 i v případě, kdy pojistníkem je podnikatel. Pojistná smlouva se tím řadí mezi 
tzv. absolutní neobchody.  

Práva i povinnosti účastníků pojištění mohou být upravené odchylně od zákona o 
pojistné smlouvě i na základě dalších zvláštních právních předpisů jako např. zákonem 
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tyto 
zvláštní právní předpisy představují lex specialis k zákonu o pojistné smlouvě a 
používají se přednostně. Pro ně platí subsidiárně zákon o pojistné smlouvě resp. 
občanský zákoník. [4]     

3.2 Účastnící pojištění 
Celé řadě osob vznikají různá práva a povinnosti plynoucí z pojistného vztahu. Mezi 
účastníky pojištění můžeme zahrnovat: 

• Zájemce o pojištění – osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy 
s pojistitelem. Specifická povaha pojištění vymezila práva a povinnosti zájemce o 
pojištění. Patří k ním především poskytování informací jako např. povinnost 
pravdivého zodpovězení písemných dotazů tykajících se sjednávaného pojištění ještě 
před uzavřením pojistné smlouvy. 

• Základní subjekty pojištění: 

° Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací 
činnost podle zákona o pojišťovnictví a byla ji udělená licence orgánem 
dohledu (ČNB) tj. pojišťovna nebo jiný subjekt, jemuž bylo uděleno povolení k 
pojišťovací činnosti (agent, makléř).  

° Pojistník – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem 
pojistnou smlouvu. Podmínky k uzavření pojistné smlouvy pro fyzické nebo 
právnické osoby vyplývají z obecních právních předpisů upravujících 
způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům. 
Pojistník je oprávněn měnit obsah pojistné smlouvy nebo ji vypovědět a je 
povinen platit pojistné. Má právo stanovit obmyšleného pro případ, že 
pojistnou událostí je smrt pojištěného. Může být zároveň pojištěným.  

•     Další subjekty pojištění: 

° Pojištěný – osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za 
škodu se pojištění vztahuje. Pojištěný může být osobou odlišnou od pojistníka. 
(Pozn. V předchozí právní úpravě tj.OZ byla pojištěná osoba tátež osoba, která 
měla právo na pojistné plnění, pokud nebylo v zákoně nebo pojistných 
podmínkách stanoveno jinak.) 

° Oprávněná osoba – osoba, které vzniká v důsledku pojistné události právo 
na pojistné plnění.  

                                                

 

7 Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“). 
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° Obmyšlený – oprávněná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného 
pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje 
ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Je-li pojistník odlišný od pojištěného, 
může určit nebo změnit osobu obmyšlenou jen se souhlasem pojištěného. 
Obmyšlený může být účastníkem pojistné smlouvy pouze u pojištění osob, kde 
bylo sjednáno pojištění pro případ smrti. 

° Poškozený – osoba, které byla způsobená škoda, za kterou odpovídá 
pojištěný a na jejíž náhradu má poškozený právo. Pokud poškozený není 
účastníkem pojištění, platí obecná zásada, která praví, že náhradu škody platí 
pojistitel za pojištěného (škůdce) přímo poškozenému, ale ten nemá přímý 
nárok na pojistné plnění proti pojistiteli. Poškozený se však může stát 
účastníkem pojištění na základě zvláštního právního předpisu nebo pojistné 
smlouvy, která stanoví, že poškozený má právo na plnění přímo proti pojistiteli 
(např. § 9 zákona č.168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu z provozu 
vozidla). 

3.3 Náležitosti pojistné smlouvy 
Každá pojistná smlouva musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Zákon 
o pojistné smlouvě upravuje základní smluvní vztahy pojištění a v § 4 stanovuje 
povinné náležitosti pojistné smlouvy, ty jsou: 

 

a) určení pojistitele a pojistníka, 

b) určení oprávněné osoby, 

c) určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové (více viz kapitola 3.4.), 

d) vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo 
jednorázové, 

f) vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, 

g) v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet na 
výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude 
podílet. 

3.3.1 Základní ustanovení  

Pokud v samotném textu pojistné smlouvy nejsou uvedeny některé podstatné 
náležitosti, musí být následně uvedeny v příloze smlouvy, která je její součástí. Součásti 
pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky vydané pojistitelem, které podrobněji 
vymezují obsah pojistného vztahu, podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění, 
vymezení pojistné události, způsob určení rozsahu pojistného plnění atd. Před 
uzavřením pojistné smlouvy musí být pojistník prokazatelně seznámen s jejích 
obsahem s výjimkou uzavření smlouvy formou obchodu na dálku. 

Pojistná smlouva musí mít písemnou formu. To neplatí, pokud se zakládá 
tzv. krátkodobé pojištění tj. pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok (typicky pro 
cestovní pojištění). I ostatní právní úkony týkající se pojištění musí mít písemnou 
formu, není-li jinak dohodnuto v pojistné smlouvě mezi smluvními stranami nebo to 
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výslovně dále stanoví zákon.  

Speciální formou uzavření pojistné smlouvy je forma obchodu na dálku, která musí být 
v souladu s právem Evropských společenství8. Je to pojistná smlouva uzavřená bez 
současné fyzické přítomnosti a to s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků 
komunikace na dálku. Jedná se především o prostředky jako katalog, telefon, 
elektronická pošta, faxový přístroj, veřejná komunikační síť aj. (víc viz v § 53. OZ). 
Pojistník  má právo bez udání důvodů odstoupit od pojistné smlouvy, která byla 
uzavřena na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy nebo ode dne, kdy mu 
byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po 
uzavření pojistné smlouvy. Jedná-li se o pojištění spadající do odvětví životních 
pojištění podle zvláštního právního předpisu, je pojistník oprávněn odstoupit od 
smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy obdržel sdělení o uzavření obchodu na dálku, 
nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde 
na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. 

3.3.2 Identifikace smluvních stran a ostatních účastníků 

Při uzavíraní či změně pojistné smlouvy má pojistitel oprávnění k zjištění a zabezpečení 
identifikačních údajů pojistníka, pojištěného i oprávněné osoby a musí být uvedeny jak 
v pojistné smlouvě tak v pojistce. Identifikační údaje fyzických i právnických osob jsou 
vymezeny zákonem o pojistné smlouvě.  

Identifikační údaje fyzických osob: 

− jméno (popřípadě jména), příjmení, adresa bydliště a rodné číslo nebo datum 
narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, popřípadě obchodní firma. 

Identifikační údaje právnických osob: 

− obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských 
právnických osob též identifikační číslo osoby. 

3.3.3 Pojistné nebezpečí a pojistná událost 

Pojmy pojistné nebezpečí, pojistné riziko jsou také definovany v zákoně o pojistné 
smlouvě, i když je zákon nepoužívá důsledně a v některých případech je zaměňuje. 
Pojistným nebezpečím se rozumí „možná příčina vzniku pojistné události“. Jde 
o  vymezení stavu nebo děje, který může vést ke vzniku pojistné události jako 
např. požár, vloupaní, vichřice, nemoc… Pojistným rizikem je zase „míra 
pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím“.  

Za pojistnou událost se pokládá taková „nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné 
smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění“. 
V praxi je nutné rozlišovat mezi pojistnou události a škodnou události, protože ne 
všechny škodné události jsou spojeny s povinností pojistitele poskytnou pojistné plnění. 

                                                

 

8 Směrnice 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002 o uvádění spotřebitelských 

finančních služeb na trh na dálku a kterou se mění směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES a 

98/27/ES. 
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Škodná událost je pouze skutečnost, kdy dojde ke škodě a až následné vymezení  
konkrétných pojistných podmínek určí, zda se jednalo o pojistnou událost či nikoliv. 
Škodnou událostí zákon definuje jako „skutečnost, ze které vznikla škoda a která by 
mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění“. [4]      

3.3.4 Náležitosti pojistného 

Vymezení pojistného je jedním z nutných náležitostí pojistné smlouvy a je také 
obsaženo v definici pojistné smlouvy. Pojistné je definováno jako „úplata za soukromé 
pojištění“. Pojistitel má právo na pojistné, které mu vzniká dnem uzavření pojistné 
smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě. Od vzniku práva na pojistné je 
nezbytné odlišit okamžik splatnosti pojistného (viz níže). 

Výši pojistného v zásadě určuje pojistitel, který je vázán mj. veřejnoprávními předpisy, 
na základě kterých stanovuje výši pojistného pomocí reálných pojistně matematických 
předpisů. Na vyžádaní je pojistitel povinný sdělit zásady pro výpočet, nikoli však 
konkrétní výpočet pojistného.  

Pojistné se sjednává jako jednorázové nebo běžné. Zatímco se u jednorázového 
pojištění pojistné stanovuje na celou pojistnou dobu, u běžného se stanovuje za pojistné 
období jako např. pololetí, rok atd. Splatnost pojistného je dohodnutá v pojistné 
smlouvě, pokud tak není, je běžné pojistné splatné prvního dne pojistného období a 
jednorázové pojistné dnem počátku soukromého pojištění.  

Při nezaplacení pojistného nebo prodlevy může dojít až k zániku pojištěni nebo 
k placení úroků z prodlení. Pokud nastane situace, že dlužné pojistné nebylo zaplaceno 
v lhůtě stanovené pojistitelem v upomínce (nesmí být kratší jako 1 měsíc), tak pojištění 
zaniká. Nedílnou součásti upomínky musí být upozornění na zánik soukromého 
pojištění.  

3.3.5 Vznik a zánik pojištění, pojistka 

Vnik pojištění 

• Uzavřením pojistné smlouvy 

Pojištění podle zákona o pojistné smlouvě vzniká na základě pojistné smlouvy. Existují 
dva způsoby jak lze přijmout návrh pojistné smlouvy.  

− K uzavření pojistné smlouvy dojde přijetím návrhu ve lhůtě určené 
navrhovatelem (není-li lhůta určena tak do 1 měsíce, nebo do 2 měsíců 
podmíněných lékařskou prohlídkou, odkdy adresát tento návrh obdržel). 

− K uzavření pojistné smlouvy dojde přijetím návrhu a to způsobem zaplacení 
pojistného ve výši stanovené v návrhu. V tomto případě dochází k uzavření smlouvy 
konkludentně a to zaplacením pojistného v určené výši a termínu tj. tím, že bylo 
pojistné zaplaceno, byla uzavřena pojistná smlouva.  

Přijetí pojistného návrhu musí být bezvýhradné a tudíž návrh nesmí obsahovat 
dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny oproti původnímu návrhu. V případě, že 
pojistný návrh obsahuje dodatky a různé změny je nutné, aby změny byly přijaty opět i 
druhou stranou a to opět ve stejných lhůtách jako u původního návrhu. Nevyjádří-li se 
druhá strana k novému návrhu ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy jí byl nový návrh 
doručen, považuje se návrh za odmítnutý. 
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Okamžik vzniku pojistné smlouvy může být odlišný od okamžiku vzniku pojištění. 
Obecně vznik pojištění nastává prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy. Smluvní 
strany se však mohou dohodnou, že pojištění vzniká už dnem uzavření pojistné 
smlouvy, nebo ještě dříve (zpětně na dobu před pojištěním), či později např. kdy 
pojistník bude chtít plynule navázat na předchozí pojištění. 

Pojistka 

Jako doklad uzavření pojistné smlouvy pojistitel vydává pojistníkovi pojistku. Pojistka 
není pojistnou smlouvou, je pouze dokladem o uzavření smlouvy. V případe rozdílnosti 
mezi pojistkou (dokladem) a pojistnou smlouvou je rozhodující smlouva.  

Pojistka vydaná na základě písemné pojistné smlouvy obsahuje nejméně: určení 
smluvních stran, číslo pojistné smlouvy, pojistné nebezpečí, pojistnou dobu a dobu 
platnosti pojistné smlouvy. 

Pojistka vydaná na základě pojistné smlouvy, která nemá písemnou formu musí 
obsahovat údaje korespondující s obligatorními údaji pojistné smlouvy (viz kapitola 
3.3. Náležitosti pojistné smlouvy). 

Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, pojistitel na žádost a náklady 
pojistníka vydá druhopis pojistky. 

Zánik pojištění 

Důvody pro zánik soukromého pojištění jsou vypsané v zákone o pojistné smlouvě v 
§19-§25 tohoto zákona. Jedná se o následující důvody:  

• Uplynutím pojistné doby 

Po uplynutí pojistné doby, soukromé pojištění zaniká, pokud nebylo v pojistných 
podmínkách dohodnuto jinak. 

• Nezaplacením pojistného 

Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v 
upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Tato lhůta 
nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik 
soukromého pojištění. 

• Dohodou 

Pojistník a pojistitel se mohou dohodnout na okamžiku zániku pojištění, v této dohodě 
musí být určen způsob vzájemného vyrovnání závazků např. doplatit pojistné, vrátit 
část zaplaceného pojistného, poskytnou pojistné plnění. 

• Výpovědí 

Pojistná smlouva může být vypovězena jak za strany pojistníka tak ze strany pojistitele. 

Pojištění lze vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Smluvní strana, 
která podala výpověď nemusí v tomto případě uvádět důvod. Dnem doručení výpovědi 
počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zanikne. (Pojistitel 
nesmí vypovědět životní pojištění) 

Pojištění lze také vypovědět bez udaní důvodu do 3 měsíců po uplynutí pojistné 
události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž 
uplynutím pojištění zanikne. (Pojistitel nesmí vypovědět životní pojištění) 
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Pokud je sjednáno pojištění s běžným pojistným (tj. s pojistnými obdobími), lze 
pojištění vypovědět, tak aby pojištění zaniklo ke konci pojistného období. Výpověď však 
musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je 
neplatná. (Pojistitel nesmí vypovědět životní pojištění) 

• Odstoupením od smlouvy 

Porušením některých závažných povinností stanovených právními předpisy může vést 
až k zániku pojištění. Mezi této závažné povinnosti patří např. úmyslné nebo nedbalosti 
nepravdivé nebo neúplné zodpovězení písemných dotazů pojistitele či pojistníka 
týkajících se sjednávaného pojištění. Toto právo může pojistitel i pojistník uplatnit do 2 
měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. 

Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. Obe strany jsou povinné 
závazky vůči sobě vypořádat. Pjistitel musí vrátit veškerá zaplacené pojistné snížené o 
plnění a snížené i o náklady spojené se vznikem a správou soukromého pojištění. 
Pojistník je povinen vrátit částku vyplaceného pojistného plnění, která přesahuje výši 
zaplaceného pojistného. 

• Odmítnutím plnění z pojistné smlouvy 

Pojistitel může zamítnou plnění z pojistné smlouvy jestliže oprávněná osoba uvede 
vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události 
nebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí. Dále v důsledku úmyslně nebo z 
nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů by pojistitel 
neuzavřel pojištění nebo uzavřel ho za jiných podmínek.  

Dnem doručení oznámení o odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. 

• Jiné důvody 

Mezi jiné důvody zániku pojištění se řadí: zánik pojistného rizika nebo pojištěné věci 
nebo jiné majetkové hodnoty, dále smrt pojištěné fyzické osoby nebo zánik pojištěné 
právnické osoby bez právního nástupce pokud nebylo ve smlouvě dohodnuto jinak. 

3.3.6 Pojistná doba, přerušení pojištění a promlčení 

Pojistnou dobou je „doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno“.  

V pojistném vztahu lze také pojištění přerušit. V takovém případě se doba přerušení 
započítává do pojistné doby. Přerušení soukromého pojištění upravuje § 18 zákona o 
pojistné smlouvě. Výslovně je v zákoně upraveno pouze přerušení pojištění pro případ 
nezaplacení pojistného a to do 2 měsíců od jeho splatnosti, které lze dohodou 
smluvních stran vyloučit. Jiné podmínky přerušení pojištění lze také dohodnout a to 
v pojistné smlouvě. Pokud nebylo v smlouvě dohodnuto jinak, u životního pojištění 
nelze přerušit pojištění. U povinného pojištění je vyloučeno jeho přerušení.   

Zákon o pojistné smlouvě také definuje promlčení, kterým říká, že právo na plnění 
z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky. Pokud se však jedná o životní pojištění 
(§ 54) tak promlčení nastane za 10 let. Promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná 
běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. A to platí i v případě, kdy poškozenému 
vznikl přímý nárok na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný 
žádá na pojistiteli úhradu částky, kterou poskytl poškozenému jako náhradu škody, za 
kterou poškozenému odpovídá. Zákon o pojistné smlouvě však nijak nedefinuje 
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promlčecí práva pojistitele na pojistné. Proto k promlčení dochází podle ustanovení o 
promlčení v OZ v obecné době 3 let. [4]      

3.4 Pojištění škodové a pojištění obnosové 
Určení pojištění jako škodového nebo obnosového má podstatnou roli, proto také patří 
k povinným náležitostem pojistné smlouvy. Základní rozdíly pojištění škodového či 
obnosového byly už jednou zmíněny v kapitole č. 2.3.1 Klasifikace pojištění.  

3.4.1 Pojištění škodové 

Zákon o pojistné smlouvě definuje základní ustanovení škodového pojištění takto: 
„V případě vzniku pojistné události je pojistitel povinen poskytnout náhradu škody v 
rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou, nestanoví-li tento zákon jinak.“  I když se 
může zdát, že pojistitel poskytuje pouze náhradu škody, není tomu tak. Pojistitel 
poskytuje pojistné plnění  v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou. A tedy je povinen 
poskytnou pojistné plnění za účelem náhrady škody vzniklé v důsledku pojistné 
události. 

Změna vlastnictví pojištěného majetku 

Zánik soukromého pojištění majetku v důsledku změny vlastnictví pojištěného, zaniká 
dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku.  

U převodu vlastnických a spoluvlastnických práv nemovitostí dochází k delšímu 
časovému intervalu, kdy můžou vznikat možné problémy. U nemovitostí platí, že 
převádí-li se nemovité věci na základě smlouvy, tak vlastnictví se nabývá vkladem do 
katastru nemovitostí podle zvláštních předpisů. Právní účinky vkladu však vznikají na 
základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení kde dni, kdy byl návrh na vklad 
doručen příslušnému katastrálnímu úřadu. 

V zhledem k tomu zákon o pojistné smlouvě reflektuje tento časový aspekt a upřesňuje 
definici vztaženou k nemovitému majetku takto: „Nabývá-li se vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví k nemovitému majetku vkladem do katastru nemovitostí, soukromé 
pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického 
práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.“.  

Zákon o pojistné smlouvě však umožňuje i odchylnou dohodu stran prostřednictvím 
pojistné smlouvy. Pokud tak bude dohodnuto, že nezaniká změnou vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví tohoto majetku, musí pojistná smlouva současně stanovit, za jakých 
podmínek soukromé pojištění dále trvá, a upravit způsob přechodu práv a povinností ze 
soukromého pojištění. Nejsou-li tyto podmínky v pojistné smlouvě stanoveny, změnou 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku, pojištění zaniká. 

Hranice pojistného plnění 

Plnění pojistitele je obvykle omezeno hranicí horní, pokud není jinak sjednáno 
v pojistné smlouvě nebo jinak stanoveno zákonem. Horní hranice se určuje pojistnou 
částkou nebo limitem pojistného plnění. V některých případech je plnění pojistitele 
omezeno také i hranici spodní. Dohodu u spodní hranici pojistného plnění představuje 
franšíza, zejména ve formě spoluúčasti. Hranice pojistného plnění se vztahuje na jednu 
škodní událost, pokud není v smlouvě dohodnuto jinak. 

Pojistná částka představuje výši plnění, do které je pojistitel povinen plnit. Nelze se 
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domáhat na pojistiteli poskytnutí pojistného plnění v částce vyšší. Proto je důležité 
stanovit takovou pojistnou částku, která nejlépe odpovídá pojistné hodnotě9 
pojištěného majetku. 

Limit pojistného plnění se stanovuje pokud nelze v době uzavření pojistné smlouvy 
určit hodnotu majetku. Na návrh pojistníka se dohodne v pojistné smlouvě horná 
hranice limitem pojistného plnění.  

Množné pojištění 

Množné pojištění je charakterizováno jako více pojištění pro stejné období na totéž 
pojistné nebezpečí. Zákon o pojistné smlouvě rozeznává: 

• soupojištění, které vzniká uzavřením pojistné smlouvy mezi pojistníkem a více 
pojistiteli zastoupenými vedoucím pojistitelem, a to za jediné pojistné, 

• souběžné pojištění, jestliže souhrn pojistných částek nepřesahuje pojistnou 
hodnotu pojištěného majetku, nebo souhrn limitů pojistného plnění nepřesáhne 
skutečnou výši vzniklé škody, nebo 

• vícenásobné pojištění, jestliže souhrn pojistných částek přesahuje pojistnou 
hodnotu pojištěného majetku nebo souhrn limitů pojistného plnění přesáhne 
skutečnou výši vzniklé škody. 

3.4.2 Pojištění obnosové 

Zákon o pojistné smlouvě definuje základní ustanovení obnosového pojištění takto: 
„V případě pojistné události je pojistitel povinen poskytnout jednorázové nebo 
opakované pojistné plnění v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou.“ 

V pojistné smlouvě pojistník určuje výše pojistné částky nebo výše a četnost vyplácení 
důchodu, které mají být vyplaceny v případě vzniku pojistné události. Z  výše pojistného 
se vypočte jak pojistné tak i pojistné plnění. Účelem obnosového pojištění je získaní 
dohodnuté částky (obnosu) ve výši, která není závislá na vzniku nebo rozsahu škody.  

Důležitý rozdíl oproti pojištění škodovému je vymezený v § 35 zákona o pojistné 
smlouvě: „Právem vůči pojistiteli na pojistné plnění z obnosového pojištění není 
dotčeno právo na náhradu škody ani jiné právo proti tomu, kdo za škodu odpovídá.“ 
Což v praxi znamená, že oprávněná osoba se může domoci jak náhrady způsobené 
škody proti škůdci, tak plnění z obnosového pojištění, přičemž se nejedná o bezdůvodné 
obohacení.   

 

 

 

 

 

                                                

 

9 Nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat. 
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4 POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

Zákonné vyjádření říká, že pojistit lze věc, soubor věcí nebo jiný majetek vymezený 
v pojistné smlouvě. Majetek lze ve shodě s občanskoprávní teorií definovat jako aktiva a 
pasiva určitého subjektu. Bližší specifikace majetku, který je předmětem pojištění, je 
vždy uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách daného pojistitele. 

Věc 

Občanský zákoník věc nedefinuje, nýbrž pouze dělí věci na movité a nemovité. Za věc 
lze tedy považovat movité i nemovité věci jako např. rodinný dům, rekreační budova, 
bytový dům, stavební materiál, věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci 
pojištěné nemovitosti, dočasné objekty zařízení staveniště apod.  

Pojištění věci lze zjednat pouze jako pojištění škodové! 

Soubor věcí 

Pojem soubor věcí není zákonně definován. V pojistných podmínkách je vymezeno, co 
spadá do této kategorie. Obecně lze říci, že jde o jednotlivé věci movité či nemovité, 
které mají stejný nebo podobný charakter a jsou určeny ke stejnému účelu. Pokud 
nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak, tak u pojištění souboru věci se pojištění 
vztahuje na všechny věci, které k souboru náleží v okamžiku vzniku pojistné události. A 
tedy i na věci, které se staly součástí souboru věci až po uzavření pojistné smlouvy. 
Naopak také platí, že na věci, které přestali být součástí souboru věcí, se pojištění 
nevztahuje. Typickým příkladem souboru věci movitých je soubor zařízení domácností. 

Pojištění souboru věci lze sjednat pouze jako pojištění škodové! 

Jiný majetek 

Jiný majetek představuje takové majetkové újmy, ke kterým může dojít v důsledku 
negativního působení obchodních nebo podnikatelských rizik. Příkladem je šomážní 
pojištění neboli pojištění proti přerušení provozu, k němuž došlo v důsledku živelné 
pohromy nebo třeba kvůli poškození výrobního zařízení. Předmětem pojištění není 
sama poškozená věc, ale ušlý zisk, který v důsledku její nefunkčnosti podnikatel má. 
Patří jsem např. pojištění různých finančních ztrát nebo pojištění úvěru.  

Pojištění jiného majetku než věci nebo souboru věci lze sjednat jako pojištění škodové 
nebo obnosové! 

4.1 Pojistná nebezpečí a pojistná hodnota 
V praxi se vyvinuly různé kategorie pojistných nebezpečí, kde je ústředním bodem 
pojištění věci. Pojištění se krom jiného sjednává: 

− pro případ poškození nebo zničení věci živelnou událostí (požárem, výbuchem, 
úderem blesku, povodní nebo záplavou, vichřicí nebo krupobitím, sesuvem půdy 
nebo zřícením skal, zemin, lavin, zemětřesením, námrazou a tíhou sněhu, nárazem 
dopravního prostředku, pádem letadla, stromů, stožárů nebo jiných předmětů 
apod.), 
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− pro případ odcizení věci (krádeží, loupeží, podvodem, zpronevěrou, zatajení věci 
apod.), 

− pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení věci (vandalismus).  

Zákon o pojistné smlouvě definuje pojistnou hodnotu jako nejvyšší možnou 
majetkovou újmu, která může v důsledku pojistné události nastat. Není-li v pojistné 
smlouvě dohodnuto jinak, výši pojistné hodnoty majetku vyjadřuje jeho obvyklá cena, 
kterou má majetek v době, k němuž se určuje jeho hodnota.  

V pojistné smlouvě resp. v pojistných podmínkách lze sjednat také jiné vymezení 
pojistné hodnoty. Pojistná hodnota věci může být vyjádřená např. i jako nová cena nebo 
časová. Zákon o pojistné smlouvě definuje oba pojmy, definice viz kapitola 5.2. 
Základní pojmy. 

Pojistitel z větší části také definuje pojmy užívané v pojistné smlouvě nebo ve 
všeobecných pojistných podmínkách. 

4.2 Přepojištění a podpojištění 
S termíny „přepojištění“ a „podpojištění“ se setkávané již v zákone o pojistné smlouvě. 
Také vysvětlení a ujednání náležitostí podpojištění nechybí ve všeobecných smluvních 
podmínkách pojistitelů. Častokrát dochází ke skutečnosti, že pojistná částka majetku 
neodpovídá pojistné hodnotě majetku. Důvodem těchto skutečností může být i fakt, že 
pojištění majetku se uzavírá také na dobu neurčitou a v průběhu pojištění dochází na 
majetku k jeho zhodnocení nebo znehodnocení. Tento nesoulad hodnot majetku může 
mít za následek jednak změnu výše placeného pojistného, nebo krácení pojistného 
plnění pokud nastala pojistná událost. 

Pokud dojde k situaci, kdy pojistná částka převyšuje pojistnou hodnotu majetku 
v průběhu pojištění, dochází k přepojištění. Obecně je žádoucí aby pojistná částka 
odpovídala také skutečné hodnotě. Pokud tedy dojde k přepojištění, může kterákoliv 
smluvní strana navrhnout, aby byla pojistná částka upravena, tedy snížená, a to včetně  
se současným poměrným snížením placeného pojistného.  

Pokud však návrh (pojistníka) na snížení pojistné částky nebude pojistitelem přijat 
ve stanovené lhůtě (1 měsíc od obdržení návrhu), pojištění majetku zaniká 
k poslednímu dnu této lhůty. Pokud však návrh pojistitel přijme, navrhovaná změna se 
stane účinnou prvním dnem pojistného období následujícího po této změně.  

K přepojištění dochází víceméně výjimečně, což u podpojištění se říci nedá. 

V případě že dojde k situaci, že pojistná částka nedosahuje pojistné hodnoty majetku, 
dochází k podpojištění. Dojde-li k podpojištění, pojistitel sníží pojistné plnění v 
poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného 
majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. V pojistných podmínkách se 
často stanovuje percentní hranice, do níž se má zato, že podpojištění nenastává.  

4.3 Likvidace pojistných událostí u majetkových škod 
Likvidace pojistných událostí je podle § 2 zákona č. 363/ 1999 Sb., o pojišťovnictví 
charakterizována jako „soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, 
který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a 
rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.“ 
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4.3.1 Proces likvidace 

Proces likvidace pojistných události u majetkových škod můžeme shrnou v několika 
krocích. Prvním krokem bývá přijetí oznámení pojistné události a její registrace. Dalším 
krokem je identifikace předmětu pojištění. Provádí to přidělený likvidátor, který 
posuzuje pojistnou smlouvu, její platnost, rozsah pojištění, placení pojistného atd. 
Následující krok se odvíjí od zjištěných skutečností, na základě kterých vznikají 
pojistitelovi povinnosti plynouce z pojistného vztahu. Mezi této povinnosti patří 
zejména zjištění rozsahu škody, návrh způsobu odstranění následků škodní události, 
vypočet výše vzniklé škody a stanovení výše peněžních prostředků, které pojišťovna má 
povinnost plnit. Dalším krokem bývá revize jinou oprávněnou obou, čím by se měly 
eliminovat chyby při výpočtu pojistného plnění. Předposledním krokem je výplata 
pojistného plnění po domluvě ve formě hotovosti, bankovního převodu či šekem. Jako 
poslední krok můžeme uvést archivaci všech vyřízených spisů pojistných událostí.  [24]    

4.3.2 Způsoby likvidace 

Likvidace pojistných události na majetku bývají řešeny následujícími způsoby: 
doložením faktury, rozpočtem a tzv. totální škodou. Všechny opomínané způsoby mají 
své opodstatněné užití.  

Nejjednodušším způsobem likvidace bývá likvidace „fakturou“, které součástí musí být 
rozpis práce a materiálů. Při stanovení rozsahu škody likvidátor doručenou fakturu 
přehodnotí a sám rozhodne, které položky ze získané faktury byly vynaloženy pouze na 
opravu škod po pojistné události. 

Při likvidaci tzv. „totální škodou“ likvidátor zhodnotí, že náklady na opravu převyšuji 
cenu obvyklou. Pojistné plnění v tomto případě se rovná pojistné částce snížené o 
využitelné zbytky, což jsou zbytky konstrukcí u nemovitosti (např.základy, zdivo apod.), 
na kterých může být případně postavená nová nemovitost. 

I když likvidace „rozpočtem“ bývá z těchto třech způsobů nejpracnější, poškození si ji 
volí častěji. Likvidátor vypracuje položkový rozpočet, na základe kterého stanoví výši 
způsobené škody. Při sestavení rozpočtu čerpá ze záznamu, které si pořídil při obhlídce 
škodní události. Této záznamy průběžně doplňuje dle sdělení poškozeného, s kterým by 
měl být v komunikačním styku. Výsledkem bývá nejpřehlednější a nejreálnější výpočet 
škody po pojistné události. Tento způsob likvidace si často poškození volí z důvodů 
svépomocné realizace oprav škod.   

Takto vyčíslený rozsah majetkových škod likvidátor dále upraví dle dohodnutých 
pojistných podmínek v  pojistné smlouvě, čímž stanoví finální pojistné plnění.  [25]    
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5 OCEŇOVANÍ NEMOVITOSTI  

5.1 Základní způsoby oceňovaní majetku 
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů dále jen zákon 
o oceňování majetku definuje způsoby jakými lze majetek a služby ocenit pro účely 
stanovené zvláštními předpisy. Zákon platí i tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán 
v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany. Majetkem podle tohoto 
zákona se rozumí: věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Náš současný občanský 
zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v znění dalších předpisů – dále jen OZ) výslovnou 
definici věci nemá, nicméně právní teorie pod tímto termínem rozumí hmotné 
předměty, které jsou ovladatelné a slouží potřebám lidí. Dále OZ nevymezuje pojem 
movitých věcí, nýbrž podává zákonnou definici pouze věci nemovitých čili nemovitostí 
(definici viz kapitola 5.2. Základní pojmy). 

Zákon o oceňování majetku stanovuje následující způsoby oceňovaní majetku a služeb: 

a. majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, 
pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování 

b. jiným způsobem oceňování stanoveným tímto 
zákonem se rozumí:  

i. nákladový způsob 

vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě 
ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

ii. výnosový způsob 

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), 

iii. porovnávací způsob 

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, 

iv. oceňování podle jmenovité hodnoty 

vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, 

v. oceňování podle účetní hodnoty 

vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví,  

vi. oceňování podle kurzové hodnoty 

vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, 

vii. oceňování sjednanou cenou 

kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze 
sjednaných cen. 
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5.1.1 Základní metody oceňovaní nemovitostí 

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. ve své publikaci Teorie oceňování nemovitostí [14] uvádí 
následující metody sloužící k ocenění nemovitého majetku:  

a. porovnávací metody (srovnávací, komparační) 

vychází přímo z porovnání s prodeji podobných nemovitostí v podobných podmínkách, 

b. metoda zjištění obvyklé (obecné) ceny pomocí koeficientu 
prodejnosti 

je počítaná z již zrealizovaných prodejů stejných věcí u kterých se provede výpočet  
koeficientu prodejnosti a to tak, že se zjistí průměrný poměr mezi cenou prodejní a 
časovou. Tento vypočtený koeficient se následně násobí s časovou cenou oceňované 
věci, 

c. metoda zjištění věcné hodnoty 

vychází z reprodukční ceny k datu ocenění, kde u staveb se snižuje o opotřebení, 

d. metoda výnosové hodnoty 

základem jsou sčítané zisky plynouce v budoucnu při pronájmů, které jsou 
diskontované na současnu hodnotu, 

e. metoda retního oceňování 

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

f. metoda zjištění obvyklé (obecné) ceny prostým, resp. 
váženým průměrem 

vychází z  průměru vypočteného z věcné či výnosové hodnoty, 

g. indexové metody 

vychází z přepočtu cen pomocí různě zvolených odvozených indexů, 

h. oceňování podle účetní hodnoty 

vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, 

i. metoda zbytku 

se zpravidla používá na ocenění nemovitostí, které nejsou ve stavu vhodném k užívání; 
principem je ocenění za fiktivního předpokladu, že je nemovitost v pořádku a od 
kterého se odečtou náklady na dosažení použivatelného stavu (např. náklady na 
dokončení, náklady na provedení údržby, náklady na odstranění vady).  

Zákon o oceňování majetku vymezuje tři způsoby jak ocenit stavby. Stavby se pro účely 
zákona o oceňování dělí na stavby pozemní (budovy, venkovní úpravy), stavby 
inženýrské a speciální pozemní, vodní nádrže a rybníky a jiné stavby. Stavby se oceňují:  

a. nákladovým,  

b. výnosovým nebo  

c. porovnávacím způsobem nebo 

d.  jejich kombinací, jejichž použití u jednotlivých druhů 
staveb stanoví prováděcí vyhláška.  
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Důležité je také opomenou, že pro účely oceňování se stavba posuzuje podle skutečného 
účelu užití. To samé platí u staveb, které nejsou se zemí spojeny pevným základem.  

5.2 Základní pojmy 

5.2.1 Cena a různé druhy cen 

Cena  

Pojem „cena“ je legislativně určená v §1 odst.2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. 

„ (2) Cena je peněžní částka 

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

b) zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.“ 

Zvláštním právním předpisem se myslí zákon č.151/1997 o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů.  [15] 

Podle výše definovaného pojmu „ceny“ lze jej rozdělit na cenu smluvní (a) a cenu 
zjištěnou (b). 

Obecně je „cena“ pojmem pro nabízenu, požadovánu či skutečně zaplacenu částku za 
zboží nebo službu. Táto částka může nebo nemusí být zveřejněna, avšak zůstává 
historickým faktem. Ve výsledku nemusí mít vztah k hodnotě, kterou ji přisuzují jiné 
osoby. [14]    

Cena pořizovací (=historická) 

„Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jeho pořízení, bez odpočtu opotřebení.“ 
[14]    

Cena obvyklá (=tržní, obecná) 

Legislativně určená v zákoně o oceňování majetku § 2 odst.1. 

Zákon č.151/1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen zákon o 
oceňování majetku) definuje obvyklou cenu jako cenu, 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. [13]     

Cena časová (=věcná hodnota) 

Legislativně určená v zákoně o pojistné smlouvě § 3 v). 

Cena časová je „ cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví 
z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení 
anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo opravou, modernizací nebo jiným způsobem“. 
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[12]    

Časová cena je totéž co věcná hodnota. Je to „reprodukční cena věci, snížená o 
přiměřené opotřebení, odpovídající průměrné opotřebené věci stejného stáři a 
přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných 
závad, které znemožňují okamžité užívání věci“. [14]    

Cena nová  

Legislativně určená v zákoně o pojistné smlouvě § 3 w). 

Novou cenou je „cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo 
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu“.  [12]     

Cena reprodukční (= stavebně technická hodnota) 

Cena reprodukční je „cena za kterou by bylo možné stejnou nebo porovnatelnou věc 
pořídit v době jeho ocenění, bez odpočtu opotřebení“ .  

U staveb se zjišťuje podrobným položkovým rozpočtem, nebo pomocí agregovaných 
položek, nebo také nejčastěji pomocí technicko-hospodářských ukazatelů (dále THU) 
jednotkových cen za 1m3 OP, 1m2 ZP apod.. [14]    

5.2.2 Hodnota a různé druhy hodnot 

Hodnota 

„Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 
ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 
koupit na jedné straně kulujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. 
Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo 
služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho jak 
jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová hodnota…), přitom každá z nich 
může být vyjádřená zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně 
definovat, jaká hodnota je zjišťovaná.“  [14]    

Věcná hodnota (=časová cena, cena zjištěná nákladovým způsobem bez Kp) 

Věcná hodnota je „reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, 
odpovídající průměrné opotřebené věci stejného stáři a přiměřené intenzity 
používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které 
znemožňují okamžité užívání věci“. [14]    

Výnosová hodnota (=NPV10, cena zjištěná výnosovým způsobem) 

Výnosová hodnota představuje „součet diskontovaných předpokládaných budoucích 
čistých výnosů z nemovitosti.“  

                                                

 

10 NPV - Čistá současná hodnota, zkráceně ČSH nebo NPV z anglického Net Present Value, je finanční 

veličina vyjadřující současnou hodnotou budoucích peněžních toků a (případného) současného výdaje. [16]   
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Stavebně technická hodnota – viz definici reprodukční ceny 

5.2.3 Ostatní pojmy  

Nemovitost 

Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v znění dalších předpisů – dále jen OZ) 
nevymezuje pojem movité věci, podává zákonnou definici pouze věcí nemovitých. Podle 
§ 119 odstavec 2 OZ jsou nemovitostmi „pozemky a stavby spojené se zemí pevným 
základem“.  Všechny ostatní věci, které se nedají zahrnout do kategorie nemovitostí, 
jsou věcmi movitými.  

Pozemek 

Definice legislativně určená v katastrálním zákoně11 § 27 a). 

Pozemkem se rozumí „ část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 
územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, 
hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 
rozhraním způsobu využití“. [17]   

Stavba 

Definice legislativně určená v stavebním zákoně12  § 2 odst.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. Za stavbu se považuje 
také výrobek plnící  funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba 
pro reklamu“. 

Budova 

Definice legislativně určená v zákoně o oceňování majetku  § 3 odst.1. 

Budovy, jimiž se rozumí „stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené 
obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 
užitkovými prostory“.  [13]     

Definice legislativně určená v katastrálním zákoně § 27 k).  

Budovou se rozumí „nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek 
uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“. [17]   

Definice legislativně určená ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby  § 3 a).  

                                                

 

11 Zákon č.344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)  

12 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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Budovou se rozumí „nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově 
soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“. 

Rodinný dům 

Definice legislativně určená ve vyhlášce  č. 83/1976 Sb. ve znění vyhl.  č. 376/1992 Sb., 
§ 44 odst. 1. 

„Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům 
na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností 
určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě 
nadzemní podlaží a podkroví." 

Ve znění vyhl. 137/1998 Sb. §3 c) 

„Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 
požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy 
místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 
byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ 

Ve znění vyhl. 501/2006 Sb. §2 a) 

„Rodinný dům, ve kterém 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.“ 

Definice legislativně určená ve zákoně č. 235/2004 Sb. v platném znění (o dani z 
přidané hodnoty), § 48 odst. 2, b) 

Rodinným domem se rozumí „stavba pro bydlení, ve které více než polovina 
podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 
účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 
podzemní podlaží a podkroví“. 

Podkroví 

Dle ČSN 73 4301 – Obytné budovy je podkrovím „střešní prostor nebo jeho část, 
stavebně určená k účelovému využití (byt, prádelna, ateliér, apod.). V podkroví 
nemusí být žádné bytové prostory; důležité je, zda je stavebně upraveno. Ve sporných 
případech bude důležitá stavební dokumentace“. [14]     

Podlaží  a výšky podlaží 

Ve vyhlášce č.178/1994 Sb. až 450/2012 Sb. přílohy 1 jsou definovány pojmy „podlaží“ a  
„výšky podlaží“, potřebné pro způsob měření a výpočet výměr stavby a jejích částí, a pro 
výpočet obestavěného prostoru.  Definice viz také v Příloze 11. 

5.3 Výpočet zastavěné plochy ZP a obestavěného prostoru OP 
podle vyhlášky č.178/1994 Sb. až 450/2012 Sb. 

Ve vyhlášce v příloze č. 1 je stanovený postup výpočtu zastavěné plochy (dále ZP) a 
obestavěného prostoru (dále OP) pro účely oceňování. 

„2. Zastavěná plocha (ZP) 

1. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího 
líce svislých konstrukcí všech nadzemních i pozemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační 
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přizdívky se nezapočítávají. 

2. Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními 
průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. 

3. Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními 
průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. 
Izolační přizdívky se nezapočítávají.“ 

„5. Obestavěný prostor stavby (OP) 

1. Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, 
vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. 

2. Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen 

a. po stranách vnějším pláštěm bez izoloačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory 
o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem 

b. dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není 
podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se0,10 m, 

c. nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. 

3. Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen 

a) po stranách vnějšími plochami staveb, 

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí 
podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor 
obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, 
nahoře spodním lícem podlahy 1. NP; v případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte se 
0,10 m na konstrukci podlahy vždy 1. NP, není-li tato měřitelná nebo jestliže podlahová 
konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného podzemního 
podlaží, 

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá 
střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras 
horním lícem dlažby. 

4. Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech sklonitých, bez ohledu na jejich tvar, 
se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní 
nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li 
jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem 
geometrického tělesa. 

5. Neodečítají se 

a) otvory a výklenky v obvodových zdech, 

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně, 

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. 

6. Neuvažují se 

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi, 

b) římsy, pilastry, půlsloupy, 

c) vikýře s pohledovou plochou do 1.5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, 
ventilace, přesahující požární a štítové zdi. 
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7. Připočítávají se 

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdí více než 0,50 m, a to objemem zjištěným 
vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.“ 

5.4 Výpočet opotřebení staveb podle vyhlášky č.178/1994 Sb. 
až 450/2012 Sb. 

Způsob výpočtu opotřebení je uveden ve vyhlášce v příloze č. 15. Výpočet opotřebení  
staveb pro účely oceňování se provádí pouze dvěma způsoby uvedenými ve vyhlášce a 
použití jiných metod se nepřipouští. Pokud je stavba užívaná k různým účelům, 
opotřebení se vypočte pro každou část samostatně podle způsobu užívání.  

„1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a 
předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede metodou 
lineární nebo analytickou. 

4. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí objemových podílů konstrukcí a vybavení na 
ceně stavby se použije v případech, kdy je 

a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu, 

b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu, 

c) podle znalce výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je 
objektivně větší než 85 %, 

d) oceňována kulturní památka, 

e) provedena nástavba, přístavba, vestavba, 

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

5. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení objemových podílů 
konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto 
konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. 

Opotřebení stavby v procentech se zjistí podle vzorce: 

 

Vzorec výpočtu opotřebení staveb 

 

 

• n = počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících 

• Ai = objemové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 

upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; 

součet objemových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00 

• Bi = skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 

• Ci = předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce 

č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, 

přičemž platí vztah Bi <= Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a 

vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří). 



 42 

• Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odbomě se odhadne. Lze 

odhadnout i poměr (Bi/Ci).“ 

Tabulky č.1 až 7 přílohy 1 dané vyhlášky jsou uvedeny v příslušné vyhlášce.  

5.5 Ocenění rodinného domu dle vyhlášky č.178/1994 Sb. až 
450/2012 Sb. nákladovým způsobem 

5.5.1 Ocenění nákladovým způsobem 

Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se ze základních cen za měrné 
jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby. U staveb určených k odstranění se 
vychází z ocenění obvyklé ceny použitelného materiálu sníženého o náklady na 
odstranění stavby. Také se zohledňuje charakter i velikost stavby, vybavení stavby, 
poloha a prodejnost (u vodní nádrže a rybníků navíc i funkce) a technické opotřebení 
stavby.  

Základní ceny staveb a způsob jejích úprav, postupy při měření a výpočtu výměr staveb 
a postupy při oceňování včetně způsobů zjištění a uplatnění technického opotřebení 
stanoví vyhláška. Ve stanovených cenách a postupech se zohledňují i vlivy působící na 
úroveň a relace cen staveb na trhu. 

Postup ocenění rodinného domu nákladovým způsobem je popsán v §5 vyhlášky 
k zákonu o oceňování nemovitostí.  

Obecně lze říci, že cena rodinného domu, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného 
prostoru a základní cenou stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou 
pomocí koeficientů K4 – vybavením stavby, K5, – koeficientem polohovým, Ki – 
koeficientem změn cen stavby a Kp – koeficientem prodejnosti.  

5.5.2 Chronologický seznam vyhlášek k oceňování majetku od roku 
1994 do 2013 

Vyhláška ministerstva financí č. 178 ze dne 25.srpna 1994 o oceňování staveb, pozemků 
a trvalých porostů. 

(účinnost od 1. 11. 1994, zrušeno dnem 1. 1. 1998) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 295 ze dne 20.prosince 1995, kterou se mění a 
doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a 
trvalých porostů.  

(účinnost od 1. 1. 1996, zrušeno dnem 1. 1. 1998) 

Vyhláška Ministerstva financí č. 279 ze dne 31. října 1997, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
(zákon o oceňování majetku). 

(účinnost od 1. 1. 1998, zrušeno dnem 1. 1. 2003) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 127 ze dne 29. června 1999, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
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majetku) 

(účinnost od 1. 7. 1999, zrušeno dnem 1. 1. 2003) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 173 ze dne 15. června 2000, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.  

(účinnost od 1. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 1. 2003) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 338 ze dne 14. září 2001, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a č. 173/2000 Sb.  

(účinnost od 1. 10. 2001, zrušeno dnem 1. 1. 2003) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 325 ze dne 3. července 2002, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., č. 173/2000 Sb. a č. 338/2001 Sb.  

(účinnost od 19. 7. 2002, zrušeno dnem 1. 1. 2003) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 540 ze dne 10. prosince 2002,kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku). 

(účinnost od 1. 1. 2003) 

 

Vyhláška  Ministerstva financí č. 452 ze dne 11. prosince 2003, kterou se mění vyhláška 
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 

(účinnost od 1. 1. 2004) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 640 ze dne 13. prosince 2004, kterou se mění vyhláška 
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 
vyhlášky č. 452/2003 Sb. 

(účinnost od 1. 1. 2005) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 617 ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění vyhláška 
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů. 



 44 

(účinnost od 1. 1. 2007) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 76 ze dne 6. dubna 2007, kterou se mění vyhláška 
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění 
pozdějších předpisů. 

(účinnost od 13. 4. 2007) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 3 ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). 

(účinnost od 1. 2. 2008) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 456 ze dne 29. prosince 2008, o provedení některých 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), kterou se mění vyhláška č. 3/2008 
Sb. 

(účinnost od 1. 1. 2009) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 460 ze dne 14. prosince 2009, kterou se mění vyhláška 
č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 
vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. 

(účinnost 01.01.2010) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 364 ze dne 6. prosince 2010, , kterou se mění vyhláška 
č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

(účinnost od 01.01.2011) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 387 ze dne 30. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška 
č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 

(účinnost od 01.01.2012) 

 

Vyhláška Ministerstva financí č. 450 ze dne 5. prosince 2012, kterou se mění vyhláška 
č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. 
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(účinnost od 01.01.2013) 

[26] [27]    

5.6 Rozpočet  
Sestavení ceny stavebního díla oceněním konstrukčních prvků nazýváme rozpočtem. 
Rozpočet patří mezi nejrozšířenější typ tvorby cen stavebních objektů. Struktura 
rozpočtu závisí především na účelu, pro který je rozpočet zpracován, na míře 
podrobnosti dokumentace stavby a také na použitých oceňovacích podkladech. Obecně 
lze říci, že rozpočet je jakýsi výpočet nákladů, které vznikají ze stavební činnosti. 
Rozpočet bývá rozdělen do oddílů podle technologické a konstrukční struktury stavby.   
[21]    

K sestavení rozpočtu stavebního objektu se využívají oceňovací podklady a pomůcky 
zpracované odbornými organizacemi. V České republice jde o nejčastěji používané 
produkty firem jako ÚRS Praha a.s., RTS a.s., Brno a PORINGS Praha s.r.o. Mezi 
zmíněné podklady a pomůcky patří mimo jiné:  

− Rozpočtové ukazatele RU – (Rozpočtové ukazatele jsou obsaženy v katalozích 
vydávaných např. firmou RTS, Brno a.s. Katalog staveních objektů nebo také 
v katalogu od firmy RTS Praha, a.s. Rozpočtové ukazatele stavebních objektů.) [14]    

− Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací – (Katalogy popisů a směrných 
cen stavebních prací patří mezi nepostradatelné podklady pro sjednávání cen 
stavebních prací, stavebního procesu a cen stavebních děl. Všem účastníkům 
přípravy a realizace staveb nabízejí nezbytnou podmínku komunikace – tj. 
vzájemně akceptovatelný popis stavebních prací včetně způsobu měření a 
transparentní způsob stanovení směrné ceny.) [22]    

− Sborník pořizovacích cen materiálů SPCM – (SPCM obsahuje informace o 
sortimentu a cenách nejčastěji používaných materiálů a výrobků ve stavebnictví.  
Materiály jsou uspořádány podle oborů Jednotné klasifikace (JK) a dále rozděleny 
do šesti samostatných svazků. Pro efektivní vyhledávání jsou materiály seřazeny 
podle podskupin JK, technických, rozměrových, jakostních a dalších 
charakteristik.) [22]    

− Agregované položky pro novostavby, opravy i rekonstrukce, 

− Sborník potřeb a nákladů (SPON) k položkám katalogů popisu a směrných cen 

− Sborník sazeb strojohodin 

− Standardy času - základní výkonové normy 

− Katalogy orientačních cen stavebních prací 

− Sborníky cen stavebních prací HSV a PSV 

− Software pro sestavení rozpočtu včetně navazujících podkladů v databázích 

Současná situace na českem trhu nabízí poměrně široké portfolio softwarů pro 
rozpočtování. Tyto programy vznikají jak ve firmách specializujících se na tvorbu 
softwarů určeného pro trh, tak ve velkých stavebních firmách, které je vytvářejí pro 
svoje vlastní potřeby. Mezi nejpoužívanější a nejznámější programy sloužící 
k oceňování stavebních prací a objektů patří: 

− KROS plus (ÚRS PRAHA, a.s.) 
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− BuildPower (RTS, a. s.) 

− ASPE (Valbek, spol. s r. o.) 

− euroCALC (Callida, s. r. o.) 

− WinKAROK (Porings, s. r. o.) 

Další softwary, které mají menší nebo specializovaný okruh uživatelů, jsou např.: 
CONTEC, SoftTrio, Stavex, IPOS, OCEP, SmartBuilding a další. 

5.6.1 Typy rozpočtů 

Souhrnný rozpočet 

Souhrnný rozpočet pojímá všechny náklady stavebního díla počínaje přípravou, 
provedením a předáním uživateli. Probíhající procesy jsou rozděleny do jednotlivých 
kapitol – hlav. 

I. Projektové a průzkumné práce – Zahrnuje náklady na činnost projektanta a autorský 
dozor, geologické práce, průzkumy, geodetické práce. Ocenění těchto prací se odvíjí od 
výše nákladů na provozní soubory, stavební objekty a stroje a zařízení. Obvykle se 
počítá procentuelně z objemu těchto nákladů. 

II. Provozní soubory – Zahrnuje náklady na dodávku a montáž strojů a zařízení funkčně 
spojených se stavbou. Tyto položky se ocení podle skutečných nabídkových cen 
dodavatelů. 

III. Stavební objekty – Obsahuje náklady na pořízení stavebních objektů. Obvykle 
zpracováno formou položkového rozpočtu nebo pomocí rozpočtových ukazatelů. 

IV. Stroje a zařízení – Náklady na stroje a zařízení, které nejsousoučástí provozních 
souborů ani stavebních objektů a nevyžadují montáž na stavbě. Ocenění v tržních 
cenách dodavatelů strojů a zařízení. 

V. Umělecká díla – Zahrnuje náklady na umělecká díla, která jsou součástí stavby.  

VI. Vedlejší náklady – Obsahuje náklady spojené s umístěním stavby (náklady na 
zařízení staveniště, provozní vlivy, územní vlivy, dopravní náklady při ztížených 
podmínkách, …). Výpočet těchto nákladů dělá procentní přirážkou k základním 
nákladům. 

VII. Práce nestavebních organizací – Náklady na patenty, licence, vysazování trvalých 
porostů, … Ocenění v pořizovacích cenách. 

VIII. Rezerva – Rezerva na změny cen materiálů, navýšení cen při rekonstrukcích, 
náklady na pokrytí rizika. Výše rezervy se dovíjí od nákladů na pojištění rizika nebo 
pomocí procentní přirážky z celkové ceny. 

IX. Ostatní náklady – Zahrnuje náklady na pořízení pozemku, na nájemné za pozemky 
sloužící pro zařízení staveniště. Ocenění pozemku v tržních cenách. 

X. Vyvolané investice – Obsahuje náklady na nevyužité alternativy projektů, na 
konzervační a udržovací práce při zastavení stavby. Vyčíslení nákladů podle 
pořizovacích cen dodavatelů. 

XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby – Náklady spojení s přípravou a 
převzetím stavby, kompletační činnost, odborné konzultace. Obvykle procentní 
přirážkou z celkových nákladů na stavební činnost. [21]    
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Rozpočet pomocí rozpočtových ukazatelů 

Rozpočtové ukazatele se získávají ze zrealizovaných staveb. Stanovení ceny použitím 
rozpočtových ukazatelů spočívá v porovnaní stavebních objektů již zrealizovaných 
s nově připravovanými. toho důvodu, musí být ukazatele vztaženy na vhodnou měrnou 
jednotku jako např. m3 OP, m2 ZP, m délky apod. Porovnávané objekty by se měly 
shodovat po stavebně-technické stránce. Ceny stavebních objektů odvozené pomocí 
rozpočtových ukazatelů, by měli sloužit k prvnímu přiblížení ceny posuzovaného 
objektu. [14]    

Rozpočet pomocí agregovaných položek 

Podobně jako u jednotkových cen lze pro rozpočet využít i cen agregovaných. 
Agregované položky jsou položky v rozpočtu, které se skládají z několika prací, jedná se 
o soubor spolu souvisejících činností. Sestavení rozpočtu pomocí agregovaných položek 
vychází z podmínek, kdy není k dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy 
materiálů a stavební konstrukce. Pro ocenění je pak využito agregovaných položek, kdy 
jsou v rámci jedné agregace sloučeny položky stavebních prací tak, že tvoří ucelenou 
konstrukci. [14]    

Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet vzniká oceněním množství materiálu a nutných prací (na základě 
výkazu výměr) jednotkovými cenami. Každá položka rozpočtu obsahuje slovní popis, 
výměru v množstevních jednotkách, jednotkovou cenu v Kč/m.j., náklad celkem za 
výměru v Kč. Položkové rozpočty se sestavují pro stavební objekty, provozní soubory a 
pro objekty zařízení staveniště. [21]    

5.6.2 Sestavení položkového rozpočtu 

Pro sestavení položkového rozpočtu nebyl vydán žádný závazný předpis. Je ale vhodné 
akceptovat ustálený standardní systém sestavení rozpočtu stavebního objektu/ 
provozního souboru. Dřívější vyhlášky o dokumentaci staveb až po vyhl. 5/87 
nařizovaly, ve které fázi výstavby (úrovni PD) má být rozpočet zpracován a určovaly 
také jeho formu, vyhláškou 43/1990 Sb. byla zrušena povinnost dokládat do projektové 
dokumentace stavby rozpočet, pouze stanovila rozsah celkových nákladů stavby, které 
jsou stanoveny jako smluvní cena, byla zrušena zákonem č.262/1992 Sb. 

Pro sestavení rozpočtů se využívá zavedená metodika, která vychází z dřívějších 
„Pravidel pro stanovení cen stavebních a montážních prací“, z kalkulačního vzorce, ze 
sborníků potřeb a nákladů (SPON), základních výkonových norem (ZVN). 

Při sestavování položkového rozpočtu se využívá principu skladebnosti, který znamená, 
že se provádí rozklad celkového výkonu (stavebního objektu) na dílčí výkony a ty na 
detailní výkony (stavební konstrukce a práce). Po ocenění stavebních konstrukcí a prací 
je provedena jejich sumarizace do celkové ceny stavebního objektu. K podkladům pro 
sestavení položkového rozpočtu stavebního objektu především patří projektová 
dokumentace a ceníky.  

Položkový rozpočet se sestavuje v zásadě jako součet základních rozpočtových nákladů, 
vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů na kompletační činnost.  

Náklady na kompletační činnost můžou být stanoveny za pomocí podkladu –Metodický 
postup pro navrhování nabídkových cen kompletační činnosti ve výstavbě, který vydává 
Sdružení Unika od roku 1992. Takto vypočtená cena by měla být pouze orientační a 
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podle situace na trhu dále upravena na cenu tržní. 

K základním rozpočtovým nákladům patří náklady na práce HSV (hlavní stavební 
výroba), náklady na práce PSV (přidružená stavební výroba) a náklady na dodávky a 
montáže. Práce HSV se řadí do oddílů podle skupin stavebních dílů a řemeslných oborů 
podle třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP): 1 Zemní práce,  2 Zvláštní 
zakládání, základy, zpevňování hornin, 3 Svislé a kompletní konstrukce, 4 Vodorovné 
konstrukce, 5 Komunikace, 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 8 
Trubní vedení, 9 Ostatní konstrukce a práce bourání. 

Práce PSV jdou zahrnuté v dílu 7 a řadí se podle řemeslných oborů (např. 711 Izolace 
proti vodě, 713 Izolace tepelné atd.). 

Vedlejší rozpočtové náklady jsou náklady na zařízení staveniště, na provozní vlivy, 
náklady území se ztíženými výrobními podmínkami, extrémní klimatické podmínky, 
doprava zaměstnanců na pracoviště a zpět, individualizace nákladů mimostaveništní 
dopravy a náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových objektech. 
Vedlejší rozpočtové náklady by měli zohledňovat konkrétní podmínky výstavby a 
obvykle se počítají stanovenou procentní přirážkou k základním rozpočtovým 
nákladům. Vedlejší rozpočtové náklady jsou někdy označovány jako náklady spojené 
s umístněním stavby. [21]    

Náklady prací HSV a PSV jsou stanoveny na základě výkazu výměr těchto prací a 
ocenění jednotkovými cenami stavebních prací (S), cenami specifikací (materiálů 
nezapočtených v cenách stavebních prací), hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS). 
Základní náklady dodávek a montáží jsou oceňovány cenami montážních prací (M). 
[21]    

Obecný postup sestavení položkového rozpočtu může být následující: 

• prostudování stavebních výkresů 

• sestavení výkazu výměr (rozměry pro výpočet množství se přebírají z kót a číselných 
údajů příslušných výkresů půdorysů, řezů a pohledů) 

• ocenění prací a dodávek z výkazu výměr  jednotkovými cenami příslušných katalogů 
příp. stanovených kalkulací 

• součinem výměry a jednotkové ceny u každé položky se získávají základní náklady 

• současně se u každé položky vypočítává hmotnost; celková hmotnost prací HSV a 
celková hmotnost jednotlivých řemeslných oborů PSV slouží pro výpočet přesunu 
hmot 

• ceny dodávek zejména výrobků a polotovarů se vykazují zvlášť v tzv. specifikacích; 
specifikace se uvádějí u té z rozpočtových položek, v jejíž ceně není zahrnuta cena 
těchto dodávek 

• výpočet základních nákladů jednotlivých stavebních dílů 

• rekapitulace základních nákladů HSV, PSV a M. 

• výpočet a rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů 

• výpočet nákladů na kompletační činnost 

• sestavení krycího listu se základními údaji a výslednou rozpočtovou cenou bez DPH 
a včetně DPH.  [21] 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST, MODELOVÝ PŘÍKLAD 

6.1 Metodika zpracování a postup práce 
Hlavní cílem této práce je stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou 
požárem podle přiměřených nákladů na uvedení pojištěné nemovitosti do původního 
(provozuschopného) stavu a vyhodnotit vliv provedených oprav po pojistné události na 
hodnotu dané nemovitosti stanovenou nákladovým způsobem. 

Na začátku praktické části budou popsané výchozí informace, které mají nastínit 
určitou reálnou situaci, z které budeme vycházet při řešení modelového příkladu. Po 
seznámení se s řešeným objektem provedeme jeho ocenění nákladovou metodou dle 
oceňovací vyhlášky. První ocenění nám bude sloužit k zjištění pojistné hodnoty 
nemovitosti. Účelem druhého ocenění bude vyhodnotit vliv provedených oprav po 
škodní události na hodnotu nemovitosti. Ocenění bude provedené v době těsně před 
pojistnou událostí. Dalším krokem bude rozbor pojistné události, její průběh, zjištění 
rozsahu škod a fotodokumentace. Oceněním po pojistné události, kdy poškozené 
konstrukce budou vykazovat nulovou dokončenost, získáme hodnotu nákladů na 
dokončenost. Výše těchto nákladů na dokončenost bude porovnána s výši nákladů na 
provedení oprav vypočtených pomocí položkového rozpočtu. V předposlední kapitole 
praktické části bude zjištěna výše pojistného plnění, která musí být v souladu 
s vybranými právními dokumenty. Poslední kapitola je věnovaná ocenění nemovitosti 
pro účely stanovení nové pojistné hodnoty. Patrné rozdíly ve výpočtech budou 
porovnány a statisticky vyhodnoceny.  

Rozbor modelového příkladu nám poskytne představu o tom, co vše je zapotřebí pro 
vyčíslení pojistného plnění při uzavření vybrané pojistné smlouvy ve vybraném 
časovém období. Každý případ právního vztahu účastníků pojistné smlouvy je 
jedinečný, a proto ho nelze zobecňovat. Lze však zobecnit postup stanovení výše 
pojistného plnění. Abychom mohli provést rozbor pojistné události a tím stanovit výši 
pojistného plnění, je nutné vymezit základní údaje, ze kterých budeme vycházet.  

6.2 Výchozí údaje 

Předmět pojištění : 

Předmětem pojištění je samostatně stojící rodinný dům situovaný v Brně-Přízřenicích 
na ulici Moravanská, č.p. 317.  

Specifikace pojištění: 

Výběr pojištění je individuální záležitost každého pojistníka. Dnešní široká nabídka 
pojistných produktů nabízí pojištění „ušité přímo na míru“. Předmětem pojištění 
tohoto příkladu je rodinný dům a proto je zvoleno pojištění majetku, které spadá do 
kategorie neživotního pojištění. Jedná se o pojištění škodové. 

Smluvní strany: 

Pojistník a pojištěný: Marta Brillová,  Gallašova 782/2, Brno-Štýřice, 639 00. 
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Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 
186 00 Praha 8. 

Časové vymezení:  

Pojistná smlouva byla uzavřená dne 5.4.2005.  

Pojistná událost proběhla dne 9.8.2012. 

Základní právní dokumenty: 

Pojistná smlouva  (viz Příloha 1). 

Všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP) pro pojištění majetku a odpovědnosti 
občanů (viz Příloha 2). 

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a staveb (viz Příloha 3). 

Pojistná hodnota: 

Cena časová vypočtená nákladovým způsobem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku bez koeficientu prodejnosti Kp. 

Poznámka: 

Vybraná pojistná událost proběhla ve skutečnosti, avšak nikoli na rodinném domě 
v Přízřenicích. Adresy fyzických osob nenáleží osobám k ním uvedeným. Jména i údaje 
fyzických osob jsou vymyšlená a jejich podobnost je čistě náhodná. Potřebné 
dokumenty jsou získány ze zdrojů dostupných pro veřejnost a následně upraveny pro 
potřeby této práce. Výkresová dokumentace byla pořízená diplomantem a to pouze 
v rozsahu potřebném pro účely diplomové práce na základě skutečného zaměření, 
pořízené fotodokumentace a ústního sdělení skutečného majitele nemovitosti. 

6.3 Podklady pro vypracování ocenění, sestavení položkového 
rozpočtu a pro výpočet pojistného plnění 

1. Výpis z katastru nemovitostí ze dne 5.záři 2012 / Příloha 4. 

Číslo listu vlastnictví LV 165, obec Brno [582786], okres Jihomoravský, 
katastrální území Přízřenice [612146]. 

2. Kopie katastrální mapy ze dne  5.záři 2012 / Příloha 5. 

Vyhotovil katastrální úřad v Brně, č. zakázky 04023 08/2012, kraj 
Jihomoravský, okres Brno-město, obec Brno, katastrální území  Přízřenice. 

3. Dokumentace skutečného stavu RD zpracovaná dle zaměření z dne 15.8. 2012 / 
Příloha 6 a Příloha 7. 

4. Údaje sdělené majitelem rodinného domu a to Martou Brillovou ze dne 
15.8.2012. 

5. Pojistná smlouva (pouze pro účely diplomové práce) / Příloha 1. 

6. Všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP) pro pojištění majetku a 
odpovědnosti občanů / Příloha 2. 

7. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a staveb / Příloha 3. 
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6.4 Popis řešeného objektu  

6.4.1 Lokalizace  

Administrativní začlenění 

Pro účely této práce je posuzovaná nemovitost situovaná na území Přízřenic. Přízřenice 
jsou bývalá obec, která se stala součástí Brna 16.dubna 1919 a v současnosti jsou 
nejjižnější městskou čtvrtí městské části Brno-jih. Administrativně je také řadíme do 
Jihomoravského kraje okresu Brno-město a katastrálního území Brno-Přízřenice. 
Přesnou zeměpisnou polohu popisují souřadnice 49° 8′ 39″ s. š., 16° 37′ 21″ v. d.  
Katastrální území Přízřenic činí 3,8163 km2.  

Na jihu a jihovýchodě hraničí Přízřenice s katastrálním územím města Modřice, na 
západě s katastrálním územím obce Moravany, na severu s katastrálním území Dolní 
Heršpice (rovněž součást městské části Brno-jih), a na severovýchodě s katastrálním 
územím Holásky (součást městské části Brno-Tuřany).  [25]    

Charakteristika území 

Zástavba Přízřenic se skládá ze dvou výrazně oddělených částí a to z obchodně 
průmyslové zóny na západě, která se táhne podél Vídeňské ulice a z východně 
položených původních Přízřenic se zachovaným vesnickým charakterem. Mezi oběmi 
částmi, ale i na jihozápadě a východě katastru Přízřenic se nacházejí rozsáhlé plochy 
orné půdy. Severozápad katastru kopíruje charakter krajiny sousedních Dolních 
Heršpic, kde dominují zahradní pozemky. Řešená lokalita leží v mírně teplé klimatické 
oblasti v průměrné výšce 259 m.n.m. [25]    

 

 
Obr.  6-1: Lokalizace řešeného objektu 

  poloha nemovitosti 
  průmyslová zóna 

 původní Přízřenice 
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Poloha nemovitosti 

Řešená nemovitost se nachází na severozápadě katastrálního území Přízřenic. Jedná se 
o klidnou lokalitu s množstvím blízkých rekreačních objektů. Pozemek má rovinatý 
charakter s množstvím zeleně. Kolem pozemku vede místní komunikace ulice 
Moravanská. Parcelní čísla zájmového objektu jsou 695/3 a 695/2. Objekt je v dochozí 
vzdálenosti MHD, nejbližší tramvajová zástavka Moravanská je vzdálena přibližně 
400 m. 

Popis předmětné stavby č.p. 317  

Jedná se o obytnou budovu, která je užívána jako rodinný dům. Svým stavebním 
uspořádáním a využíváním všech podlahových ploch odpovídá definici rodinného 
domu, dle vyhlášky č. 83/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 376/1992 Sb. § 44, odst. 
(definici viz kapitola 5.2. Základní pojmy). Samostatně stojící dům je jednopodlažní s 
obytným podkrovím, částečně podsklepený. Dle informací majitele domu je původní 
výstavba datovaná na rok 1960. V roce 1991 proběhla rekonstrukce domu a to 
vybraných prvků krátkodobé i dlouhodobé životnosti. Nynější plastová okna byla 
vyměněna v roce 2001. Na základě prohlídky nemovitosti lze vycházet z toho, že v 
průběhu celého stáří budovy byla prováděna řádná údržba a péče o nemovitost. Právní 
stav nemovitosti daný kolaudačním rozhodnutím nebyl doložen.  

Technické řešení 

Popis jednotlivých konstrukcí a vybavení objektu je uveden také v technické zprávě – 
Popis technického stavu objektu před požárem, patřící k textové části dokumentace RD 
v Přízřenicích (příloha 7).  

Pro lepší orientaci je RD rozdělen na čtyři části – A, B, C a D, tak jak je znázorněno na 
obrázku č. 6.2. Schéma rodinného domu.  

 
Obr.  6-2: Schéma rodinného domu 

Rodinný dům lze rozdělit dle konstrukčního řešení a také užívaní na dvě části a to na 
obytnou část (B,D) a neobytnou (A,C). V současnosti slouží stavba pouze k účelům 
bydlení, v minulosti byla do roku 1990 užívaná také k provozu stolárny. Část A a část C 
rodinného domu jsou původní z roku 1960 a momentálně jsou využívány jako 
skladovací prostory či dílna. Části B a D byly rekonstruovány v roce 1991 a slouží 
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k bydlení. 

Jak již bylo výše zmíněno, stavba splňuje parametry rodinného domu. K účelům 
bydlení slouží 162,9 m2 podlahové plochy z celkových 273,9 m2, čímž splňuje danou 
podmínku o nadpoloviční podlahové ploše určené k bydlení. Výpočet podlahových 
ploch viz níže v tabulce č. 6.1. Výpočet podlahových ploch. 

Tabulka 6-1: Výpočet podlahových ploch. 

 

Převažujícím nosným svislým prvkem rodinného domu je zdivo z cihly plné pálené. 
Některé nosné stěny a všechny dělící nenosné zdi jsou řešeny z keramických tvárnic. 
Část obvodového zdiva je provedená ze škvárobetonových tvárnic viz úsek „C“, kde 
nosnou svislou funkci tvoří také v kombinaci se středovým dřevěným sloupem, který 
vynáší dřevěný trámový strop. 

Stropní systém domu v části „A“ a „D“ je realizovaný jako železobetonová (dále ŽB) 
monolitická deska. V úseku „A“ je strop řešený jako ŽB trámový o tl. desky 80 mm s 
výškou trámů 120 mm. Vetknutá a jednosměrně vyztužená ŽB deska má tl. 170 mm a 
tvoří stropní konstrukci v úseku „D“.  

Vodorovná tuhost objektu části A, B a D je zajištěna ztužujícími železobetonovými věnci 
s rozměry 250 x 400 mm nebo 135 x 350 mm. V části C, kde je objekt s horizontálně 
netuhými stropy (zděný dům s dřevěnými trámovými stropy), zajišťují horizontální 
tuhost objektu ocelové zední kleštiny a trámové kleště (každý 3. trám), které přenášejí 
tahové síly.  

Vytápění domu je ústřední s kotlem na elektrickou energii v kombinaci na tuhá paliva, 
otopnými tělesy jsou deskové radiátory. Část A a C nejsou vytápěná.  

Shrnutí 

Základy: základové pásy kamenné 

Svislá nosná konstrukce: zděná tl. 50 cm, cihla plná pálená, škvárobeton 

Stropy: původní dřevěné trámové stropy a monolitické železobetonové desky s rovným 
podhledem po rekonstrukci 

Střecha: kombinace sedlové a polovalbové s dřevěným krovem 

Krytina: osinkocementové šablony - barva šedá, pozinkovaný plech - barva hnědá 

Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech  

Venkovní úprava stěn: dvouvrstvová štuková omítka 

Vnitřní úprava stěn: dvouvrstvá vápenná omítka, keramický obklad 

Schodiště: monolitické železobetonové s dřevěným obkladem stupňů a dřevěným 
zábradlím 
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Podlahy a dlažby: keramická dlažba, korek, PVC, betonová mazanina, dřevené prkna 

Okna: plastová s izolačním dvojsklem, dřevěná jednoduchá, kovová jednosklo 

Dveře: plné a prosklené, dřevěné i plastové 

Vytápění: ústřední s kotlem na elektrickou energii v kombinaci s tuhým palivem 

Rozvod vody: studené a teplé 

Sanitární zařízení: WC splachovací, umyvadla, vana 

Kanalizace: z WC, umyvadel, vany a dřezu 

Zdroj teplé vody: el. boiler 

6.4.2 Popis jednotlivých podlaží 

1NP (1. nadzemní podlaží)  

Hlavní vstup rodinného domu je situovaný ze severovýchodní části domu, kterým se 
vstupuje do zádveří. Další vedlejší vstupy do objektu jsou taktéž z jižní strany a jeden je 
ze strany severní. Centrální chodba prvního nadzemního podlaží rodinného domu má 
půdorysný tvar písmene L. Kuchyň je orientovaná na východ a je propojená s obývacím 
pokojem, v němž se nachází krb. V kuchyni se nachází kuchyňská linka se dřezem a 
sporákem včetně digestoře. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem z roku 2001. 
Vnitřní i vnější dveře jsou osazené do ocelových zárubní a to z doby rekonstrukce domu 
v roku 1991. Dřevěné vnitřní dveře jsou plné a částečně prosklené. WC a koupelna jsou 
situované na severní straně. Do obytného podkroví vede monolitické železobetonové 
schodiště s dřevěným povrchem. Madlo a zábradlí u schodiště je dřevěné. Omítka je 
všude dvouvrstvá vápenná. Za kuchyňskou linkou a v koupelně je keramický obklad. 
Podlahy téměř všech obytných místností včetně kuchyně a chodby jsou z korku, 
podlaha jednoho pokoje je řešen z PVC. Na WC a v koupelně je keramická dlažba. 
V celém podlaží je stropní konstrukce provedena jako monolitická železobetonová 
deska s rovným hladkým podhledem.  

V blízkosti hlavního vstupu se nachází vedlejší venkovní vstup pouze do samostatné 
kotelny. Zde je umístněn kombinovaný kotel na tuhá paliva a elektrickou energii spolu 
s elektrickým boilerem. Podlaha ve skladu a v kotelně je z cementového potěru. Stropy 
jsou trámové železobetonové. Vnější omítka je dvouvrstvá vápenná. Podlaha v dílně je z 
dřevěných prken a strop je dřevěný trámový. Dílna je celá podsklepená, do sklepu vede 
dřevené schodiště. Spodní stavba nesplňuje požadavek pro definici podlaží dle 
oceňovací vyhlášky v příloze č. 1 („Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí 
přístupný prostor o světlé výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně 
upravený k účelovému využití”.),  proto se bude dále používat pojmenování podzemní 
prostor. V podzemním prostoru podlahová konstrukce chybí, strop je dřevěný trámový. 
Vstup na půdu je umožněn pomocí dřeveného žebříkového schodiště s madlem. Vnitřní 
omítka je všude vápenná. Okna jsou jednoduchá dřevěná a kovová, dveře plné dřevěné 
a to vše z roku 1991. 

Obytné podkroví 

Výstup ŽB schodiště je vyústěn do chodby obdélníkového půdorysného tvaru. Podhledy 
jsou rovné a omítnuté, v oblasti šikmin jsou provedeny z dřevěných palubek s výjimkou 
místností 2.06 a 2.07, zde jsou podhledy z SDK. V podkroví jsou tři samostatné 
neprůchozí pokoje. Nášlapné vrstvy podlah ve dvou pokojích jsou realizovány z PVC, u 
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chodby a třetího pokoje jsou z korku. Na WC a ve spíži je keramická dlažba. Okna jsou 
plastová s izolačním dvojsklem z roku 2001. Dřevěné vnitřní dveře jsou plné i prosklené 
a jsou osazeny do ocelových zárubní a to z doby rekonstrukce domu v roku 1991. Z 
chodby je umožněn vstup na půdu pomocí skládacího schodiště. Vnitřní omítka je 
všude dvouvrstvá štuková. 

6.4.3 Stavebně technický stav objektu 

Podle informace od majitele Marty Brillové, pochází dům z roku 1960. V průběhu 
užívání objektu proběhla významná rekonstrukce a to po nabytí vlastnických práv 
v roce 1991. Rekonstrukce se týkala části zdí, stropů, podlah, omítek, části střešní 
krytiny, vybavení domácnosti, výplně otvorů a také napojení na inženýrské sítě. 
Základové konstrukce, obvodové zdi, krov, dřevené stropy vč. ŽB stropu nad skladem 
(místnost 1.09 ve výkresové časti dokumentace stavby přílohy 6) jsou původní a 
v dobrém stavebně technickém stavu. Byla prováděna řádná údržba. 

 
Obr.  6-3: Rodinný dům č.p. 317 

6.5 Ocenění ke dni 5. dubna 2005 (uzavření pojistné smlouvy) 

Účel ocenění 

Stanovení pojistné hodnoty rodinného domu podle platného cenového předpisu pro 
účely pojištění nemovitosti sloužící jako podklad pro uzavření smlouvy o pojištění 
majetku. 

Zákonný předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a vyhlášky MF ČR 
č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb. a č. 640/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. , podle stavu ke dni 05.04.2005.  

§ 46 Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny. 

Základní informace 

Název předmětu ocenění: RD v Přízřenicích 
Adresa předmětu ocenění: Moravanská 317 
 619 00 Brno-Přízřenice 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Brno-město 
Obec: Brno 
Katastrální území: Přízřenice [612146], 
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Počet obyvatel: 369 559 
Základní cena podle §28 odst. 1 písm. c) :           1 100,- Kč/m2  

Prohlídka a zaměření 

Prohlídka se zaměřením byla provedena dne 15.08.2012 za přítomnosti majitele 
rodinného domu pani Marty Brillové. 

Podklady pro vypracování ocenění 

Podklady pro vypracování ocenění objektu ke dni 5. dubna 2005 jsou totožné 
s podklady uvedenými v kapitole 6.3.  

Výpočet výměr 

Tabulka 6-2:  Výpočet výměr 
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Tabulka 6-3: Poměry využitelnosti podkroví a podzemního podlaží 

 

Tabulka 6-4: Rekapitulace výpočtu výměr 

 

Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem 

Tabulka 6-5: Výpočet ceny RD v Přízřenicích, 1. ocenění 
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Tabulka 6-6: Výpočet koeficientu K4 v 1.ocenění 
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Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Tabulka 6-7: Výpočet opotřebení v 1.ocenění 

 

 

Dílčí závěr ke kapitole 6.5.   

Účelem prvního ocenění bylo stanovit pojistnou hodnotu nemovitosti nákladovou 
metodou podle platného cenového předpisu ve vybraném období. Takto vypočtená cena 
slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o pojištění majetku. 

Pojistná hodnota rodinného domu v Přízřenicích s obestavěným prostorem 1680 m3 
činí 6 327 330 Kč. Tato cena vypočtená nákladovým způsobem ke dni 5.4.2005, je 
stanovená bez koeficientu prodejnosti, ale včetně opotřebení, které činí 29,64%.  Jedná 
se o časovou cenu. 
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6.6 Ocenění ke dni 8. srpna 2012 (před pojistnou událostí) 

Účel ocenění 

Stanovení hodnoty rodinného domu podle platného cenového předpisu, jako výchozího 
podkladu pro výpočet zjištění vlivu budoucích provedených oprav nutných k uvedení 
nemovitosti do původního  stavu před pojistnou události proběhlé ze dne 09.08.2012. 

Zákonný předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 
188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 
460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., podle stavu ke dni 08.08.2012. 

§ 46 Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny. 

Základní informace 

Název předmětu ocenění: RD v Přízřenicích 

Adresa předmětu ocenění: Moravanská 317 

 619 00 Brno-Přízřenice 
Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno-město 

Obec: Brno 

Katastrální území: Přízřenice 
Počet obyvatel: 371 371 

Základní cena podle §28 odst. 1 písm. c) :           1 100,- Kč/m2  

Podklady pro vypracování ocenění 

Podklady pro vypracování ocenění objektu ke dni 8. srpna 2012 jsou totožné s podklady 
uvedenými  v kapitole 6.3.  

Výpočet výměr 

Výpočet výměr je totožný s výpočtem uvedeným v kapitole 6.5. odstavec Výpočet výměr. 
Pro přehlednost je uvedená pouze rekapitulace. 
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Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem 

Tabulka 6-8: Výpočet ceny RD v Přízřenicích, 2. ocenění 
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Tabulka 6-9: Výpočet koeficientu K4 v 2.ocenění 
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Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Tabulka 6-10: Výpočet opotřebení v 2.ocenění 

 

Dílčí závěr ke kapitole 6.6. 

Účelem druhého ocenění bylo stanovit hodnotu nemovitosti nákladovou metodou podle 
platného cenového předpisu ve vybraném období bezprostředně před vznikem škodné 
události.  Takto vypočtená cena slouží jako výchozí podklad pro výpočet zjištění vlivu 
provedených oprav na hodnotu dané nemovitosti.  
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Taktéž tato hodnota nemovitosti slouží ke komparaci se starou pojistnou hodnotou 
nemovitosti tj. v době uzavření pojistné smlouvy. Zvýšila-li by se v době trvání pojištění 
má pojistitel právo uplatnit podpojištění.  

Hodnota rodinného domu v Přízřenicích s obestavěným prostorem 1680 m3 činí 
6 365 040 Kč. Tato cena vypočtená nákladovým způsobem ke dni 8.8.2012, je 
stanovená bez koeficientu prodejnosti, ale včetně opotřebení, které činí 39,96%.  Jedná 
se o časovou cenu. 

V průběhu trvání pojištění nedošlo ke zvýšení hodnoty nemovitosti nad pojistnou 
částku, je sjednaná indexace a proto nebude uplatněno podpojištění. Pojistná hodnota 
nemovitosti v době uzavření pojistné smlouvy (rok 2005) činila 6 334 710 Kč, čímž za 7 
let došlo ke zvýšení o 0,5% (37 710 Kč) na hodnotu 6 365 040 Kč.  

6.7 Pojistná událost 

6.7.1 Průběh události  

Dne 9. srpna 2012 došlo na rodinném domě v Přízřenicích č.p. 317 ke škodní události. 
Po osobní prohlídce a posouzení pracovníkem likvidace a vyjádření příslušných orgánů, 
byla škodní událost následně klasifikovaná jako pojistná událost. Tato pojistná událost 
byla zapříčiněna jedním z pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě – 
požárem a jeho průvodními vlivy. Ohnisko požáru bylo nalezeno na severozápadní 
straně rodinného domu a proto také tato část byla požárem nejvíce zasažena. Požár se 
šířil směrem ze severní strany domu na východní. Zasáhl střešní konstrukci, podhledy, 
podlahy v obytném podkroví i dřevené trámové stropy. Při hasičských pracích bylo 
zničeno jedno plastové okno vikýře, další okna nacházející se v prostoru půdy shořely. 
Pro přehlednost je sestavený níže uvedený seznam poškozených konstrukcí. 

6.7.2 Seznam poškozených konstrukcí 

Vlivem požáru založeného v noci z dne 8.8.2012 na 9.8.2012, byly zničeny a poškozeny 
následující konstrukce.   

 

1. dřevěný trámový strop nad 1NP v místnosti 1.10 – (100%)  

2. dřevěné žebříkové schodiště včetně madla v místnosti 1.10 – (100%) 

3. podlaha z dřevěných prken v místnosti 1.10 a 2.09 (součást dřev. trám. stropu 
tvořící funkci záklopu) – (100%) 

4. dřevěná svisle bedněná štítová stěna – (100%) 

5. 2 x dřevěná jednoduchá špaletová okna, dvoukřídlová, rozměry 120x90 cm 

6. 1 x dřevěné jednoduché okno, jednokřídlové, rozměry 60x40 cm  

7. 1 x dřevěné dveře, plné, atyp., rozměry 100x150 cm 

8. 1 x plastové okno s izolačním dvojsklem, jednokřídlové, rozměry 90x60 cm 

9. podlahy z korku v místnostech 2.01 a 2.02 – (100%) 

10. podlaha z PVC v místnosti 2.05 – (100%) 

11. zastřešení; krov a krytina nad části A, C a D rodinného domu včetně původní 
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sklady a zateplení – (100%) 

12. klempířské konstrukce doplňující zastřešení – (100%) 

13. podhledy v místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 (veškeré 
vodorovné části a šikmé části v místnostech 2.06, 207 ze sádrokartonu; ostatní 
šikmé části z palubek) – (100%) 

14. koncový nátěr v místnostech 1.10, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07 –
(100%) 

15. elektrické rozvody v místnostech 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07– (50%) 

6.7.3 Popis rozsahu škod a nutných prácí pro uvedení objektu do 
původního stavu 

Níže popsaný rozsah škod po vzniklém požáru na nemovitosti a popis prácí, které je 
potřeba provést na dané nemovitostí, jsou kvůli přehlednosti rozčleněny dle 
jednotlivých konstrukcí objektu.  

I. Členění konstrukcí dle technické zprávy 

1. Základové konstrukce 

Vzniklý požár nemá vliv na základové poměry posuzované nemovitosti. 
Základové konstrukce zůstávají původní bez jakýchkoliv úprav.  

2. Svislé nosné konstrukce 

Statika svislých nosných konstrukcí nebyla nijak narušena, a proto se neuvažuje 
jejích rekonstrukce. 

3. Svislé dělící konstrukce 

Žádná z dělících zdí nebyla při požáru znehodnocena, neuvažuje se oprava.  

4. Vodorovné nosné konstrukce 

Požár zasáhl dřevěný trámový strop nad 1NP v téměř celé jeho šíři a proto bude 
tento strop nahrazen novým.  

Stavba disponuje také dřevěným trámovým stropem nad 1PP. Nosná konstrukce 
stropu nad 1PP nebyla požárem zasažena, avšak záklop tohoto stropu, který plní 
také funkci podlahy je poškozen natolik, že je nutné provést jeho výměnu v celé 
ploše. 

Stropy provedené jako monolitické železobetonové desky jsou nepoškozené. 

5. Konstrukce pro překonávání výškových úrovní 

Bude nově pořízeno jedno dřevěné žebříkové schodiště do prostoru půdy včetně 
madla, které zcela shořelo. Je situováno v části C rodinného domu. 

Konstrukce monolitického železobetonového schodiště v rodinném domě je 
v pořádku včetně povrchové úpravy všech stupňů, které jsou provedeny ze dřeva 
vč. zábradlí. Potřebné je odstranit pouze saze. Předpokládaný postup prací je 
vysátí, vybroušení a přelakování dřevěných stupňů.  

6. Zastřešení 

Krov řešené nemovitosti byl požárem natolik zasažen, že je nutné jeho zbytky 
demontovat a vybudovat zcela nový. Krov bude proveden jako původní a to ve 
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vaznicové soustavě, se střední vaznicí s podélným ztužením pásky v kombinaci 
se šikmými vzpěrami vynášejícími středovou vaznicí.  

Plechová krytina byla požárem poškozena a nyní již nesplňuje technické 
požadavky pro provoz, proto je potřebné ji demontovat a nahradit za novou.  

Zcela novou je nutné pořídit také vláknocementovou krytinu, která byla 
požárem zničená úplně.  

7. Komínové zdivo 

Komínové zdivo zůstává původní bez jakýchkoliv oprav, provedeno bude pouze 
očistění od sazí. 

8. Klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Veškeré 
konstrukce doplňující střešní konstrukci budou nově dodány a osazeny. 

9. Podlahy 

Podlahy jsou provedeny z různých materiálových variant dle účelů místností.  

Požár zcela zničil a poškodil veškerou podlahu z dřevěných prken, ta bude nově 
zrekonstruována (= část C záklopy dřevěných stropů nad 1PP a 1NP). 

Dle původní skladby bude nově provedena také podlaha s nášlapnou vrstvou z 
korku a z PVC nacházející se v obytném půdním prostoru v místnostech 2.01, 
2.02 a 2.05. Lokání poškození podlahy si vyžaduje výměnu v celých plochách 
místností.  

Podlahové konstrukce z korku a PVC nacházející se v ostatních místnostech jsou 
nepoškozené. Dále podlahy s nášlapnou vrstvou zhotovenou z cementového 
potěru a keramické dlažby zůstávají původní beze změn a oprav. 

10. Podhledy 

Podhledy jsou rovné a provedené ze sádrokartonu. V oblasti šikmin jsou 
realizovány z dřevěných palubek s výjimkou v místnostech 2.06 a 2.07, které 
jsou provedeny ze sádrokartonu. Na podhledech je položena parozábrana a 
tepelná izolace z minerální vaty v celkové tloušťce 210 mm.   

Nejen oheň, ale také vzniklé saze znehodnotily celou skladbu podhledu. Na 
půdorysně celé ploše objektu bude osazen nový krov, a tudíž veškeré podhledy 
včetně jejich skladeb budou nejdříve demontovány. Je nutná jejich celková 
rekonstrukce. Budou zřízeny zcela nové podhledy ze sádrokartónu a z palubek 
včetně původních skladeb. 

11. Úprava povrchů 

o vnitřních 

Vnitřní omítky jsou provedené jako vápenné dvouvrstvé. Konečná úprava je 
provedena bílým nátěrem. Ten je v obytném podkroví a v části C rodinného 
domu po požáru nevyhovující, a proto bude provedeno jejich očištění od sazí a 
poté bude realizován nový nátěr. V místech s novou SDK konstrukcí podhledu, 
bude použitý nátěr vhodný pro sádrokartonové k-ce vč. penetrace.  

o vnějších 
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Neuvažuje se nový nátěr. 

12. Výplně otvorů 

Byly zničeny následující okna a dveře, ty budou nově pořízena a osazena. 

Část A:  

Půda:  1 x dřevěné jednoduché okno, jednokřídlové, sklo čiré, barva rámu 
hnědá; rozměry 60 x 40 cm. 

Část C:  

Půda:  2 x dřevěné jednoduché špaletové okno, dvoukřídlové, sklo čiré, barva 
rámů hnědá; rozměry 120 x 90 cm. 

Část D: 

2NP:  1 x plastové okno, jednokřídlové, izolační dvojsklo čiré, barva rámu bílá; 
rozměry 90 x 60 cm (pouze zasklení).  

2NP: 1 x dřevěné dveře plné, atypické; rozměry 100 x 150 cm (včetně zárubně). 

13. Hydroizolace 

Neuvažuje se rekonstrukce. 

14. Tepelné izolace  

Pro izolaci krovu je použita minerální vata tloušťky 150 a 60 mm. Tepelná 
izolace byla požárem a  následním hašením znehodnocena v celé ploše, proto 
bude pořízená nová. Je součástí skladby podhledu, kterého rekonstrukce je 
popsaná výše v odstavci 10. Podhledy. 

II. Členění konstrukcí dle tabulky výpočtu koeficientu vybavení stavby 
v ocenění rodinného domu nákladovou metodou  

Výpočty procentuálních hodnot poškozených konstrukcí viz Příloha 9. 

1. Základy – poškození 0% 

2. Zdivo – poškození 0% 

3. Stropy: 

a. železobetonové – poškození 0% 

b. dřevěné trámové – poškození 29,5%  

4. Střecha – poškození 100% 

5. Krytina: 

a. osinkocementové šablony – poškození 39% 

b. pozinkovaný plech – poškození 52% 

6. Klempířské konstrukce – poškození 100% 

7. Vnitřní omítky – poškození 0% 

8. Fasádní omítky – poškození 0% 

9. Vnější obklady – poškození 0% 

10. Vnitřní obklady – poškození 0% 
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11. Schody – poškození 0% 

12. Dveře: 

a. dřevěné plné a prosklené – poškození 5% 

b. plastové s izolačním dvojsklem – poškození 0% 

13. Okna: 

a. plastová s izolačním dvojsklem – poškození 5% 

b. dřevěná jednoduchá – poškození 15% 

c. kovová, jednosklo, bez přerušení tepelných mostů 
– poškození 0% 

14. Podlahy obytných místností: 

a. PVC – poškození 17% 

b. korková podlaha – poškození 17% 

15. Podlahy ostatních místností: 

a. keramická dlažba – poškození 0% 

b. korková podlaha – poškození 3% 

c. cementový potěr – poškození 0% 

d. dřevěné prkna – poškození 58% 

16. Vytápění – poškození 0% 

17. Elektroinstalace – poškození 10% 

18. Bleskosvod – poškození 0% 

19. Rozvod vody – poškození 0% 

20. Zdroj teplé vody – poškození 0% 

21. Instalace plynu – není 

22. Kanalizace – poškození 0% 

23. Vybavení kuchyní – poškození 0% 

24. Vnitřní vybavení – poškození 0% 

25. Záchod – poškození 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

6.7.4 Fotodokumentace 

1. Na obrázku 6-4 a obrázku 6-5 vidíme kompletní destrukci krovu a krytiny 
z pozinkovaného plechu.  

 

Obr.  6-4:  Jižní pohled, krov a střešní plechová krytina 

 

 

Obr.  6-5: Pohled severní, krov a střešní plechová krytina 
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2. Příslušnými orgány bylo zjištěno ohnisko požáru, viz následující obr. 6-6. Krov 
nad „části C“ rodinného domu včetně osinkocementové krytiny byly zcela 
zničeny. 

 

Obr.  6-6:  Pohled západní, zřícení krovu a osinkocementové krytiny 

 

3. Pohled z východní strany je zaměřený na detail poškození nejvýchodnější části 
domu, která byla nejdál vzdálená od ohniska požáru.  

  

 

Obr.  6-7:  Pohled východní, detail vikýře nad lodžií 

 

 

 

 Ohnisko požáru 
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4. Na obrázku 6-8. je zachyceno poškození nosné konstrukce dřevěného 
trámového stropu nad místností 1.10, dále zničení záklopů stropů nad 1PP i 1NP 
teto místnosti, které plní funkci podlahy. 

 

Obr.  6-8:  Místnost 1.10 – dílna 

 

5. Zničení podhledů, poškození podlah i povrchových úprav stěn je zřejmý 
z následujících obrázků č. 6-9, č. 6-10, č. 6-11. 

 

Obr.  6-9:  Místnost 2.05 – ložnice 

 

  Žebříkové schodiště 
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Obr.  6-10:   Místnost 2.01 – chodba a schodiště 

 

 
Obr.  6-11:   Místnost 1.08 – kotelna a schodišťová zeď 
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6.8 Ocenění ke dni 10. srpna 2012 (po pojistné události) 

Účel ocenění 

Stanovení hodnoty rodinného domu podle platného cenového předpisu pro účely 
zjištění rozsahu škod na nemovitosti po požáru klasifikovaném jako pojistná událost.  

Zákonný předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 
188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 
460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., podle stavu ke dni 10.08.2012. 

§ 46 Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny. 

Základní informace 

Název předmětu ocenění: RD v Přízřenicích 

Adresa předmětu ocenění: Moravanská 317 

 619 00 Brno-Přízřenice 
Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno-město 

Obec: Brno 

Katastrální území: Přízřenice 
Počet obyvatel: 371 371 

Základní cena pozemku podle §28 odst. 1 písm. c) :           1 100,- Kč/m2  

Podklady pro vypracování ocenění 

Podklady pro vypracování ocenění objektu ke dni 10. srpna 2012 jsou totožné 
s podklady uvedenými  v kapitole 6.3.  

Výpočet výměr 

Výpočet výměr je totožný s výpočtem uvedeným v kapitole 6.5. odstavec Výpočet výměr. 
Pro přehlednost je uvedená pouze rekapitulace. 
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Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem 

Tabulka 6-11: Výpočet ceny RD v Přízřenicích, 3. ocenění 
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Tabulka 6-12:  Výpočet koeficientu K4 v 3. ocenění 
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Výpočet stupně dokončení a opotřebení analytickou metodou  

Tabulka 6-13:  Výpočet stupně dokončení a opotřebení v 3.ocenění 
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Dílčí závěr ke kapitole 6.8.  

Účelem třetího ocenění bylo stanovit hodnotu nemovitosti nákladovou metodou podle 
platného cenového předpisu ve vybraném období bezprostředně po škodní události.   

Takto vypočtená cena slouží pro určení rozsahu škod na rodinném domě po proběhlém 
požáru.  Vyčíslení nákladů na dokončení stavby pomocí nákladové metody lze chápat 
jako potřebné náklady na provedení oprav k uvedení nemovitosti do původního stavu. 
Náklady na dokončení vypočtené nákladovou metodou budou porovnány s položkovým 
rozpočtem. 

Hodnota rodinného domu v Přízřenicích s obestavěným prostorem 1680 m3 činí 
5 493 460 Kč. Tato cena vypočtená nákladovým způsobem ke dni 10.8.2012, je 
stanovená bez koeficientu prodejnosti a včetně opotřebení, které činí 38,64%. Jedná se 
o časovou cenu. V ocenění se počítá také se stupněm dokončení stavby, který činí 
84,45%, zbylých 15,55% reprezentují zničené konstrukce. Náklady na dokončení 
rodinného domu jsou vyčíslené na 1 648 508 Kč.  

6.9 Pojistné plnění 
Výši pojistného plnění po proběhlé pojistné události určuje pojišťovna svým výpočtem 
prostřednictvím likvidátora. Konečný výpočet pojistného plnění závisí na dohodnuté 
formě likvidace (viz kapitola 4.3.), na charakteru a rozsahu pojistné události i na druhu 
produktu, ke kterému je sepsána pojistná smlouva. Vyplacená částka pojišťovnou 
oprávněné osobě představuje náhradu vzniklé škody a to do výše sjednané v pojistné 
smlouvě v souladu s pojistnými podmínkami. Aby pojistné plnění odpovídalo reálné 
škodě, musí být stanovena také pojistná částka, která nejlépe odpovídá skutečné 
pojistné hodnotě pojištěného majetku.  

Při následujícím výpočtu budeme vycházet z toho, že všechna práva a povinnosti 
účastníků obou smluvních stran jsou dodržena. 

6.9.1 Způsob odstranění následků škodné události 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.3, likvidátor navrhuje způsob odstranění následků 
škodní události. S tímto návrhem musí však souhlasit i pojištěný. V této práci k zjištění 
škody použijeme likvidaci „rozpočtem“. Obecně důvodem tohoto výběru bývá často 
skutečnost, že klient chce provedení oprav realizovat svépomocí. Svépomocné uvedení 
nemovitosti do původního stavu aplikujeme i v našem případě.   

6.9.2 Určení výše nákladů na odstranění škody pomocí rozpočtu 

V modelovém příkladě této diplomové práce je zvolena likvidace pojistné události 
formou rozpočtu. Tedy výška nákladů na odstranění škody, z které se odvíjí konečný 
výpočet pojistného plnění, je vypočtena pomocí rozpočtu a to oceněním množství 
materiálů a nutných prací k uvedení nemovitosti do původního, provozuschopného 
stavu. K sestavení rozpočtu je použito stavebního software KROS plus v cenové úrovni 
2012/III. Přiměřené náklady na opravu nemovitosti činí 1 047 210 Kč bez DPH, z toho 
hlavní stavební výroba je 87 173 Kč a přidružená stavební výroba je 960 037 Kč. 
Demontážní práce jsou vyčísleny na téměř 76 000 Kč. Celkové náklady včetně DPH 
jsou 1 193 820 Kč, viz níže v tabulkách č. 6-14 a č. 6-15. Podrobný popis položkového 
rozpočtu včetně výkazu výměr je k nalezení v Příloze 10. 
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Tabulka 6-14:  Rekapitulace rozpočtu 

 

Tabulka 6-15: Krycí list rozpočtu 

 

 

6.9.3 Stanovení výše pojistného plnění 

Za výchozí hodnotu pro výpočet pojistného plnění považujeme hodnotu, která byla 
zjištěná provedeným položkovým rozpočtem při určení nákladů na odstranění škody na 
nemovitosti po požáru. Výše nákladů k odstranění škody činí 1 193 820 Kč s DPH. 
Takto stanovená výše přiměřených nákladů na provedení oprav nemusí být nutně 
totožná s pojistným plněním. Pojistné plnění musí být v souladu s pojistnou smlouvou 
a všeobecnými pojistnými podmínkami dané pojišťovny. Důvody ke snížení 
vyplaceného pojistného plnění jsou mimo jiné: 
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Podpojištění 

Byla-li v době vzniku pojistné události pojistná částka nižší než pojistná hodnota 
nemovitosti, má pojistitel právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je 
pojistná částka k pojistné hodnotě nemovitosti. Toto právo může pojistitel využít, 
pokud pojistník odmítl indexaci pojistné částky a pojistného.  

V našem případě vycházíme z toho, že pojistník ve stanovené lhůtě nevyužil svého 
práva nesouhlasu indexace, čímž potvrdil akceptaci navržené indexace. K podpojištění 
nedochází. 

Způsob vyjádření pojistné hodnoty 

Pojistná hodnota nemovitosti v pojistné smlouvě diplomové práce je sjednaná na cenu 
časovou. Ze všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku a uzavřené 
pojistné smlouvy vyplývá, že  zdali je věc pojištěná na časovou cenu, pojistitel vyplatí 
částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozené věci upravenou 
o částku odpovídající stupni opotřebení z doby před pojistnou událostí.  

Stupeň opotřebení nemovitosti v době před pojistnou událostí dosahuje výši 39,96%. 
Přiměřené náklady na opravu škod činící 1 193 820 Kč musí být sníženy o 39,96%. Po 
přepočtu získáme skutečnou vyplacenou částku pojistného plnění a to ve výši 
716 770 Kč. 

6.10 Ocenění ke dni 10. listopadu 2012 (po opravách) 

Účel ocenění 

1. Stanovení nové pojistné hodnoty rodinného domu podle platného cenového předpisu 
pro účely pojištění nemovitosti sloužící jako podklad pro uzavření nové smlouvy o 
pojištění majetku. 

2. Stanovení hodnoty rodinného domu podle platného cenového předpisu pro zjištění 
vlivu provedených oprav na hodnotu dané nemovitosti. 

Zákonný předpis 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění 
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 
188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 
460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., podle stavu ke dni 10.11.2012. 

§ 46 Celková cena zjištěná se zaokrouhlí na desetikoruny. 

Základní informace 

Název předmětu ocenění: RD v Přízřenicích 
Adresa předmětu ocenění: Moravanská 317 
 619 00 Brno-Přízřenice 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Brno-město 
Obec: Brno 
Katastrální území: Přízřenice 
Počet obyvatel: 371 371 
Základní cena pozemku podle §28 odst. 1 písm. c) :       1 100,- Kč/m2  
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Podklady pro vypracování ocenění 

Podklady pro vypracování ocenění objektu ke dni 10. listopadu 2012 jsou totožné 
s podklady uvedenými  v kapitole 6.3.  

Výpočet výměr 

Výpočet výměr je totožný s výpočtem uvedeným v kapitole 6.5 odstavec Výpočet výměr. 
Pro přehlednost je uvedená pouze rekapitulace. 

 

Výpočet ceny objektu nákladovým způsobem 

Tabulka 6-16:  Výpočet ceny RD v Přízřenicích, 4. ocenění 
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Tabulka 6-17:   Výpočet koeficientu K4 ve 4. ocenění 
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Výpočet opotřebení analytickou metodou 

Tabulka 6-18:  Výpočet opotřebení ve 4. ocenění 

 

Dílčí závěr ke kapitole 6.10.  

Účelem čtvrtého ocenění bylo stanovit novou pojistnou hodnotu nemovitosti po 
opravách nákladovou metodou podle platného cenového předpisu. Takto vypočtená 
cena slouží jako podklad pro uzavření smlouvy o pojištění majetku. Dalším záměrem 
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tohoto ocenění bylo zjistit vliv provedených oprav na hodnotu dané nemovitosti. 

Nová pojistná hodnota rodinného domu v Přízřenicích s obestavěným prostorem 
1680 m3 činí 7 141 060 Kč. Tato cena vypočtená nákladovým způsobem ke dni 
10.11.2012, je stanovená bez koeficientu prodejnosti, ale včetně opotřebení, které činí 
32,64%. Jedná se o časovou cenu.  

Opravou nemovitosti po požáru došlo ke zvýšení její hodnoty z původních 6 365 040 Kč 
na nynějších 7 141 060 Kč, což představuje nárůst o 10,9%.  
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7 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ 
ČÁSTI 

7.1 Rekapitulace ocenění nemovitosti nákladovým způsobem  
Rodinný dům č.p. 317 nacházející se na ulici Moravanská v Přízřenicích je čtyřikrát 
účelově oceněn ve vybraných dobách. Ocenění je provedeno nákladovým způsobem, 
opotřebení analytickou metodou dle oceňovací vyhlášky. 

Tabulka 7-1 Rekapitulace ocenění RD nákladovým způsobem 

Rekapitulace ocen ění nemovitosti nákladovým zp ůsobem 

V době   
UZAVŘENÍ 
POJISTNÉ 
SMLOUVY 

PŘED 
ŠKODNOU 
UDÁLOSTI 

PO ŠKODNÉ 
UDÁLOSTI; 

PŘED 
OPRAVOU 

UZAVŘENÍ 
NOVÉ 

POJISTNÉ 
SMLOUVY; PO 

OPRAVÁCH 
Ke dni   5.4.2005  8.8.2012 10.8.2012  10.11.2012 

Cena bez Kp  6 327 330 Kč 6 365 040 Kč 5 493 460 Kč 7 141 060 Kč 

Opotřebení  29,64% 39,96% 38,64% 32,64% 

Od roku 2005 do roku 2012 do doby před škodní událostí dochází na předmětné 
nemovitosti k nárůstu její hodnoty, i když v téměř nepatrné částce o necelých 
38 000 Kč. Do té doby se také opotřebení domu zvyšuje. V horizontu sedmi let došlo 
k nárůstu opotřebení o 10,3%. Během těchto let neproběhla žádná rekonstrukce či 
modernizace konstrukcí a vybavení nemovitosti. Cena nemovitosti v době po požáru, 
kdy zničené konstrukce vykazují nulovou dokončenost, klesla o zhruba 871 000 Kč a 
tím se dostala na částku 5 493 460 Kč. Po uvedení nemovitosti do původního stavu 
dochází ke zvýšení na 7 141 060 Kč. Podstatným důvodem tohoto zvýšení spočívá 
v celkovém poklesu opotřebení a to z 40% na 32,6%. Změny cen a opotřebení 
v jednotlivých dobách můžeme sledovat na grafu č. 7-1.  

Graf  7-1: Rekapitulace ocenění RD nákladovým způsobem 
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7.2 Porovnání dvou způsobů výpočtu výše nákladů 
k odstranění škod a vypočteného pojistného plnění 

Na stanovení výše nákladů k odstranění škod na RD po pojistné události jsou použity 
dva různé způsoby výpočtu. Prvním způsobem je nákladová metoda ocenění dle 
oceňovací vyhlášky. Druhým způsobem je výpočet pomocí položkového rozpočtu, 
z kterého je dále stanoveno pojistné plnění. 

Při použití nákladové metody je výše nákladů na opravu nemovitosti získána z výpočtu 
stupně dokončení stavby. Všechny zničené a poškozené konstrukce vykazují nulovou 
dokončenost. Zbylé konstrukce jsou považovány za zcela dokončené. Dopočtem stupně 
dokončení stavby získáme procentuální hodnotu 84,45%. Zbylých 15,55% což je 
1 648 500 Kč, představují vynaložené náklady na dokončení /opravu stavby (viz tabulka 
č. 6-11). 

Pokud však chceme vyjádřit skutečnou výši nákladů na uvedení nemovitosti do 
původního stavu, mělo by být použito také přesnější metody, což v našem případě 
představuje položkový rozpočet. Podle položkového rozpočtu je výše nákladů na opravu 
škod 1 193 820 Kč.  

Dle nákladové metody jsou náklady vyšší téměř o 500 000 Kč. Navíc by bylo nutné 
dopočítat náklady na odstranění poškozených konstrukcí. Proto použití nákladové 
metody pro tento účel není příliš vhodný.  

Graf  7-2: Výše vypočtených nákladů na opravu RD  
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NÁKLADY NA OPRAVU ŠKOD VYPOČTENÉ NÁKLADOVOU METODOU 1 648 508 Kč 

NÁKLADY NA OPRAVU ŠKOD VYPOČTENÉ POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM 1 193 820 Kč 

VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ PO ZOHLEDNĚNÍ POJISTNÝCH PODMÍNEK 716 770 Kč 

 

Pojistná hodnota byla sjednaná na časovou cenu, která měla podstatný vliv na konečný 
výsledek pojistného plnění. Škoda vyčíslená položkovým rozpočtem musela být krácena 
o částku odpovídající stupně opotřebení před pojistnou událostí. Přiměřené náklady na 
opravu škod činící 1 193 820 Kč musí být sníženy o 39,96%. Skutečná peněžní částka 
pojistného plnění, která by měla být vyplacena poškozenému, činí 716 770 Kč. Tato 
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částka pojistného plnění zjištěná položkovým rozpočtem je v souladu s rozsahem 
pojistných podmínek, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě. Rozdíl mezi skutečnou 
škodou a vyplaceným pojistným plněním činí 477 050 Kč. Pokud by byla pojistná 
smlouva sepsaná na cenu novou, poškozený by měl nárok i na zbylých 477 050 Kč. 
Grafické znázornění výsledků výpočtů nákladů a pojistného plnění můžeme vidět na 
grafu č. 7-2. 

7.3 Vyhodnocení vlivu provedených oprav na hodnotu 
nemovitosti 

V závěru lze porovnat dvě hodnoty oceňované nemovitosti a to věcnou hodnotu (tj. cena 
vypočtená nákladovým způsobem bez Kp) a dále hodnotu vyjádřenou jako cena časová 
s koeficientem prodejnosti (Kp). Koeficient prodejnosti má dle vyhlášky vyjadřovat 
vztah cen nemovitostí sjednaných podle kupních smluv a jejich cen zjištěných podle 
vyhlášky, upravených na stejnou cenovou úroveň. 

Věcná hodnota rodinného domu před pojistnou událostí pro účely pojištění byla 
vypočtena na částku 6 365 040 Kč. Po znovuuvedení nemovitosti do původního, 
provozuschopného stavu vzrostla její hodnota na nynějších 7 141 060 Kč. Na rodinném 
domě v Přízřenicích došlo ke zvýšení věcné hodnoty nemovitosti o 776 020 Kč tj. 
o 10,87%. Investované náklady ve výši 1 193 820 Kč, vypočtené dle položkového 
rozpočtu, či náklady na dokončení stavby ve výši 1 648 500 Kč, vypočtené nákladovou 
metodou, neodpovídají konečnému zhodnocení nemovitosti.  

Díky koeficientu prodejnosti Kp, který staví cenu časovou do tržní roviny, se v našem 
případě tento značný rozdíl eliminuje. Koeficient prodejnosti v roce 2012 pro Brno – 
Přízřenice je 1,671. Hodnota dané nemovitosti po vynucených opravách se zvýšila 
o 10,87%. Po zohlednění Kp dosáhne částky 1 296 729 Kč, čímž by došlo k pokrytí 
veškerých skutečně vynaložených nákladů na opravu. 

To do jaké výšky se vyšplhá zhodnocení nemovitosti, taktéž závisí od toho, které prvky a 
konstrukce jsou opravovány. Prvky dlouhodobé životnosti zhodnotí nemovitost 
podstatně více jako prvky krátkodobé životnosti. Důvodem je to, že u prvků dlouhodobé 
životnosti jsou vyšší objemové podíly jako u prvků krátkodobé životnosti, což se 
promítne v konečné ceně.  

V rozpočtu je kromě prvků krátkodobé a dlouhodobé životnosti počítáno navíc také 
s demontáží, čisticími prácemi, s náklady na přesuny hmot či s platbou skládkovného, 
dále například s vyvěšením či zavěšením dveří a také s obnovou malby. Této položky 
nejsou nijak zakomponovány do výpočtů pomocí nákladové metody. Abychom 
odstranili následky škody po požáru je však nutné i této položky zahrnout do rozpočtu.  

Účelem peněžních prostředků od pojišťovny nemá být zhodnocení nemovitosti, ale 
provedení takových oprav, aby nemovitost byla uvedena do původního stavu. Proto 
některé pojišťovny nepojišťují nemovitosti na jinou cenu než na novou.  

Modelový příklad v této diplomové práci je nastavený tak, aby zohledňoval faktory 
opotřebení, ale nezohledňoval koeficient prodejnosti. Věcná hodnota RD se zvýšila 
o 776 020 Kč, skutečně vynaložené náklady byly 1 193 820 Kč. Pojišťovna poskytla 
poškozenému plnění ve výši 716 779 Kč, zbylých 477 050 Kč (do rozpočtové ceny 
1 193 820 Kč) musel investovat do opravy nemovitosti poškozený sám. Provedené 
opravy měli na rodinný dům v Přízřenicích pozitivní vliv, který se projevil ve snížení 
opotřebení, a tím zvýšení hodnoty rodinného domu.  
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8 ZÁVĚR 

Pojistné plnění u majetkových škod je citlivým tématem pro každého poškozeného, 
který není spokojen s korektností odškodnění pojistné události. Tento nesoulad mezi 
pojištěnou osobou a pojišťovnou je hlavním důvodem soudních sporů. Stanovit správně 
pojistné plnění plynouce z uzavřené pojistné smlouvy dle uzavřených pojistných 
podmínek, si vyžaduje nejen zkušenosti, ale také určité odborné znalosti a osobní 
předpoklady jako preciznost, komunikativnost, systematičnost. Činnostmi 
souvisejícími se stanovením pojistného plnění se zabývají likvidátory pojistných 
události. Nespočetné množství pojistných událostí proběhlých v poměrně krátkou 
dobu, dává prostor pro pochybení likvidátora v procesu likvidace. Tato pochybení se 
projeví v nespokojenosti zákazníků a tím otevírá pomyslné dveře pro pojistné podvody.  

Proto si tato práce kladla za cíl, co nejpřesněji stanovit výši pojistného plnění za škodu 
způsobenou požárem podle přiměřených nákladů na uvedení pojištěné nemovitosti do 
původního (provozuschopného) stavu a to vše v souladu s vybranými všeobecnými 
podmínkami pojistné smlouvy.  Dalším cílem diplomové práce bylo vyhodnotit vliv 
provedených oprav po škodní události na hodnotu dané nemovitosti stanovenou 
nákladovým způsobem. Kromě těchto dvou hlavních cílů diplomové práce byly 
stanoveny ještě dílčí úkoly, a to stanovit pojistnou hodnotu nemovitosti vyjádřenou ve 
zvolené ceně (nová, časová, obvyklá) a době, a dále stanovit novou pojistnou hodnotu 
nemovitosti po opravách.   

Cíle diplomové práce byly demonstrovány na konkrétním příkladu pojistné události na 
rodinném domě v Brně – Přízřenicích. Pojistitele představuje v tomto příkladu 
pojišťovna Kooperativa a její všeobecné pojistné podmínky jsou součásti pojistné 
smlouvy uzavřené v roce 2005. Předmětem pojištění je rodinný dům, který je pojištěný 
na časovou cenu vypočtenou nákladovým způsobem ocenění nemovitostí podle 
platných cenových předpisů, bez koeficientu prodejnosti Kp. Takto vypočtená cena 
představuje hodnotu pojištěné věci, a tím se stává podkladem pro pojistnou částku, na 
kterou byl rodinný dům pojištěn.  Výše pojistné částky nebo placeného pojistného není 
náplní této práce, proto se jim nevěnuje téměř žádná pozornost. Pojistná událost 
proběhla v roce 2012. V tomtéž roce proběhly veškeré opravy po požáru, a taktéž 
k tomu roku je vztažena cenová úroveň cenové soustavy CS ÚRS a SW KROS plus 
při sestavení položkového rozpočtu.  

Za výchozí hodnotu pro výpočet pojistného plnění jsme považovali hodnotu, která byla 
zjištěná provedeným položkovým rozpočtem při určení nákladů na odstranění škody na 
nemovitosti po požáru. Výše nákladů k odstranění škody dle položkového rozpočtu 
činila 1 193 820 Kč s DPH. Tato částka však musela být krácena o opotřebení 
nemovitosti v době bezprostředně před pojistnou událostí. Tato podmínka krácení byla 
sjednaná v pojistných podmínkách tohoto příkladu. Opotřebení činilo 39,96%, proto po 
přepočtu došlo ke snížení pojistného plnění o 477 050 Kč na koncovou částku 
716 770 Kč. Pojišťovna poskytla poškozenému plnění ve výši 716 779 Kč, zbylých 
477 050 Kč (do rozpočtové ceny 1 193 820 Kč) musel investovat do opravy nemovitosti 
poškozený sám.  Jiné důvody ke snížení pojistného plnění v příkladu diplomové práce 
nejsou. 

Při uzavíraní první pojistné smlouvy v roce 2005 byla pojistná hodnota rodinného 
domu vyčíslena na 6 327 330 Kč. Za 7 let trvání pojištění bezprostředně před vznikem 
škodní události v roce 2012 se věcná hodnota nemovitosti zvýšila pouze o 0,5% 
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(37 710 Kč) na 6 363 040 Kč. Po provedených opravách a uvedení nemovitosti do 
původního stavu v tomtéž roce se její věcná hodnota opět zvýšila o 776 020 Kč, což 
představuje 10,87%. Provedené opravy měli na rodinný dům v Přízřenicích pozitivní 
vliv, který se projevil ve snížení opotřebení a tím zvýšení hodnoty RD. Nová pojistná 
hodnota pro uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění majetku byla vypočtena na 
7 141 060 Kč. 

Všechny cíle diplomové práce byly naplněny. Smyslem takto zpracované práce bylo 
seznámit veřejnost s procesem stanovení pojistného plnění a tím například předejít 
případnému krácení, které by mohlo být dojednáno při uzavření pojistné smlouvy. Dle 
mého názoru by čtenář po přečtení práce mohl získat lepší orientaci v oblasti pojištění 
majetku a jeho oceňování. Taktéž případný poškozený by mohl nabýt vědomostí 
o procesu stanovení výše pojistného plnění, čímž by mohl předejít skeptickému 
pohledu na korektnost práce likvidátora, a tím zamezit zamyšlenému soudnímu sporu.  
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