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I.

ÚVOD

Program TOMAS vyvinutý firmou KONCES je určen pro tržní a úřední oceňování
majetku a splňuje požadavky Metodických pokynů pro tržní oceňování nemovitostí České
komory odhadců majetku, Mezinárodních oceňovacích standardů IVSC, zákona č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku a jeho prováděcích vyhlášek. Svým zaměřením je zejména vhodný pro odhadce, znalce, realitní kanceláře, banky, obecní úřady a pojišťovny a lze ho s výhodou použít
i pro oceňování investiční výstavby. V současné době je závazně požadováno oceňování staveb tímto program pro poskytování hypotečních úvěrů některými bankovními institucemi.
Program TOMAS pracuje pod operačním systémem Windows, a proto využívá veškerých výhod a standardů tohoto systému. Mezi hlavní přednosti tohoto systému patří velmi
jednoduché a pohodlné ovládání, široké možnosti ve výběru cenových údajů a jejich úprav,
volnost při tvorbě osnovy elaborátu a důkladně propracovaný tiskový výstup. Součástí programu je i několik desítek databází, číselníků a převodníků, které jsou průběžně aktualizovány
správcem programu.
Zpracování elaborátu (posudku, odhadu, ocenění apod.) je založeno na možnosti ocenění jednoduché i složité majetkové struktury, přičemž základní oceňovanou jednotkou je
objekt. Soubor těchto objektů tvoří hodnotu majetku a naopak objekt lze složit ze dvou a více
subobjektů. Z toho důvodu program člení elaborát do pěti informačních úrovní v tomto hierarchickém pořadí:
 1. úroveň - Úvodní část elaborátu
 2. úroveň - Identifikace a ocenění majetku
 3. úroveň - Identifikace a ocenění objektu, např. stavby, pozemku
 4. úroveň - Identifikace a ocenění subobjektu, např. části stavby
 9. úroveň - Závěrečná část elaborátu
V elaborátu lze ocenit i více majetků, což je případ větších podnikatelských celků situovaných v různých lokalitách. Obecně platí, že lze v rámci jednoho elaborát ocenit libovolně
strukturovaný a druhově četný majetek v rozestaveném i dokončeném stavu.
Program nabízí řadu výchozích osnov, podle kterých se elaborát sestavuje. Tyto osnovy lze libovolně upravovat popř. tvořit z nich osnovy nové. K tomu lze podpůrně využít
i uživatelem editovaných vzorových textů nebo připojených dokumentů formátu Word, Excel
a Obrázek. Ty je možné ukládat na příslušné místo elaborátu pomocí paměťové schránky.
Pro nemovitosti, které tvoří podstatnou část majetku, lze stanovit:
 věcnou hodnotu
Stavby lze ocenit metodou přímou, ukazatelovou, skladebnou a úřední.
Metoda ukazatelová využívá rozsáhlou soustavu 6 000 průměrných rozpočtových ukazatelů
pro stavby hlavní, vedlejší a venkovní úpravy. Takto stanovenou základní hodnotu lze optimalizovat v závislosti na konstrukčně materiálové charakteristice, územní lokalitě a časovém
faktoru pomocí indexů cen ČSÚ, ÚRS a ÚSI. Množstevní údaje, např. počet m3 obestavěného
prostoru, lze podrobně spočítat v prostředí výkazu výměr v členění po zadaných figurách.
Dále lze výchozí hodnotu stavby upravovat až do úrovně rozpadu na jednotlivé stavební díly,
kde je možné zohlednit např. vliv dokončenosti a míru vybavenosti. Opotřebení stavby lze
určit všemi známými metodami, tj. lineární, kvadratickou, semikvadratickou a analytickou.
Metoda skladebná umožňuje stanovit reprodukční cenu stavby rozpočtovým způsobem pomocí cen funkčních dílů, tj. často se vyskytujících stavebních konstrukcí a prací (1400 pol).
Metodou úřední se ocení stavby podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“).
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Pozemky lze ocenit po jednotlivých parcelách pomocí cenové mapy, Naegeliho metodou,
metodou indexovou, individuálně metodou přímou a metodou úřední podle vyhlášky.
 výnosovou hodnotu
Majetek nebo jednotlivé objekty lze ocenit metodou stabilizovaného výnosu, která vychází
z roční bilance příjmů a výdajů a míry kapitalizace. Pro přesnější stanovení výnosové hodnoty
je k dispozici metoda diskontovaných cash flow. Propočet nájemného, amortizace a investic
lze podrobně zdokumentovat, ostatní příjmové i výdajové položky se stanoví přímo nebo procentně z navolené hodnotové základny. Výnosovou hodnotu lze rovněž stanovit metodou
úřední podle vyhlášky.
 porovnávací hodnotu
Stavby a pozemky lze ocenit metodou přímou, která je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány. Pro tyto účely je
v programu k dispozici řada metodických postupů, které jsou zpracovány formou tabulek ve
formátu Excel (metoda ČKOM, MOISES, SJTC). Garáže, byty a rekreační chaty lze ocenit
i metodou úřední podle vyhlášky.
 tržní hodnotu
Výsledkem ocenění je tržní hodnota, kterou lze stanovit s přihlédnutím k věcné, výnosové
a porovnávací hodnotě a silným a slabým stránkám oceňovaného majetku.
Tiskový výstup elaborátu lze generovat vcelku nebo po částech ve formátu Word. Program obsahuje i řadu obslužných funkcí, které zvyšují uživatelský komfort. Pro lepší přehled
o stavu rozpracovanosti elaborátů, zvlášť pracuje-li zhotovitel souběžně na několika elaborátech, lze nahlédnout do jejich stromové struktury a tabulky sumarizačních hodnot. Pro výpočet věcné hodnoty staveb si může uživatel vytvořit soubor vlastních ukazatelů – šablon.
Dále si může založit kartotéku evidenčních listů oceněných majetků. Nezbytnou funkcí programu je i archivace elaborátů a zálohování všech dat v programu pomocí pakovacího programu 7-Zip, WinZip apod.
S programem se můžete seznámit ve firmě KONCES Brno nebo na www.konces.cz,
kde jsou názorně uvedeny vybrané obrazovky programu TOMAS - majetek. K dispozici je
i DEMO-verze na CD.

II.

INSTALACE PROGRAMU

Program TOMAS se instaluje z CD ROMu. K jeho oživení jsou nutné licenční soubory dodávané společně s programem. Pro jeho bezproblémovou instalaci a provozování musí
být dodrženy tyto podmínky:
- operační systém Windows 95, 98, 2000, NT, XP, Vista, Windows 7
- procesor Pentium 100 MHz a vyšší
- RAM min. 64 MB, lépe vyšší
- mechanika CD
- myš nebo odpovídající zařízení
- rozměr pracovní plochy obrazovky min. 800 x 600 bodů
- 200 MB volného prostoru na HD (včetně rezervy na uživatelská data)
- nainstalovaný MS Word 7.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 nebo vyšší
- tiskárna
Doporučený software:
- nainstalovaný MS Excel 97, 2000, 2003, 2007, 2010 nebo vyšší
- nainstalovaný pakovací program 7-Zip – český pakovací program – freeware – instalace je
k dispozici na instalačním CD Tomas
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Program TOMAS nevyžaduje žádné úpravy v nastavení operačního systému. Jedna licence je určena pouze pro jednoho uživatele. Licence se kupuje na jeden rok, po vypršení je
nutné ji prodloužit. Verze W1401 se instaluje do složky x:\Konces\Majetek\W1401, kde x je
označení disku, např. C. Starší verze si tedy můžete ponechat na počítači.
Program může být umístěn jak na samostatném počítači, tak na síťovém serveru.
V druhém případě však může být spuštěn pouze z jedné stanice (sdílení dat není řešeno). Při
nižších parametrech hardwaru (typ procesoru, velikost RAM, rychlost pevného disku) se odezva programu může podstatně prodlužovat. Minimální rozměr pracovní plochy obrazovky je
bezpodmínečně nutný vzhledem k velikosti a umístění jednotlivých pracovních objektů. Velikost volného prostoru na disku je navržena včetně značné rezervy např. na uživatelská data a
dočasné pracovní soubory. Z toho vlastní program včetně dat obsazuje po instalaci cca 30
MB. Dostupnost programu MS Word je nutná pro tvorbu profesionálních tiskových výstupů.
Program umožňuje i tisk rychlých pracovních needitovatelných výstupů. Samozřejmostí je
zařazování externích dokumentů formátu Word (doc) a Excel (xls) a souborů obrázků (bmp
apod.) do výstupu. Při požadavku modifikace souborů formátu xls musí být Excel nainstalovaný na počítači. Tiskárna může být libovolná, schopná tisku pod Windows na volné listy
formátu A4. Předpokládá se, že uživatel má základní znalosti ovládání Windows a umí pracovat s Wordem, popř. i s Excelem.

Postup instalace
1. Doporučujeme nainstalovat pakovací program 7-Zip, instalace je na CD. Vložte instalační
CD do mechaniky Vašeho počítače a spusťte soubor 7z465.exe. Program se nainstaluje do
složky C:\Program Files\7-Zip. U systému Windows 7 (64 bit) se program nainstaluje do
složky C:\Program Files (x86)\7-Zip.
2. Instalaci programu TOMAS-majetek proveďte dvojím kliknutím na instalační soubor
SetupTomasMajetek.exe, který je také na CD.
3. Instalací Vás provede instalační program (instalátor), který komunikuje v češtině. Přehled
obrazovek:
A. Vítá Vás průvodce instalací produktu TOMAS – majetek, verze W1410.
Úvodní obrazovka, na které potvrďte souhlas.
Další = Pokračování
Storno = Ukončení programu instalace
B. Zvolte cílové umístění
Pro nainstalování programu Vám instalátor automaticky nabídne složku
C:\Konces\Majetek\W1410. Odskokem z tohoto okna („Procházet …“) můžete
upravit nabízený název disku nebo složky, do které bude program instalován. Chceteli nainstalovat program na jiný disk než C, klikněte 1 x na modrý nápis pro název
složky a nahraďte C písmenem označujícím Vámi vybraný disk. Název složky Konces\Majetek\W1410 doporučujeme ponechat. Instalace do složky Program Files je
nevhodná, vadí mezera v názvu složky. Program kontroluje velikost volného prostoru
na HD. Během instalace je možné např. vysypat Koš a pokračovat.
Další = Odsouhlasení
Storno = Ukončení programu instalace
C. Vyberte složku v nabídce Start
Vytvoření složky v nabídce Start – implicitně složka „Programy Konces“
Další = Odsouhlasení
Storno = Ukončení programu instalace
D. Zvolte další úlohy – Vytvořit ikonu na ploše?
Instalátor automaticky vytvoří spouštěcí ikonu na ploše Vašeho počítače.
Další = Odsouhlasení
Storno = Ukončení programu instalace
E. Instalace je připravena
Kliknutím na tlačítko Instalovat zahájíte instalaci souborů aplikace.
Instalovat = Odsouhlasení
Storno = Ukončení programu instalace
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F. Dokončuje se instalace produktu TOMAS – majetek
Můžete si zvolit, jestli chcete ihned po instalaci spustit program TOMAS.
Kliknutím na tlačítko Dokončit bude instalace ukončena.
Dokončit = Odsouhlasení
Storno = Ukončení programu instalace
Výše uvedený postup popisuje typický průběh bezproblémové instalace. Během instalace Vás instalátor může vyzvat k restartu počítače, proveďte jej. Při nejistotě v postupu nebo
potížích se obraťte na správce Vašeho systému nebo prodejce programu.
Instalaci můžete přerušit a znovu zahájit. Opakovaná instalace této verze zruší všechna uživatelská data (rozpracované i archivované elaboráty). Postup pro zálohování a archivování dat je popsán dále.
Uživatelům předchozí verze programu doporučujeme ponechat si jeho instalaci na počítači, současná verze se instaluje do jiné složky. Jednotlivé elaboráty jsou mezi verzemi
vzájemně převoditelné (kap. VIII bod 5.6.2).

III.

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU A NAHRÁNÍ DAT

Po instalaci programu vznikne na ploše Vašeho počítače ikona, zástupce programu
TOMAS W1410. Zástupce pro programový modul Obnova již při instalaci
nevytváříme, tento modul se spouští minimálně (viz kap. VII).
Program se aktivuje při prvním spuštění zpracováním programové a datové licence.
Bez jejich úspěšného zpracování program není funkční. Použijte platné licenční soubory, které máte pro roční licenci (při nákupu programu jsou na instalačním CD). Postup je následující:
1. V CD mechanice ponechejte instalační CD.
2. Pokud jste nespustili program TOMAS v posledním kroku instalace, spusťte jej např. poklepáním na ikonu TOMAS W1410. Proběhne test dat.
3. Po výzvě „Heslo:“ stiskněte tlačítko Enter na klávesnici nebo klikněte myší kdekoliv
mimo prostor pro vyplnění hesla.
4. Po souhlasu s licenčními podmínkami programu zadejte označení mechaniky
s licenčními soubory. Tyto soubory jsou na CD s programem, napište tedy písmeno Vaší CD-ROM mechaniky (např. D nebo E). Pokračujte v instalaci stisknutím příslušného
tlačítka (nebo ji přerušte).
5. Opište licenční číslo programu z obálky instalačního CD nebo z dopisu, který jste obdrželi společně s programem. Můžete psát malá písmena, budou převedena na velká.
6. Opište licenční číslo dat (je odlišné od licenčního čísla programu).
7. V okně „Nahrávání dat” napište opět označení mechaniky CD na Vašem počítači (např.
D, E apod.), odkud se nahrají data a klikněte na Pokračuj.
8. Výzvu „Připravte datové médium …” potvrďte kliknutím na křížek (v tomto případě je
datové médium již založeno v mechanice CD).
9. Po nahrání dat (po oznámení „hotovo” ) se na chvíli objeví hláška „Nastavte cestu
k programu WINZIP a další parametry“ a program přejde do okna „Konfigurace“. Tyto
parametry se nastavují ve středním poli obrazovky. Archivace slouží jako prevence proti
znehodnocení uživatelských dat, zvolte režim zálohování Ručně (doporučujeme) nebo
Automaticky. Zálohování probíhá pomocí komprimačního programu 7-Zip nebo WinZip,
který je nutné pro tuto funkci mít nainstalován (instalace z CD s programem TOMAS je
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popsána na předchozí straně). Název a cesta k archivačnímu programu je nadefinována
v okně Konfigurace. Zde ji můžete měnit kliknutím na tlačítko Název a cesta archivačního programu (nebo přímým zápisem cesty k programu C:\PROGRAM FILES\7ZIP\7ZG.EXE apod.). K vyplnění ostatních údajů v okně Konfigurace se můžete kdykoliv
vrátit po spuštění programu a volbě Služby-Konfigurace (kap.VIII bod 5.1.). Okno opusťte kliknutím na červený křížek.
10. Pokud je nastavena cesta a nainstalován program 7-Zip nebo WinZip, proběhne zálohování dat automaticky nebo s dotazem. Kontrolní dotaz „Archivace programem WinZip již
byla provedena?“ ukončete kliknutím na Ano. Doporučujeme data co nejdříve zazálohovat, předejdete tím v případě závady nutnosti nové instalace programu.
11. Pokud máte na počítači nainstalován systém Windows Vista nebo Windows 7, automaticky se Vám provede přeindexování dat nutné pro řádný provoz programu pod tímto systémem.
12. Program se sám uzavře. Vyjměte CD a uschovejte je. Program je aktivován a jsou nahrána
všechna data.
13. Pokud proběhla archivace dat pomocí 7-Zip nebo WinZip, doporučujeme přesvědčit se
o správném zálohování spuštěním samostatného programu TOMAS obnova (viz kap.
VII).

IV.

ZÁLOHOVÁNÍ A ARCHIVACE DAT

Jako prevenci proti narušení uživatelských dat a programu TOMAS doporučujeme
nejen v souvislosti s programem TOMAS pravidelné zálohování pevných disků uložením kopií mimo počítač. K dispozici je řada zařízení, která to provedou relativně rychle, levně
a bezpečně (disky ZIP, JAZZ, vypalovače CD, páskové mechaniky). Výpočetní techniku je
rovněž vhodné chránit před kolísáním nebo přerušením napájecího napětí předřazením UPS
(nepřerušitelných zdrojů napájení).
Program obsahuje prostředky pro rekonstrukci všech indexových souborů. Program
provádí vždy při svém otevření kontrolu dat. Najde-li poškozená data, napíše o tom zprávu a
pokusí se je opravit. V případě poškození indexových souborů (cdx), což představuje 99 %
poškození dat, provede jejich opravu.
-

-

Hotové elaboráty si ve svém vlastním zájmu archivujte. Program nabízí tři možnosti:
pomocí programu 7-Zip nebo WinZip – sbalí všechna data, při porušení dat při nekorektním ukončení programu není nutná nová instalace programu. Nastavení parametrů a
práce s programem 7-Zip je popsána v kapitole III bod 9 a 10. Zálohování programem 7Zip je možno vyvolat při ukončení programu TOMAS nebo kliknutím na tlačítko WinZip
na základní obrazovce programu TOMAS (viz kap. VIII bod 6). Tento typ archivace není
běžně využíván při nové instalaci programu, v nutných případech se spojte s firmou
KONCES.
přes tlačítko Zálohování elaborátů na disk na obrazovce TOMAS – Elaboráty – pro
přenos na jiný počítač na disketě nebo přes e-mail (viz kap. VIII obrazovka č. 355)
přes tlačítko Archiv (viz kap. VIII obrazovka č. 354)

Další možnosti obnovy poškozeného programu nebo dat dopředu konzultujte
s prodejcem programu. Opakovaná instalace programu přepíše veškerá programová
i uživatelská data. Pokud po nové instalaci program odmítne licenční číslo nutné pro první spuštění, telefonicky Vám sdělíme další.
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V.

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ PROGRAMU

Při práci programu mohou vzniknout chyby. Jsou dvojího druhu – očekávané (jsou to
většinou chyby vstupních dat, které jsou následně programem ošetřeny) a neočekávané (chyby naprogramování, chyby z porušení databází a chyby konfigurace počítače).
Chyby naprogramování by se neměly vůbec vyskytovat. Můžeme Vás ujistit, že jsme
jejich vyhledávání a odstraňování věnovali maximálně možnou pozornost. Neexistuje však
program (myslíme tím rozsáhlejší program), ve kterém se nevyskytuje alespoň jedna chyba.
Chyba může vzniknout např. neočekávanou kombinací dat (přetečení, podtečení), chybným
nastavením prostředí (neznámé proměnné) apod. V takovém případě se program pozastaví
a chybu oznámí chybovým hlášením, ve kterém je uveden slovní popis chyby a místo programu, kde k ní došlo. Nabízí se dvě možnosti pokračování (dvě tlačítka): program ukončit
nebo vzniklou chybu ignorovat. V druhém případě program pokračuje následujícím příkazem.
Je však pravděpodobné, že se chyba bude opakovat nebo vzniknou chyby následné v dalších
příkazech. Doporučujeme proto program ukončit, znovu jej otevřít a dostat se k místu předchozí chyby co nejjednodušší přímou cestou a vyhodnotit logickou správnost zpracovávaných
dat. Aby mohla být chyba odstraněna, potřebuje prodejce programu co nejpřesnější informaci
kde a za jakých okolností vzniká. Nejjednodušší je chybové hlášení vytisknout a co nejdříve
kontaktovat prodejce programu. Jako prozatímní opatření doporučujeme založit nový elaborát
a místu s chybou se vyhnout.
Chyby z porušení databází mohou vzniknout zásahem do struktury dat TOMAS (vymazání nebo pozměnění souborů tabulek nebo indexů) nebo při nekorektním ukončení programu. Při každém spuštění programu se automaticky provádí kontrola dat, resp. jejich oprava. Pokud tato funkce nestačí a chyba nebude odstraněna, je výhodné využít pro obnovu dat
programový modul Obnova (kap. VII). Předpokladem ovšem je, že využíváte automatického
zálohování všech dat programem 7-Zip nebo WinZip. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na
prodejce programu.
Častou chybou v konfiguraci počítače je nedostatek paměti, málo volného prostoru na
disku a narušení operačního systému. Nová verze programu je při generování tiskových výstupů velmi náročná na softwarové i hardwarové prostředky. Mohou se vyskytnout chybová
hlášení týkající se OLE serverů a „Program provedl neplatnou operaci“. V takovém případě
doporučujeme řádně ukončit program TOMAS (chybové hlášení odstranit volbou "Storno"),
systémově vypnout počítač a opravdu jej vypnout ze sítě (ne pouze restartovat). Pokud počítač ztuhne a nereaguje, máte 3 možnosti restartu systému:
- současně stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Delete. Pravděpodobně se objeví hláška „Program
Visual FoxPro nelze ukončit“. Stiskněte OK a vyčkejte několik vteřin. Na další dotazy
odpovídejte „Ukončit úkol“. Toto je nejšetrnější varianta,
- choulostivější varianta je stisk tlačítka RESET. Program se může narušit, databáze nejsou
řádně uzavřeny,
- vypnutí počítače ze sítě – nejhorší varianta – data v programu se pravděpodobně poruší.
Po novém zapnutí počítače ukončete všechny další běžící aplikace – zvláště antivirové
programy, ověřte dostatek volného prostoru na disku a zvětšete ho vymazáním nepotřebných
dat a vysypáním koše. Je třeba si uvědomit, že velké množství paměti spotřebují i nejrůznější
pohyblivé spořiče obrazovek. Doporučujeme nastavit standardní spořič. Na základní ploše
Windows klikněte kdekoliv pravým tlačítkem myši. V okně vyberte Vlastnosti. Na záložce
Spořič obrazovky zvolte Standardní spořič a potvrďte kliknutím na Použít. Tento spořič
pouze vypne monitor, ale nespustí žádný jiný program. Drobným pohybem myši se monitor
opět rozsvítí. Ověřte, zda máte k dispozici úplné instalace Wordu a Excelu. Při pochybách je
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raději znovu nainstalujte. Nejste-li si jisti správností postupu, obraťte se na správce systému
nebo opět kontaktujte prodejce programu.

VI.

ODINSTALACE A NOVÁ INSTALACE

Při práci s programem mohou ve výjimečných případech vzniknout situace, kdy program nelze dále bez problémů provozovat, např. při výpadku el. proudu, nedostatku operační
paměti a místa na disku nebo při neočekávané chybě systému Windows. Za těchto okolností a
také při modernizaci nebo obnově počítačového vybavení je třeba program znovu nainstalovat. Zdůrazňujeme, že opakovaná instalace programu přepíše veškerá programová
i uživatelská data. Proto je velice důležité při práci nezapomínat na zálohování a archivaci dat,
o které se zmiňujeme v kapitole IV.
Před novou instalací je třeba nejdříve porušený program odinstalovat. Používáte-li dle
kapitoly VIII obrazovky č. 354 archivaci elaborátu do složky archiv, zkopírujte nejdříve tuto
složku mimo strukturu programu TOMAS. V nové instalaci složku archiv nahraďte uschovanou složkou. Doporučujeme využívat externí archivaci tlačítkem „Zálohování elaborátů na
disk“ dle kapitoly VIII obrazovky č. 355. V nové instalaci nahrejte zazálohované elaboráty
tak, že na obrazovce s přehledem elaborátů zvolte tlačítko "Převod více elaborátů z disku".
Do programu se přenesou zaarchivované elaboráty ze složky ATOMAS1410.
Máte-li uloženy texty ve vzorových textech nebo zpracované šablony ukazatelů
a chcete-li je přenést do nové instalace, zkopírujte vzorové texty (šablony) mimo program
TOMAS na disk a potom v nové instalaci nahraďte. Jde o tyto soubory:
vzorové texty:
x:\ Konces\Majetek\W1410\Obecne\Data\Vzortext.dbf, Vzortext.cdx,
Vzortext.fpt,Skupiny.dbf, Skupiny.cdx,
šablony:
x:\ Konces\Majetek\W1410\Reality\Data\Sablony – celá složka.
Pro odinstalaci spusťte soubor „Unins000.exe“ ve složce ..:\Konces\Majetek\W1410.
Na dotaz, zda opravdu chcete tento produkt odinstalovat, odpovězte Ano. Potom smažte celou složku ..\..\..\W1410 z disku. Následuje instalace, která je popsána v kapitole II. Při spuštění programu (kap. III.) program požaduje licenční čísla programu a dat. Použijte základní
čísla z obalu CD nebo poslední platné licenční soubory. V pracovních dnech v době od cca 7
do 16 hodin jsme Vám k dispozici na tel. č. 541 235 340, mimo tuto dobu v nouzových případech na tel. č. 603 782 726. Při nečitelnosti CD Vám zašleme nové. Vše je možné řešit i přes
e-mailovou adresu konces@konces.cz.

VII. OBNOVA DAT
Obnova dat je samostatný programový modul, který použijte v nouzových případech,
kdy se z jakýchkoliv důvodů v programu TOMAS naruší datové soubory a je potřeba je nahradit předchozí zálohovanou verzí. Předpokladem je nainstalovaný pakovací program WinZip.
Program nemá vlastní spouštěcí ikonu, využívá se jen výjimečně. Program otevřete
spuštěním souboru TOMAS obnova.exe ve složce ..:\Konces\Majetek\W1410 nebo ve Windows pomocí tlačítek Start – spustit Programy Konces – Obnova W1410. Pokud provádíte
obnovu dat na základě hlášky v programu TOMAS „Databáze REALITY.DBC je vadná“,
může se tato hláška objevit i v programu Obnova. Zazálohovaná data jsou však v pořádku
a po provedení obnovy hlášky zmizí z obou programů. Po výzvě „Heslo:“ stiskněte tlačítko
Enter na klávesnici. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Služby – Konfigurace. Nadefinujte název a cestu archivačního programu stejně jako v hlavním programu TOMAS. Obnova
dat je popsána v kapitole VIII bod 8. Okna opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
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Při pravidelném zálohování dat programem WinZip je třeba po čase nepotřebné archivace ze seznamu vymazat. Předejdete tím zahlcování disku zbytečně mnoha archivovanými
daty.

VIII. PRACOVNÍ POSTUP
Pro snadnější orientaci v programu uvádíme návod na zpracování elaborátu (odhadu,
ocenění apod.). Jednotlivé obrazovky, okna a záložky jsou graficky znázorněny obdélníčky,
ve kterých jsou uvedeny jejich pořadová čísla a názvy (u obrazovky a okna jde o název
v horní modré liště). Tok informací je řazen v souladu s logickým pracovním postupem
v programu. Z obrazovky na obrazovku se dostanete kliknutím na příslušné tlačítko, resp.
kliknutím na název záložky. Potvrzení některých voleb provedete tlačítkem se zeleným zaškrtávátkem. Zpětné kroky v postupu provedete tlačítkem s červeným křížkem. Vlastní pracovní
postup je rozvržen do následujících kroků:
1. ELABORÁTY
2. ŠABLONY
3. PARTNEŘI
4. ČÍSELNÍKY
5. SLUŽBY
6. ZÁLOHOVÁNÍ DAT
7. DOPLŇKOVÉ INFORMACE
8. OBNOVA DAT
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ELABORÁTY

1.

Elaborát je dokument, který zhotovuje odhadce za účelem oceňování předmětného majetku.
Obsahuje množinu popisných, věcných a hodnotových informací, které zhotovitel elaborátu
zadává ze svých podkladů nebo databází obsažených v programu.

1.1. Založení elaborátu
1.

Obrazovka Úvod

tlačítko
2.

Obrazovka Elaboráty – záložka Soupis elaborátů

Obrazovka je implicitně nastavena na záložku Soupis elaborátů, která při prvním spuštění
obsahuje jeden ukázkový elaborát. Nový elaborát založte kliknutím na
tlačítko
3.

Okno Základní parametry elaborátu

Při založení elaborátu můžete zaškrtnutím nastavit tyto parametry.
 Elaborát se stavbou rozestavěnou - po založení obsahuje tentýž majetek pro stav dokončený a rozestavěný (viz obrazovka č. 16).
Elaborát s rozestavěným majetkem
Elaborát

Majetek - rozestavěný stav
Stavba rozestavěná

Majetek - dokončený stav
Stavba dokončená

Pozemek



Pozemek

Elaborát řešit pouze úřední metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb (dále jen „vyhláška“).
Pokud chcete stavbu ocenit tržní i úřední metodou, doporučujeme ponechat volbu nezaškrtnutou, neboť dodatečně nelze tento parametr změnit.
Seznam osnov vhodných pro zpracování elaborátu se nabízí podle volby druhého parametru.
Je-li volba nezaškrtnuta, tak jsou k dispozici osnovy pro tržní resp. tržně-úřední ocenění, je-li
volba zaškrtnuta, tak jsou k dispozici osnovy pouze pro úřední ocenění. Vedle názvu osnovy
je ve sloupci „Šablony stylů“ informace o připojené šabloně (dokument s příponou dot), která
definuje grafiku výstupu ve formátu Word. Změnu připojené šablony můžete dodatečně provést podle bodu 1.2.1 nebo bodu 4.5.1. Každá osnova se skládá ze soustavy popisných a věcných informací v těchto informačních úrovních:
1.
2.
3.
4.
9.

úroveň – úvodní část elaborátu (titulní list, úvod apod.)
úroveň – identifikační údaje a analýza ocenění majetku
úroveň – identifikační údaje a analýza ocenění objektu
úroveň – identifikační údaje a analýza ocenění subobjektu
úroveň – závěrečná část elaborátu (závěr a přílohy)
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Pro lepší pochopení významu a obsahu osnov se s nimi podrobně seznamte v Číselníku (bod
4.3). Program nabízí v seznamu tu osnovu, kterou máte v Číselníku zvolenou jako aktuální žlutý řádek (bod 4.3.1). Pokud chcete jinou osnovu, nastavte se na příslušný řádek a volbu
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Program načte osnovu do elaborátu.
4.

Obrazovka Elaboráty – záložka Soupis elaborátů



Program založí za poslední elaborát další s implicitním názvem „Nový“, který můžete
editovat. Jeho název je současně i názvem oceňovaného majetku. U elaborátu s více majetky je jeho název implicitně použit pro název prvního majetku.
 Zapište číslo elaborátu (i alfanumericky) podle vašich zvyklostí.
 Druh elaborátu (uváděn na titulním listu tiskového výstupu) můžete změnit na záložce
Věcná část elaborátu.
 Dříve než začnete vyplňovat úvodní (věcné a popisné) informace elaborátu na příslušných
záložkách, můžete provést dodatečnou úpravu osnovy.
tlačítko
Při úpravách postupujete podle bodu 4.5.3.

1.2. Založení majetkové struktury
Před založením majetkové struktury začnete vyplňovat úvodní (věcné a popisné) informace
elaborátu na záložkách, které jsou umístěny vedle záložky Soupis elaborátů. Příslušnou záložku aktivujte kliknutím na její název.
1.2.1 Věcná a popisná část elaborátu
5.











Obrazovka Elaboráty - záložka Věcná část elaborátu

Druh elaborátu implicitně nastavený můžete změnit tak, že kliknutím na šipku rozvinete
roletu s nabídkou, postavíte se na zvolený název a potvrdíte klávesou Enter. Název se přenese do druhu elaborátu. Nabídku s druhy elaborátu můžete editovat v Číselníku (bod
4.3.2).
Číslo elaborátu je totožné s číslem, které jste předtím zapsali v soupisu elaborátů. Pokud
jste tak dříve neučinili, můžete číslo zapsat nyní.
Datum, k němuž je majetek oceněn, je programem nastavené aktuální datum, které můžete
editovat. Má přímou vazbu na výpočet věcné hodnoty staveb a venkovních úprav pomocí
ukazatelové metody, při níž se využívá soustava průměrných rozpočtových ukazatelů stanovených správcem programu k určitému bázickému roku (obrazovka č. 57). Jejich přepočet k datu ocenění majetku je zajištěn pomocí časových koeficientů, které můžete nastavit
na záložce Věcná část majetku.
Datum vypracování je programem nastavené aktuální datum založení elaborátu, které můžete editovat.
Podle potřeby vyplňte další informace.
Informace, které chcete generovat do tisku, zaškrtněte kliknutím ve čtverečku (před názvem). Můžete použít i hromadnou volbu tisku kliknutím na Označ/Odznač vpravo nahoře.
Souhrnná rekapitulace obsahuje součtové hodnoty za celý elaborát, které jsou generovány
z výpočtového prostředí programu. Při založení nového elaborátu jsou nulové. U věcné
hodnoty je za lomítkem i hodnota odpovídající vlastnickému podílu.
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V řádku „Označení majetku v tisku“ je implicitně nastaveno písmeno M, které je použito
v tisku elaborátu před pořadovým číslem a názvem majetku (M.1., M.2. atd.). Symbol můžete přímo editovat, resp. nastavit v konfiguraci (bod 5.1).
 V řádku „Osnova/Šablona stylů“ je uveden název použité osnovy a za lomítkem název
šablony stylů formátu Word, podle které se bude elaborát generovat při tisku. Připojenou
šablonu stylů můžete změnit pomocí stejnojmenného tlačítka z nabídky šablon tak, že se
ve složce LST postavíte na název šablony, kliknete na tlačítko Výběr a šablona se připojí
k osnově elaborátu. Šablona Styly95 je určena pro Word 7.0, šablona Styly97 pro Word
97, Styly2000 pro Word 2000, StylyXP pro Word XP a Styly2003 pro Word 2003 atd.
(bod 1.10 odst. ae). K dispozici jsou šablony pro typ písma Times New Roman nebo Arial.
 Vlastnické podíly se vztahují pouze k výpočtu věcné hodnoty. Kliknutím na dané pole
určíte režim vlastnických podílů (vybraný je s tečkou). Při volbě „Na úrovni majetku“ lze
na záložce Věcná část majetku zadat vlastnické podíly pro každý majetek samostatně,
v tom případě mají jejich objekty tentýž vlastnický podíl. Při volbě „Na úrovni objektu“
lze na záložce Věcná část objektu zadat vlastnický podíl pro každý jednotlivý objekt.
Vlastnické podíly se nepromítají do výnosové a porovnávací hodnoty a jejich případný
vliv musíte zohlednit přímo ve výpočtu těchto hodnot.
 V posledním řádku s názvem „Elaborát obsahuje“ můžete zvolit majetkovou strukturu
(jeden nebo více majetků) kliknutím na dané pole. Její správná volba je pro další postup
zpracování elaborátu důležitá. Ukázka elaborátu s více majetky:
1. úroveň

Elaborát - úvod

2. úroveň

Majetek 1

Majetek 2

3. úroveň

Objekt 12

Objekt 21

4. úroveň

9. úroveň

Subobj. 211

Majetek 3

Objekt 31

Subobj. 222

Majetek 4

Objekt 32

Subobj. 321

Subobj. 322

Elaborát - závěr

Vazba mezi majetkovou strukturou elaborátu a oceňováním:


Věcná hodnota se stanoví pro objekty nebo subobjekty. U úředního ocenění se věcnou
hodnotou rozumí „Zjištěná cena“ (nákladovým způsobem).
 Výnosová hodnota se stanoví pro celý majetek nebo jednotlivé objekty (u sdruženého
objektu i pro jeho subobjekty). U úředního ocenění se výnosovou hodnotou rozumí „Zjištěná cena“ (výnosovým způsobem).
 Porovnávací hodnota (tržní ocenění) se stanoví pro majetek nebo objekty (u sdruženého
objektu i pro jeho subobjekty). U úředního ocenění se porovnávací hodnotou rozumí „Zjištěná cena“ (porovnávacím způsobem)
 Tržní hodnota se stanoví pouze pro celý majetek.
Platí zásada, že vypočtené hodnoty a ceny se na vyšších úrovních (majetek a elaborát) sčítají.
Při volbě „Elaborát obsahuje jeden majetek“ jsou záložky pro věcnou a popisnou část majetku na obrazovce Elaboráty.
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Při volbě „Elaborát obsahuje více majetků“ se záložky pro věcnou a popisnou část majetku
přemístí z obrazovky Elaboráty na obrazovku Majetky, objekty a subbojekty, nacházející se
pod tlačítkem Ocenění.
Podle schematického uspořádání majetkové struktury platí, že majetek je tvořen množinou
různých objektů, např. rodinný dům, pozemek, garáž, automobil, movitý majetek apod., které
mají něco společného, např. vlastníka. S tím úzce souvisí otázka, kolik majetků v elaborátu
založit. Odpověď není vždy jednoduchá a vyžaduje od zhotovitele elaborátu určitou rozvahu.
Důvodem k založení více majetků může být např. rozptýlené vlastnictví, umístění objektů
v různých regionech, ocenění bytu (v jiném majetku se ocení příslušenství, pozemek, apod.).
6.

Obrazovka Elaboráty - záložka Popisná část elaborátu

Záložka obsahuje seznam všech popisných informací 1. úrovně osnovy.
 Postupně vyplňte obsahy příslušných informací. Postavte se na název příslušné informace,
klikněte kurzor do obsahového pole a editujte text. Po vyplnění obsahu a kliknutí na další
informaci se řádek s názvem editované informace zbarví do zelena a program automatický
zaškrtne její tiskový výstup (čtvereček vpravo). Pokud nechcete tuto informaci do výstupu,
tak ji kliknutím odškrtněte. Můžete použít i hromadnou volbu tisku kliknutím na
Označ/Odznač vpravo nahoře.
 Některé řádky s názvy informací jsou již zelené. Obsah těchto informací je správcem programu vyplněn a text můžete editovat. Pokud s obsahem souhlasíte bez dalších úprav, nezapomeňte informaci zaškrtnout do tiskového výstupu.
 Pro vyplnění obsahu informací můžete použít i vzorové texty (bod 4.3.1).
 Pokud název některé informace chcete upravit, novou informaci doplnit nebo stávající
informaci v osnově zrušit, postupujte podle bodu 1.1 (poslední odsek).
 K popisným informacím můžete připojovat externí dokumenty klinutím na jedno
z tlačítek umístěných vlevo od obsahu nastavené informace.
Připojit obrázek s příponou BMP (nebo jinou)
Připojit dokument formátu Word
Připojit dokument formátu Excel


K informaci „Foto oceňovaného majetku“ doporučujeme připojit pouze rámeček formátu
Word (viz předchozí odsek – volba RÁM PRO FOTO.DOC), neboť barevné foto by neúměrně prodloužilo dobu generování do tisku. Po vygenerování elaborátu nahraďte rámeček příslušným fotem.
7.

Okno ve Windows Otevřít (Open resp. Open picture)

V adresáři složek vyhledejte připojovaný dokument, klikněte na jeho název (zmodrá) a potvrďte kliknutím na tlačítko Výběr.
8.

Obrazovka Elaboráty - záložka Popisná část elaborátu

Program připojí dokument k popisné informaci, zaškrtne ji do výstupu a ve sloupci typ se
v zeleném poli objeví přípona připojeného dokumentu (BMP, DOC, XLS). Připojený dokument zobrazíte kliknutím na jedno z tlačítek.
Zobrazit obrázek s příponou BMP (nebo jinou)
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Zobrazit dokument formátu Word
Zobrazit dokument formátu Excel
Pokud chcete připojený dokument editovat, klikněte 2x na jeho plochu a program nabídne
jeho aktivní formát v příslušném programovém prostředí.
1.2.2 Založení a popis majetku
Při založení elaborátu program současně založil i první majetek, jehož název je totožný
s názvem elaborátu. Další postup je závislý na tom, zda elaborát má obsahovat jeden nebo
více majetků (volba na záložce Věcná část elaborátu). Při volbě speciálního druhu elaborátu
pro ocenění jednoho majetku v rozestavěném a dokončeném stavu program automaticky založí jeden majetek pro rozestavěný stav a druhý pro stav dokončený. Další majetky v tomto
elaborátu nelze zakládat.
a) Elaborát s jedním majetkem
9.



Obrazovka Elaboráty - záložka Věcná část majetku

Všechny místopisné informace o majetku (od kódu katastrálního území až po název státu)
program vygeneruje na základě katastrálního území.
tlačítko
10. Obrazovka Katastrální území

V abecedním seznamu katastrálních území se nastavte na příslušný název. K jeho vyhledání
můžete použít textový řetězec nebo rejstřík začátečních písmen.
1. Vyhledání pomocí textového řetězce
Do editačního pole nad seznamem vypište začátek nebo celý název katastrálního území a klikněte na tlačítko s dalekohledem.

Program se nastaví na první název splňující zadání a vy dohledejte správné katastrální
území posunem dolů. Přenos do elaborátu proveďte kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem.
2. Vyhledání pomocí rejstříku
Klikněte na tlačítko se začátečním písmenem hledaného katastrálního území.
až
Program se nastaví na první název obsahující toto začáteční písmeno, a vy dohledejte
správné katastrální území posunem dolů. Přenos do elaborátu proveďte kliknutím na
tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
11. Obrazovka Elaboráty - záložka Věcná část majetku



Program vygeneruje všechny místopisné informace od kódu katastrálního území až po
název státu.
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Chcete-li zjistit další informace o infrastruktuře obce, klikněte na tlačítko Doplňkové informace. Text můžete přenášet např. do obsahu popisných informací „Infrastruktura“ na
záložce popisná část majetku, pomocí paměťové schránky (myší označte text, stisk kláves
Ctrl+c = kopírování do schránky, Ctrl+v = vyjmutí ze schránky).
Polohu majetku v obci můžete přímo editovat nebo zadat tak, že kliknutím na šipku vedle
editačního pole rozviňte roletu s nabídkou, postavte se na zvolený text, potvrďte ho klávesou Enter a text se přenese do editačního pole. Tento údaj neovlivňuje výpočet hodnot.
Časové koeficienty jsou určeny pro přepočet průměrných rozpočtových ukazatelů
v tržním ocenění staveb hlavních, vedlejších a venkovních úprav z bázického roku k datu
ocenění majetku (záložka Věcná část elaborátu). V programu jsou k dispozici časové řady
cenových indexů ČSÚ aktualizované čtvrtletně a ÚRS a ÚSI aktualizované pololetně.
Volbu časové řady proveďte tak, že kliknutím na šipku vedle editačního pole rozviňte roletu s nabídkou, postavte se na zvolený text, potvrďte ho klávesou Enter a text se přenese
do editačního pole. Nahlédnout do cenových indexů můžete pomocí tlačítka Indexy cen.
Všechny věcné informace navolené na této záložce budou u nově založených objektů
implicitně nastaveny i na záložce Věcná část objektu.
Informace, které chcete generovat do tiskového výstupu, zaškrtněte kliknutím ve čtverečku před jejich názvem. Můžete použít i hromadnou volbu tisku kliknutím na
Označ/Odznač vpravo nahoře.
Součtové hodnoty majetku jsou generovány programem z výpočtového prostředí. Při založení nového elaborátu jsou nulové. U věcné hodnoty je za lomítkem hodnota odpovídající
vlastnickému podílu.
Pokud jste na předchozí záložce Věcná část elaborátu navolili vlastnický podíl na úrovni
majetku, vygeneruje program řádek Vlastnická část majetku. Hodnotu vlastnické části zadejte zlomkem nebo koeficientem a dle potřeby vyplňte komentář (viz tlačítko).
12. Obrazovka Elaboráty - záložka Popisná část majetku



Postupně vyplňte obsahy příslušných informací. Postavte se na název příslušné informace,
klikněte kurzor do obsahového pole a editujte text. Po vyplnění obsahu a kliknutí na další
informaci se řádek s názvem editované informace zbarví do zelena a program automatický
zaškrtne její tiskový výstup (čtvereček vpravo). Pokud nechcete tuto informaci do výstupu,
tak ji kliknutím odškrtněte. Můžete použít i hromadnou volbu tisku kliknutím na
Označ/Odznač vpravo nahoře.
 Pro vyplnění obsahu informací můžete použít i vzorové texty (bod 4.3.1).
 Pokud název některé informace chcete upravit, novou informaci doplnit či stávající informaci v osnově zrušit, postupujte podle bodu 4.5.3.
 K popisným informacím můžete připojovat externí dokumenty klinutím na jedno
z tlačítek umístěných vlevo od obsahu nastavené informace (obrazovka č. 6 až 8).
b) Elaborát s více majetky
13. Obrazovka Elaboráty – záložka Soupis elaborátů

tlačítko
14. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty
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Obrazovka obsahuje záložku Hierarchický soupis, která je rozdělena do dvou horizontálních
částí. Horní část je určena pro soupis majetků a spodní pro soupis objektů. V soupisu majetků
je založen první majetek (název je převzatý z názvu elaborátu). jehož název můžete editovat.
Další majetky můžete zakládat kliknutím na horní
tlačítko
Program založí za poslední majetek další majetek s implicitním názvem „Nový“, který můžete
editovat. Při dřívější volbě speciálního druhu elaborátu pro ocenění jednoho majetku v rozestavěném a dokončeném stavu je již automaticky založen jeden majetek pro rozestavěný stav
a druhý pro dokončený. Další majetky v tomto elaborátu nelze zakládat.
Každý majetek má k dispozici vlastní záložku Věcná část majetku a Popisná část majetku,
které vyplňte podle odst. a).
c) Elaborát s majetkem rozestavěným
15. Obrazovka Elaboráty – záložka Soupis elaborátů

tlačítko
16. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Na majetkové úrovni je vygenerován na tentýž majetek ve dvou řádcích pro dokončený a rozestavěný stav. Další postup ocenění spočívá v tom, že nejdříve oceníte objekty (stavby)
v dokončeném stavu a potom si tyto objekty zkopírujete do stavu rozestavěného, kde provedete nezbytné úpravy dokončenosti. Konkrétní postup je následující:
- máte-li již objekty oceněny v dokončeném stavu tak se postavte na
příslušný objekt a vložíte ho do schránky kliknutím na tlačítko „Kopie
objektu do schránky“
- potom se postavte na majetkové úrovni na řádek pro rozestavěný stav
a klikněte na tlačítko „Přenos objektu ze schránky“ a zkopírovaný objekt se vygeneruje. Takto postupujte i u ostatních objektů.
- protože zkopírované objekty jsou ve stavu dokončeném, musíte je upravit na rozestavěný
stav (viz např. obrazovku č. 67).
Při generování elaborátu do formátu Word se v souhrnné rekapitulaci hodnoty dokončeného a
rozestavěného stavu nesečítají.
1.2.3 Založení a popis objektů
Založený majetek neobsahuje žádný objekt. Objekty se zakládají na různých obrazovkách
podle toho, zda jde o elaborát s jedním či více majetky.
a) Elaborát s jedním majetkem
17. Obrazovka Elaboráty – záložka Soupis elaborátů

tlačítko
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18. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Obrazovka obsahuje prázdnou záložku Hierarchický soupis a proto založte první objekt.
tlačítko
19. Okno Druhy objektů

Tabulka obsahuje všechny možné druhy objektů, které tvoří majetek v souladu se zákonem č.
151/1997 Sb. o oceňování majetku, prováděcí vyhláškou a účetní rozvahou. Pro lepší orientaci je pod tabulkou informační pole, kde jsou uvedeny definiční obory příslušných objektu. Dle
potřeby si můžete ve žlutých řádcích editovat vlastní druhy objektů. Podle zvoleného druhu
objektu jsou pro stanovení věcné, výnosové a porovnávací hodnoty k dispozici tyto metody:
Druh objektu
Hodnoty
Stavba hlavní, stavba vedlejší a Věcná
venkovní úpravy
Výnosová

Pozemek stavební

Porovnávací
Věcná

Výnosová
Porovnávací
Ostatní objekty vyjma sdruženého Věcná
objektu (poslední)
Výnosová
Porovnávací

Metody
Přímá, ukazatelová, skladebná, úřední
Přímá, úřední, stabilizovaného výnosu,
diskontovaného cash flow
Přímá, úřední (garáže a byty)
Přímá, cenová mapa, Naegeliho, indexová, úřední
Přímá, úřední
Přímá
Přímá, úřední
Přímá
Přímá

Pokud objekty rozložíte na subobjekty, program při jejich založení volbu druhu subobjektů již
nenabízí, neboť druh subobjektu je totožný s nadřazeným druhem objektu. Např. bytový dům,
který je stavbou hlavní, se na subobjektové úrovni skládá např. z obytné a obchodní části,
které jsou rovněž stavbou hlavní. Možnost zakládat různé druhy subobjektů umožňuje na objektové úrovni pouze volba „Sdružený objekt“ (poslední modrý řádek). Volba druhu je
v tomto případě řešena i při založení subobjektu. Např. halu se zařízením a příslušenstvím
(parkoviště, přípojka apod.) založenou jako sdružený objekt můžete složit z různých druhů
subobjektů, tj. ze stavby hlavní (hala), technologického celku (zařízení) a venkovních úprav
(příslušenství). Při volbě druhu (sub)objektu se postavte na příslušný řádek a klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
20. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Program založí objekt s implicitním názvem „Nový“, který můžete editovat. Každý objekt má
k dispozici vlastní záložku Věcná část objektu a Popisná část objektu. Se založením objektu
se po straně vygeneruje soustava ovládacích tlačítek a ve spodní části obrazovky se objeví
prázdný soupis subobjektů.
21. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty - záložka Věcná část objektu



Věcné informace se převezmou ze záložky Věcná část majetku a můžete je pro daný objekt dodatečně editovat.
 Informace, které chcete generovat do tiskového výstupu, zaškrtněte kliknutím ve čtverečku před jejich názvem. Můžete použít i hromadnou volbu tisku kliknutím na
Označ/Odznač vpravo nahoře.
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Věcná, výnosová a porovnávací hodnota objektu jsou generovány programem
z výpočtového prostředí. Při založení nového elaborátu jsou nulové. U věcné hodnoty je
za lomítkem hodnota odpovídající vlastnickému podílu.
 Pokud jste na předchozí záložce Věcná část elaborátu navolili vlastnický podíl na úrovni
objektu, vygeneruje program řádek Vlastnická část objektu. Hodnotu vlastnické části zadejte zlomkem nebo koeficientem a dle potřeby vyplňte komentář (viz tlačítko).
22. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty - záložka Popisná část objektu

Postupujte podle pokynů uvedených u obrazovky č. 12.
b) Elaborát s více majetky
Tento výklad navazuje na obrazovku č. 14, kde jste založili jednotlivé majetky.
23. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Spodní soupis objektů je pro nově založený majetek prázdný. V soupisu majetků se nastavte
na příslušný majetek a založte jeho objekt kliknutím na dolní
tlačítko
Další postup je stejný jako v odst. a). Postupným zakládáním objektů u příslušných majetků
vytvoříte majetkovou strukturu elaborátu. V soupisu majetků a objektů platí zásada, že každý
majetek má vlastní soupis objektů. Aktuální soupis objektů se vztahuje k nastavenému majetku, jehož název je uveden v řádku Majetek (šedé pole pod modrou lištou) nebo vlevo nad
skupinou ovládacích tlačítek pro majetky.
1.2.4 Založení a popis subobjektů
Založený objekt neobsahuje žádný subobjekt. Subobjekty se zakládají na různých obrazovkách podle toho, zda jde o elaborát s jedním či více majetky.
a) Elaborát s jedním majetkem
24. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Spodní soupis subobjektů je pro nově založený objekt prázdný. V soupisu objektů se postavte
na příslušný objekt, a založte jeho subobjekt kliknutím na dolní
tlačítko
Program založí subobjekt s implicitním názvem „Nový“, který můžete editovat. Pokud zakládáte subobjekt pod sdruženým objektem, musíte napřed zvolit druh subobjektu (okno č. 19).
Každý subobjekt má k dispozici vlastní záložku Věcná část subobjektu a Popisná část subobjektu. Se založením subobjektu se po straně vygeneruje soustava ovládacích tlačítek.
25. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty - záložka Věcná část subobjektu

Věcná, výnosová a porovnávací hodnota subobjektu jsou generovány programem
z výpočtového prostředí. Při založení nového elaborátu jsou nulové.
26. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty - záložka Popisná část subobjektu

Postupujte podle pokynů uvedených u obrazovky č. 12.
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b) Elaborát s více majetky
Tento výklad navazuje na obrazovku č. 14, kde jste založili jednotlivé majetky.
27. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Spodní soupis subobjektů je pro nově založený objekt příslušného majetku prázdný.
V soupisu majetků se postavte na příslušný majetek, v soupisu objektů na příslušný objekt
a založte subobjekt kliknutím na dolní
tlačítko
Další postup je stejný jako v odst. a). Postupným zakládáním subobjektů u příslušných majetků a objektů vytvoříte úplnou majetkovou strukturu elaborátu. V soupisu majetků, objektů a
subobjektů platí zásada, že každý majetek má vlastní soupis objektů a každý objekt má vlastní
soupis subobjektů. Aktuální soupis subobjektů se vztahuje k nastavenému majetku a objektu,
jejichž názvy jsou uvedeny v řádku Majetek a Objekt (šedé pole pod modrou lištou) nebo vlevo nad skupinou ovládacích tlačítek pro majetky a objekty.
1.2.5 Dodatečné změny
Pokud provedete na majetkové úrovni (záložka Věcná část majetku) dodatečné změny místopisných informací (katastrální území) a časových koeficientů, nepromítnou se tyto automaticky do již založených objektů. Změnu u příslušných objektů musíte provést ručně (záložka
Věcná část objektu).

1.3. Ocenění majetkové struktury
Po založení majetkové struktury elaborátu můžete přistoupit k jejímu ocenění. Postupně můžete určit věcnou hodnotu, výnosovou hodnotu a porovnávací hodnotu. Na jejich základě stanovíte u elaborátu s tržním oceněním výslednou tržní hodnotu majetku.
1.3.1 Věcná hodnota – ocenění nákladovým způsobem
28. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Věcnou hodnotu (VH) můžete stanovit jen pro objekty nebo subobjekty. Věcná hodnota majetku se rovná součtu věcných hodnot objektů, resp. jejich subobjektů. Postavte se na příslušný objekt nebo subobjekt a klikněte vlevo na
tlačítko
29. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Obrazovka obsahuje vhodné výpočtové metody pro stanovení věcné hodnoty příslušného druhu objektu.
METODY OCENĚNÍ PRO STAVBY HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ, STUDNY, VENKOVNÍ ÚPRAVY A HŘBITOVY

Program nabízí metodu přímou, ukazatelovou, skladebnou a úřední.
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Metoda přímá
Přímá metoda je zcela obecná, umožňující stanovit reprodukční cenu a věcnou hodnotu staveb
na základě vlastních údajů.
tlačítko
30. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá

1. Skladba stavby
Stavbu můžete skládat z libovolného počtu různých částí, které si zadáte ve výkazu výměr.
tlačítko
31. Obrazovka Výkaz výměr

V horní tabulce se zakládají jednotlivé části stavby. Název řádku „Nový“ editujte názvem
první části a ve spodním poli zadejte aritmetický výraz pro výpočet její velikosti.
tlačítko
Program provede výpočet a výsledek přenese do horní tabulky. Popis části můžete podrobně
zdokumentovat v poli pro komentář. Význam dalších tlačítek u tabulky:
Založit další část
Založit mezisoučet (žlutý řádek)
Zrušit nastavenou část nebo mezisoučet
Při složitějším propočtu můžete využívat funkce proměnné, která spočívá v nahrazení často se
opakující matematické sekvence příslušnou proměnnou. Hodnotu proměnné zadáte tak, že
kliknete na tlačítko se symbolem proměnné např. A, do okna vepíšete příslušnou matematickou sekvenci a kliknutím na tlačítko ji uložíte. Kdykoliv tuto proměnnou uvedete v aritmetickém výrazu a provedete výpočet, program proměnnou nahradí příslušnou matematickou
sekvencí. Pro snadnější výpočet obestavěného prostoru je pod proměnnou „J“ hodnota zastavěné plochy, která se do výkazu výměr vygeneruje v okamžiku, kdy provedete její výpočet
v prostředí pod tlačítkem Zastavěná plocha (obrazovka č. 33). Po ukončení výpočtu výkazu
výměr klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
2. Volba měrné jednotky
Pokud chcete stanovit reprodukční cenu na měrnou jednotku, proveďte její volbu.
tlačítko
32. Okno Měrné jednotky

Postavte se na příslušnou měrnou jednotku a její volbu proveďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
33. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá
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Zvolená měrná jednotka se vygenerovala k počtu měrných jednotek výkazu výměr. Pokud jste
zvolili „m3 obestavěného prostoru“, vygeneroval program další dvě tlačítka pro zastavěnou a
podlahovou plochu. Při jejich výpočtu postupujte obdobně, jako u výkazu výměr. Pokud
chcete, aby rozpis podlahových ploch byl současně k dispozici pro výpočet nájemného (viz
výnosová hodnota), vyplňte ve sloupci Typ příslušný symbol (B, K, S, O).
3.

Stanovení reprodukční ceny
tlačítko
34. Obrazovka Reprodukční cena

V tabulce jsou vygenerovány všechny části stavby, které jste vyplnili ve výkazu výměr.
 Ve žlutém sloupci editujte jednotkovou nebo celkovou reprodukční cenu (jednotková cena
se propočítá). Ve sloupci „Podíl 2“ se propočítá procentní podíl části z reprodukční ceny
celé stavby.
 Dle potřeby vyplňte komentář (POZN) s příp. využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Jde-li o stavbu rozestavěnou, můžete řešit její dokončenost kliknutím na
tlačítko
35. Obrazovka Dokončenost

V tabulce jsou vygenerovány všechny části stavby (dokončené) s reprodukční cenou a jejich podílem z celkové ceny (Podíl 2), které jste vyplnili na předchozí obrazovce.
 Ve žlutém sloupci editujte procento dokončenosti nebo přímo stanovte reprodukční
cenu rozestavěné části (dokončenost se propočítá). Ve sloupci „Podíl 3“ se propočítá
procentní podíl části z reprodukční ceny celé rozestavěné stavby.
 Dle potřeby vyplňte komentář (POZN) s příp. využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se reprodukční cena promítla do výsledku
a následně do tabulky pro výpočet věcné hodnoty.
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
36. Obrazovka Reprodukční cena

Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
37. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá

Jednotková a celková reprodukční cena se vygenerovala do pole vedle tlačítka. Pokud jste
řešili dokončenost, vygeneroval program další řádek s reprodukční cenou rozestavěné stavby.
4. Stanovení věcné hodnoty – opotřebení
Pro stanovení věcné hodnoty musíte určit míru opotřebení.
tlačítko
38. Obrazovka Opotřebení - záložka Přímé

Opotřebení můžete řešit metodou přímou nebo propočtovou. Není-li žádná metoda vybrána,
program implicitně nabízí metodu přímou. Volbu druhé metody proveďte kliknutím na příslušnou záložku.
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Metoda přímá
V tabulce jsou vygenerovány všechny části stavby s jejich podílem z celkové ceny (Podíl 2,
resp. 3 ), které jste vyplnili při řešení reprodukční ceny.
 Ve žlutých sloupcích můžete editovat procento opotřebení nebo přímo věcnou hodnotu
(opotřebení se propočítá). Ve sloupci „Př.opotř“ se vypočítá přepočtené opotřebení (Podíl
2 resp. 3 * Opotř / 100).
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se věcná hodnota promítla do výsledku.
39. Obrazovka Opotřebení – záložka Propočtové

Metoda propočtová
Jedná se o metodu lineární, kvadratickou, semikvadratickou, které umožňují stanovit opotřebení stavby pomocí standardních vzorců uvedených v bodu 7.3.
 Zadejte stáří stavby nebo rok výstavby a celkovou životnost. Program propočítá zbytkovou životnost.
 Kliknutím zvolte jednu z metod opotřebení
 Pokud chcete editovat opotřebení jednotlivých částí objektu, klikněte na příslušné tlačítko

40. Obrazovka Opotřebení – (název metody)

V tabulce jsou vygenerovány všechny části stavby s jejich podíly (Podíl 2, resp 3 ), které jste
vypočítali při řešení reprodukční ceny.
 Ve žlutých sloupcích můžete editovat implicitně nastavené hodnoty stáří a celkové životnosti. Z nich se vypočítají hodnoty ve sloupci:
Opotř (opotřebení) = viz bod 7.3
Př.opotř (přepočtené opotřebení) = Podíl 2 resp. 3 * Opotř / 100
VH (věcná hodnota) = RC * (100 - Opotř) / 100
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
41. Obrazovka Opotřebení – záložka Propočtové





Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se věcná hodnota promítla do výsledku.
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
42. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá





Zkontrolujte všechny vygenerované údaje až do úrovně věcné hodnoty.
Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
K metodě můžete připojit (i současně) externí dokumenty kliknutím na jedno z tlačítek.
Připojit obrázek s příponou BMP (nebo jinou)
Připojit dokument formátu Word
Připojit dokument formátu Excel
25

43. Okno ve Windows Otevřít (Open resp. Open picture)

V adresáři složek vyhledejte připojovaný dokument, klikněte na jeho název (zmodrá) a potvrďte kliknutím na tlačítko Výběr.
44. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá

Program připojí dokument k metodě. Ve čtverečku pod tlačítkem kliknutím zaškrtněte dokument do tisku elaborátu. Připojený dokument zobrazíte kliknutím na jedno z tlačítek.
Zobrazit obrázek s příponou BMP (nebo jinou)
Zobrazit dokument formátu Word
Zobrazit dokument formátu Excel
Pokud chcete připojený dokument editovat, klikněte 2x na jeho plochu a program nabídne
jeho aktivní stav v příslušném programovém prostředí.
 Zkontrolujte, zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
 Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte vpravo nahoře na
tlačítko


Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
45. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty







Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, kterou použijete pro ocenění stavby. Program
vygeneruje do řádku “Aktuální hodnota” její věcnou hodnotu a pod ní i jednotkovou
reprodukční cenu.
V případě, že nechcete, aby hodnota příslušné metody byla součástí rekapitulace majetku
a její výpočet byl pouze dokumentační, zaškrtněte metodu, ale váhu upravte na 0,00.
Chcete-li, aby věcná hodnota byla stanovena váženým průměrem z více metod, zadejte
jejich váhy. Pokud chcete, aby výpočet věcné hodnoty byl zdokumentován
Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.

Metoda ukazatelová
Účelem této metody je stanovit věcnou hodnotu staveb pomocí průměrných rozpočtových
ukazatelů, které můžete libovolně upravovat až do úrovně věcné hodnoty.
tlačítko
46. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová

Vhodný ukazatel můžete vyhledat přímo ze souboru matričních ukazatelů nebo ze souboru
tzv. šablon. Šablony jsou vámi upravené rozpočtové ukazatele, které jste se rozhodli uchovat
pro další použití. Po prvním spuštění programu je soubor šablon prázdný, a proto vyhledejte
vhodný ukazatel z matričního souboru.
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1.

Volba ukazatele z matričního souboru
tlačítko
47. Obrazovka Ukazatele

Na obrazovce je začátek souboru průměrných rozpočtových ukazatelů, které jsou seřazeny v
abecedním pořadí. Každý ukazatel je navíc zatříděn podle JKSO a SKP. Ukazatele můžete
vyhledávat kliknutím a tahem posuvné lišty nebo kliknutím na šipky. Musíte zvolit takový
ukazatel, jehož popis nejvíce vystihuje charakter vámi oceňované stavby. Vzhledem k rozsahu
souboru můžete vyhledat vhodný ukazatel podle jednoho nebo více kritérií.
a) Vyhledávání podle jednoho kriteria

K rychlejšímu vyhledání ukazatelů slouží řada tlačítek ve spodní části obrazovky:
Nastavte se na zvolenou skupinu staveb, klikněte na zelené zaškrtávátko a
program nabídne všechny ukazatele náležející do této skupiny
Nastavte se na zvolenou skupinu staveb, klikněte na zelené zaškrtávátko a
program nabídne všechny ukazatele náležející do této skupiny
Nastavte se na vhodný text v nabídce jednotlivých úrovních a volbu vždy
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Příslušnou úroveň vždy otevřete kliknutím na tlačítko s názvem úrovně.
Napište kmen slova hledaného ukazatele, klikněte na černý křížek a program vyhledá všechny ukazatele obsahující tuto textovou sekvencí
Nastavte se pomocí abecedy na zvolené slovo, klikněte na zelené zaškrtávátko a program vyhledá všechny ukazatele obsahující toto slovo
Návrat do nabídky celého souboru ukazatelů
Nejlépe lze vyhledat ukazatel přes fasety, neboť postupná selekce parametrů stavby na jednotlivých úrovních vede ke správné volbě ukazatele.
b) Vyhledávání podle více kriterií

V levé horní části obrazovky klikněte na 2. úroveň a potom na
tlačítko
48. Obrazovka Hledání dle kritérií

Klikněte na příslušné tlačítko kriteria výběru a zvolte požadované parametry (hodnotu) podle
předchozího návodu. Potom klikněte na tlačítko Proveď a program vyhledá všechny ukazatele odpovídající navolené hodnotě.
49. Obrazovka Ukazatele

Pokud chcete pokračovat v dalším vyhledávání, klikněte na 3.úroveň a celý postup zopakujte.
Po vyhledání příslušného ukazatele či skupiny ukazatelů daných parametrů se nastavte na příslušný ukazatel a potvrďte jeho výběr kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
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50. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová

2. Volba ukazatele ze šablon
Máte-li již vytvořen soubor šablon, můžete ho používat pro oceňování staveb podobně jako
soubor matričních rozpočtových ukazatelů.
tlačítko
51. Obrazovka Šablony – záložka Soupis šablon

Na obrazovce je začátek souboru šablon, které jsou seřazeny v abecedním pořadí. Každá šablona je navíc zatříděna podle JKSO a SKP a doplněna popisem zatřídění původního ukazatele.
Správnou šablonu můžete vyhledávat kliknutím a tahem posuvné lišty nebo kliknutím na šipky. Musíte zvolit takovou šablonu, jejíž popis nejvíce vystihuje charakter oceňované stavby.
 U rozsáhlejších souborů můžete použít třídění podle různých kritérií. Volbu příslušného
kriteria provedete tak, že kliknutím na šipku rozvinete roletu, nastavíte se na příslušný řádek a potvrdíte Enter. Název kriteria se přenese do informačního pole. Setřídění souboru
provedete kliknutím na
tlačítko



Podrobnější informace o šabloně získáte kliknutím na záložku Detail.
Pokud chcete použít šablonu do elaborátu, nastavte se na příslušný řádek a volbu potvrďte
kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Do elaborátu se přenesou všechny hodnotové údaje včetně rozpadu na stavební díly.
52. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová

3. Základní hodnota
Po výběru ukazatele se vygeneruje základní hodnota včetně zatřídění a bázické datum,
k němuž je hodnota ukazatele stanovena. Svítí-li toto datum černě, znamená to, že bázické
datum tohoto ukazatele je shodné s datem ukazatelů nahraných v programu. Svítí-li datum
červeně, upozorňuje tak uživatele na to, že datum použitého ukazatele je jiné než datum, ke
kterému jsou stanoveny aktuálně nahrané ukazatele v počítači (např. při převzetí staršího ukazatele ze šablon).
4. Volba materiálové charakteristiky
Volbou materiálové charakteristiky upřesníte základní hodnotu ukazatele, neboť na rozdíl od
šablony je vždy jeho materiálová charakteristika nerozlišena. Pokud se rozhodnete u šablon
nebo při dodatečné editaci ukazatele změnit jeho materiálovou charakteristiku, na kterou je
vázán již konkrétní rozpad stavebních dílů včetně analytického opotřebení, program nahradí
tento rozpad odpovídajícím rozpadem nově zvolené materiálové charakteristiky a původní
hodnoty zruší.
tlačítko
53. Okno Materiálová charakteristika

Nastavte se na příslušný řádek a klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
54. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová
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5. Výkaz výměr, zastavěná a podlahová plocha
Pokud jste zvolili ukazatel, jehož základní hodnota je stanovena na „m3 obestavěného prostoru“, vygeneroval program nad tlačítkem pro výkaz výměr další dvě tlačítka pro výpočet zastavěné a podlahové plochy. Výkaz výměr můžete přímo editovat nebo podrobně vypočítat
následujícím postupem.
tlačítko
55. Obrazovka Výkaz výměr

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 31.
56. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová

Postup při stanovení zastavěné a podlahové plochy, je po kliknutí na příslušné tlačítko obdobný jako pro výkaz výměr. Pokud chcete, aby rozpis podlahových ploch byl současně
k dispozici pro výpočet nájemného (viz výnosová hodnota), vyplňte ve sloupci Typ příslušný
symbol (B, K, S, O).
6. Nastavení soustavy koeficientů
Základní hodnotu průměrného ukazatele můžete korigovat pomocí koeficientu. Přepočtový
koeficient může zohledňovat nejrůznější vlivy (inflační, cenový, regionální apod.). Jeho hodnotu můžete zadat přímo nebo podrobně zdokumentovat následujícím postupem.
tlačítko
57. Okno Soustava koeficientů

Tabulka je rozdělena do tří tématických částí, z nichž první skupinu tvoří tituly nákladů spojených s umístěním stavby - NUS (bývalé vedlejší rozpočtové náklady), druhou tituly nákladů
na projektovou, inženýrskou a kompletační činnost a třetí skupinu reprezentuje časový koeficient. Žlutě zbarvené tituly znamenají, že hodnoty koeficientů se automaticky generují programem takto:
 Zařízení staveniště v závislosti na zatřídění stavby podle JKSO.
 Území se ztíženými výrobním podmínkami v závislosti na okresu, kde stavba stojí.
 Časový koeficient jako podíl indexu vztaženého k datu ocenění majetku a indexu
vztaženého k bázickému datu zvoleného ukazatele. Pro lepší orientaci je datum ocenění majetku uvedeno v pravém dolním rohu pod indexem (nastavuje se na obrazovce
Elaboráty – záložka Věcná část elaborátu) a bázické datum zvoleného ukazatele
v pravém horním rohu. Indexy cen jsou převzaty z časové řady ČSÚ, ÚRS nebo ÚSI
(nastavuje se na záložce Věcná část majetku na obrazovce č. 11, příp. Věcná část objektu na obrazovce č. 21). Je-li nad hodnotou indexu uvedeno „nepoužito“, není časová
řada nastavena a hodnota je vždy 1,0000. V případě, že k datu ocenění majetku není
index znám (např. nebyla provedena aktualizace), program uvede ve sloupci „Koef“
hodnotu 1,0000 a vedle tabulky podpůrně nabídne informaci o posledně známém koeficientu s datem pro které platí. Jeho hodnotu můžete přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko se žlutou šipkou a případně ho upravit. V této souvislosti doporučujeme provádět pravidelnou aktualizaci dat. Tuto aktualizaci zajišťuje správce programu čtvrtletně v rámci roční licence zdarma.
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Hodnoty koeficientů a jejich popisy můžete libovolně editovat. Tituly první skupiny NUS
můžete potlačit v číselníku podle bodu 4.7.3. V posledním sloupci je informativně uvedena
hodnota ukazatele po jeho dílčích úpravách. Po odsouhlasení celkového koeficientu opusťte
okno kliknutím na tlačítko s červeným křížkem. Odpovědí Ne na následující dotaz máte ještě
možnost vypočtenou hodnotu ze soustavy koeficientů nepřevzít.
58. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová

Při akceptaci hodnoty koeficientu se do výchozí hodnoty vygeneruje přepočtená jednotková a
celková hodnota za stavbu a původně nastavené datum se přepíše datem, k němuž je majetek
reálně oceněn (obrazovka č. 5).
7. Úprava výchozí hodnoty – stanovení reprodukční ceny
Vzhledem k tomu, že výchozí hodnota je stanovena na průměrné parametry stavby, můžete ji
dále upřesňovat podle údajů zjištěných při místním šetření.
tlačítko
59. Obrazovka Úprava výchozí hodnoty – záložka Přímá

Reprodukční cenu můžete řešit metodou přímou nebo strukturovanou. Není-li žádná metoda
vybrána, program implicitně nabízí metodu přímou. Volbu metody proveďte kliknutím na
příslušnou záložku.
Metoda přímá
Jedná se o metodu zcela obecnou, umožňující upravit výchozí hodnotu jakýmkoliv vlastním
postupem. K tomu můžete využít popisné pole pro komentář a výpočtové pole pro stanovení
reprodukční ceny.
 Umístěte kurzor do výpočtového pole, zadejte aritmetický výraz pro výpočet reprodukční
ceny a potvrďte kliknutím na tlačítko Vypočet. Ve spodní části obrazovky je informativně
uvedena výchozí hodnota, reprodukční cena a přepočtový koeficient úprav.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 V posledním řádku obrazovky můžete zadat procento dokončenosti a program propočítá
reprodukční cenu rozestavěné stavby (RC-rozestavěnost).
 Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se reprodukční cena promítla do výsledku.
60. Obrazovka Úprava výchozí hodnoty – záložka Strukturovaná

Metoda strukturovaná (stavební díly)
Jedná se o metodu, kterou můžete stanovit reprodukční cenu z výchozí hodnoty pomocí vzorového rozpadu na stavební díly. U jednotlivých dílů můžete editovat názvy a hodnoty.
 Kvalitativní nebo kvantitativní změny stavebních dílů můžete provést pomocí koeficientu
úprav ve sloupci „Koef“ nebo přímou editací ve sloupci „RC (Kč)“. Ve sloupci „Podíl 2“
se propočítá procentní podíl stavebních dílů z reprodukční ceny celé stavby. Tyto úpravy
nelze provést u stavebních dílů, které již byly rozděleny v analytickém opotřebení. Pokud
přesto chcete stavební díl upravit, musíte napřed zrušit jeho rozpad v opotřebení.
 Chcete-li promítnout zpět výchozí (implicitní) strukturu stavebních dílů nebo ji upravit
podle vlastních představ, klikněte na
tlačítko
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61.

Okno Struktura stavebních dílů podle uživatele

Ve výchozí struktuře můžete libovolně editovat názvy stavebních dílů a jejich procentní
podíly. Zařadit nebo zrušit stavební díl můžete pomocí tlačítek vlevo nahoře. Program
kontroluje, zda součtová hodnota procentního zastoupení všech stavebních dílů je rovna
100. Pokud je součtová hodnota vyšší nebo nižší (červená čísla), tak rozdíl musíte eliminovat další úpravou až dosáhnete součtového stavu 100. Teprve potom můžete provedené
úpravy potvrdit kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem a původní struktura se nahradí strukturou novou.
Poznámka: Pokud chcete upravené názvy stavebních dílů používat trvale, postupujte
podle bodu 4.4.3.
62. Obrazovka Úprava výchozí hodnoty - záložka Strukturovaná



Stavební díl, který jste dosud rozdělili v analytickém opotřebení, můžete rozdělit na dvě
části, např. okna rozdělit na okna dřevěná a okna plastová.
tlačítko
63. Okno Rozpad stavebního dílu

Novou část stavebního dílu můžete zadat procentním poměrem z původního podílu nebo
přímou editací nového procentního podílu (hodnota nesmí být vyšší než hodnota původního podílu). Původní podíl se sníží o nový podíl a současně se přepočítají i dílčí reprodukční ceny těchto částí. Provedené úpravy potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem a původní stavební díl se rozpadne na dvě části, u kterých upravte popis.
64. Obrazovka Úprava výchozí hodnoty - záložka Strukturovaná



Strukturu stavebních dílů můžete dále upravovat pomocí těchto tlačítek:
Zadání nového stavebního dílu
Kopie nastaveného stavebního dílu
Zrušení nastaveného stavebního dílu (týká se jen kopií a nových stavebních dílů)
Informace o charakteristice (standardu) nastaveného stavebního dílu



Chcete-li zpracovat komentář ke zvolené metodě a provedeným úpravám klikněte na
tlačítko
65. Okno Komentář

V popisném poli editujte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Pokud do komentáře chcete přenést i charakteristiky stavebních dílů, klikněte na
tlačítko
Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
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66. Obrazovka Úprava výchozí hodnoty - záložka Strukturovaná



Tabulku se strukturou stavebních dílů můžete vygenerovat do tiskového formátu pomocí
těchto tlačítek:
Rychlý náhled a výstup bez možnosti editace
Výstup ve formátu Word s možností editace
Výstup v txt formátu Wordpad s možností editace



Jde-li o rozestavěnou stavbu, řešte stav její dokončenosti kliknutím na
tlačítko
67. Obrazovka Dokončenost

V tabulce jsou vygenerovány všechny řádky a sloupce, které jste vyplnili na předchozí obrazovce.
 Ve žlutých sloupcích můžete editovat procento dokončenosti nebo přímo stanovit reprodukční cenu rozestavěné části (dokončenost se propočítá). Ve sloupci „Podíl 3“ se
propočítá procentní podíl rozestavěné části objektu.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Význam tlačítek pro tisk je popsán u předchozí obrazovky.
 Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se reprodukční cena promítla do výsledku
a následně do tabulky pro výpočet věcné hodnoty.
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
68. Obrazovka Úprava výchozí hodnoty – záložka Strukturovaná



Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se reprodukční cena promítla do výsledku a
následně do tabulky pro výpočet věcné hodnoty.
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
69. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová

Jednotková a celková reprodukční cena se vygenerovala do šedého pole vedle tlačítka. Pokud
jste řešili dokončenost, vygeneroval program další řádek s reprodukční cenou rozestavěné
stavby.
8. Stanovení věcné hodnoty - opotřebení
Pro stanovení věcné hodnoty musíte určit míru opotřebení.
tlačítko
70. Obrazovka Opotřebení – záložka Přímé

Opotřebení můžete řešit metodou přímou nebo propočtovou. Není-li žádná metoda vybrána,
program implicitně nabízí metodu přímou. Volbu druhé metody provedete kliknutím na příslušnou záložku.
Metoda přímá
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Jedná se o metodu zcela obecnou, umožňující stanovit opotřebení stavby jakýmkoliv vlastním
postupem. K tomu můžete využít popisné pole pro komentář a výpočtové pole pro stanovení
věcné hodnoty.
 Umístěte kurzor do výpočtového pole, zadejte aritmetický výraz pro výpočet věcné hodnoty a potvrďte kliknutím na tlačítko Vypočet. Ve spodní části obrazovky je informativně
uvedena reprodukční cena, věcná hodnota a míra opotřebení.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se věcná hodnota promítla do výsledku.
71. Obrazovka Opotřebení – záložka Propočtové

Metoda propočtová
Jedná se o metodu lineární, kvadratickou, semikvadratickou a analytickou, které umožňují
stanovit opotřebení stavby pomocí standardních vzorců uvedených v bodu 7.3.
 Zadejte stáří stavby nebo rok výstavby a celkovou životnost. Program propočítá zbytkovou životnost.
a dále kliknutím zaškrtněte vybra Kliknutím zvolte jednu z metod opotřebení
nou propočtovou metodu (vlevo nahoře), aby se věcná hodnota promítla do výsledku.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Pokud chcete editovat hodnoty v tabulce pro analytické opotřebení klikněte na
tlačítko
72. Obrazovka Analytické opotřebení

V tabulce jsou vygenerovány všechny stavební díly s jejich podíly (Podíl 2, resp 3 ), které jste
vypočítali při řešení reprodukční ceny. Další sloupce obsahují tyto údaje:
Min - směrná minimální životnost stavebního dílu
Max - směrná maximální životnost stavebního dílu
Stáří - stáří stavebního dílu podle stáří stavby
Život - celková životnost stavebního dílu podle maximální životnosti a stáří stavby
Opotř - opotřebení = (Stáří / Život) * 100
Př.opotř- přepočtené opotřebení = Podíl 2 resp.3 * Opotř / 100
VH - věcná hodnota = RC * (100 - Opotř) / 100


Ve žlutých sloupcích můžete editovat stáří, celkovou životnost a opotřebení jednotlivých
stavebních dílů. Ostatní hodnoty program automaticky vypočítá.
 Modře zbarvená pole signalizují, že
 ve sloupci Stáří, Život a Opotř, jste hodnotu opotřebení zadávali přímou editací.
 ve sloupci VH je nula vlivem opotřebení 100 % (jen u nových stavebních dílů) nebo
tím, že jste v předchozím kroku u stavebního dílu stanovili nulovou reprodukční cenu.
 Chcete-li rozdělit stavební díl (s nenulovým opotřebením) na dvě části např. z důvodu
jejich různého stáří, klikněte na
tlačítko
73. Okno Rozpad stavebního dílu

Novou část stavebního dílu můžete zadat procentním poměrem z původního podílu nebo
přímou editací nového procentního podílu (hodnota nesmí být vyšší než hodnota původní-
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ho podílu). Původní podíl se sníží o nový podíl a současně se přepočítají i dílčí reprodukční ceny těchto částí. Provedené úpravy potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem a původní stavební díl se rozpadne na dvě části, u kterých upravte jejich popis.
74. Obrazovka Analytické opotřebení



Chcete-li se vrátit k výchozím (implicitním) hodnotám stavebních dílů, klikněte na
tlačítko



Chcete-li zpracovat komentář ke zvolené metodě a provedeným úpravám klikněte na
tlačítko
75. Okno Komentář

V popisném poli (POZN) editujte komentář s případným využitím vzorových textů (bod
4.3.1). Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se červeným křížkem.
76. Obrazovka Analytické opotřebení



Tabulku s analytickým opotřebením stavebních dílů můžete vygenerovat do tiskového
formátu pomocí těchto tlačítek:
Rychlý náhled a výstup bez možnosti editace
Výstup ve formátu Word s možností editace
Výstup v textovém formátu Wordpad s možností editace



Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
77. Obrazovka Opotřebení – záložka Propočtové

Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
78. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová




Zkontrolujte všechny vygenerované údaje až do úrovně věcné hodnoty.
Pokud chcete zpracovat komentář ke zvolené metodě a provedeným úpravám klikněte na
tlačítko



Zkontrolujete zda výpisy výpočtů zastavěné a podlahové plochy, výkazu výměr a komentáře do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.

9. Zařazení upraveného ukazatele do šablon
Upravený ukazatel, který chcete i nadále používat pro ocenění obdobných staveb, můžete
zařadit do seznamu šablon. Program bude evidovat všechny rozhodující cenové údaje vztažené na příslušnou měrnou jednotku až do úrovně věcné hodnoty.
tlačítko
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79. Obrazovka Šablony – záložka Soupis šablon

V seznamu se vygeneruje řádek s novou šablonou. Pokud chcete upravit popis šablony, klikněte na záložku Detail. Další tlačítka mají tuto funkci:
Náhled do struktury stavebních dílů nastavené šablony ve txt formátu Wordpad
Zpracování komentáře k nastavené šabloně v txt formátu Wordpad
Zrušení nastavené šablony
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
80. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Ukazatelová




Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
81. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.
Metoda skladebná
Účelem této metody je stanovit věcnou hodnotu stavby skladebným způsobem pomocí cen
funkčních dílů (agregované stavebních konstrukce a práce).
tlačítko
82. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná

1. Zatřídění oceňované stavby
Pro větší přehlednost se rozpočet vytváří v členění po jednotlivých stavebních dílech, jejichž
strukturu získáte zatříděním oceňované stavby.
tlačítko
83. Obrazovka Třídník stavebních objektů

Oceňovanou stavbu zatřídíte volbou příslušného řádku stavebního objektu. Stavební objekty
jsou seřazeny v abecedním pořadí. Každý objekt je navíc zatříděn podle JKSO a SKP. Seznam stavebních objektů můžete prohlížet kliknutím a tahem posuvné lišty nebo kliknutím na
šipky. Zvolte takový stavební objekt, jehož popis nejvíce vystihuje charakter vámi oceňované
stavby. Vzhledem k rozsahu souboru můžete vhodný stavební objekt vyhledat podle jednoho
nebo více kritérií.
a) Vyhledávání podle jednoho kriteria

K rychlejšímu vyhledání stavebního objektu slouží řada tlačítek ve spodní části obrazovky:
Nastavte se na zvolenou skupinu staveb, klikněte na zelené zaškrtávátko a
program nabídne všechny stavební objekty náležející do této skupiny
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Nastavte se na zvolenou skupinu staveb, klikněte na zelené zaškrtávátko a
program nabídne všechny stavební objekty náležející do této skupiny
Nastavte se na vhodný text v nabídce jednotlivých úrovní a volbu vždy
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Příslušnou úroveň vždy otevřete kliknutím na tlačítko s názvem úrovně.
Napište kmen slova hledaného stavebního objektu, klikněte na černý křížek
a program vyhledá všechny objekty obsahující tuto textovou sekvenci
Nastavte se pomocí abecedy na zvolené slovo, klikněte na zelené zaškrtávátko a program vyhledá všechny objekty obsahující toto slovo
Návrat do nabídky celého souboru stavebních objektů
Příslušný stavební objekt lze nejlépe vyhledat pomocí faset, neboť postupná selekce parametrů stavby na jednotlivých úrovních vede ke správné volbě stavebního objektu.
b) Vyhledávání podle více kriterií

V levé horní části obrazovky klikněte na 2. úroveň a potom na
tlačítko
84. Obrazovka Hledání dle kritérií

Klikněte na příslušné tlačítko kriteria výběru a zvolte požadované parametry (hodnotu) podle
předchozího návodu. Potom klikněte na tlačítko Proveď a program vyhledá všechny stavební
objekty odpovídající zvolené hodnotě.
85. Obrazovka Třídník stavebních objektů

Pokud chcete pokračovat v dalším vyhledávání, klikněte na 3.úroveň a celý postup zopakujte.
Po vyhledání příslušného objektu či skupiny objektů daných parametrů se nastavte na příslušný objekt a potvrďte jeho výběr kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
86. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná

2.

Volba materiálové charakteristiky
tlačítko
87. Okno Materiálová charakteristika

Nastavte se na příslušný řádek a klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
88. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná

3. Výkaz výměr, zastavěná a podlahová plocha
Pokud jste zvolili stavební objekt, jehož velikost se udává v „m3 obestavěného prostoru“, vygeneroval program nad tlačítkem pro výkaz výměr další dvě tlačítka pro výpočet zastavěné a
podlahové plochy. Výkaz výměr můžete editovat přímo nebo podrobně vypočítat.
tlačítko
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89. Obrazovka Výkaz výměr

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 31.
90. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná

Postup při stanovení zastavěné a podlahové plochy je po kliknutí na příslušné tlačítko obdobný jako pro výkaz výměr. Pokud chcete, aby rozpis podlahových ploch byl současně
k dispozici pro výpočet nájemného (viz výnosová hodnota), vyplňte ve sloupci Typ příslušný
symbol (B, K, S, O).
4. Stanovení základní hodnoty
Základní hodnotu stanovíte rozpočtovým způsobem pomocí agregovaných cen funkčních dílů. Vedle jednotkové a celkové hodnoty je uvedeno i bázické datum, k němuž je základní
hodnota stanovena. Je-li toto datum černé, znamená to, že základní hodnota je stanovena ke
stejnému datu, jako ceny funkčních dílů nahraných v programu a vše je v pořádku. Je-li datum
červené, znamená to, že základní hodnota je stanovena k jinému datu než ceny funkčních dílů
nahrané v programu.
tlačítko
91. Obrazovka Základní hodnota

Tabulka v horní polovině obrazovky obsahuje strukturu stavebních dílů zatříděné stavby.
 Název a hodnotu stavebního dílu můžete editovat.
 Chcete-li upravit strukturu stavebních dílů podle vlastních představ nebo promítnout zpět
výchozí (implicitní) strukturu, klikněte na
tlačítko
92. Okno Struktura stavebních dílů podle uživatele

Ve výchozí struktuře můžete libovolně editovat názvy stavebních dílů. Zařadit nebo zrušit
stavební díl můžete pomocí tlačítek vlevo nahoře. Provedené úpravy potvrďte kliknutím
na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem a původní struktura se nahradí strukturou novou.
Poznámka: Pokud chcete upravené názvy stavebních dílů používat trvale, postupujte
podle bodu 4.4.3.
93. Obrazovka Základní hodnota



Strukturu stavebních dílů můžete dále upravovat pomocí těchto tlačítek:
Zadání nového stavebního dílu
Kopie nastaveného stavebního dílu
Zrušení nastaveného stavebního dílu
Informace o charakteristice (standardu) nastaveného stavebního dílu
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Tabulka ve spodní polovině obrazovky je určena pro oceňování jednotlivých stavebních dílů
pomocí funkčních dílů. Pokud chcete některý stavební díl rozpočtovat, postavte se na řádek
s jeho názvem.
 Příslušný funkční díl můžete zadat několika způsoby :
 z celého souboru
 pomocí vazby
 ručně zpracovaný (R-položka)
 úpravou stávající položky
a) volba funkčního dílu z celého souboru
V programu je nahrán rozsáhlý soubor funkčních dílů, do kterého vstoupíte kliknutím na
tlačítko
94. Obrazovka Funkční díly

Na obrazovce je začátek souboru funkčních dílů, které jsou seřazeny podle technologického postupu výstavby. Pokud chcete setřídit soubor např. v abecedním pořadí, kliknutím na
šipku rozviňte roletu, nastavte se na příslušný řádek a potvrďte Enter. Název kriteria se
přenese do informačního pole. Setřídění souboru proveďte kliknutím na
tlačítko
Funkční díl můžete vyhledávat kliknutím a tahem posuvné lišty nebo kliknutím na šipky.
Podrobnosti o nastaveném funkčním dílu zjistíte kliknutím na
tlačítko
95. Obrazovka Funkční díly - detail

Na této obrazovce jsou další popisné a hodnotové údaje např. o pracnosti, nákladech a
hmotnosti započtených materiálů ve funkčním dílu. V položkách bourání je uvedena
hmotnost suti, v ostatních položkách hmotnost zabudovaného materiálu. Údaj o nákladech
na materiál uvádí pouze náklady na hlavní materiály (např. okno, dveře, kotel atd.). Hlavní
materiál je většinou uveden v poznámce (vysvětlivkách) jako reprezentant. Dále je zde
uvedeno fasetové zatřídění, které umožňuje logicky vyhledat funkční díl postupným
upřesňováním tématických okruhů.
96. Obrazovka Funkční díly

Vzhledem k rozsahu souboru můžete vyhledat vhodný funkční díl podle jednoho nebo více kritérií.
aa) vyhledávání podle jednoho kriteria
K rychlejšímu vyhledání slouží řada tlačítek ve spodní části obrazovky:
Nastavte se na hledané číslo varianty, klikněte na zelené zaškrtávátko a
program nabídne všechny funkční díly vytvořené v této variantě
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Nastavte se na vhodný text v nabídce jednotlivých úrovní a volbu vždy
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Příslušnou
úroveň vždy otevřete kliknutím na tlačítko s názvem úrovně.
Napište kmen slova hledaného funkčního dílu, klikněte na černý křížek
a program vyhledá funkční díly obsahující tuto textovou sekvenci
Nastavte se pomocí abecedy na zvolené slovo, klikněte na zelené zaškrtávátko a program vyhledá všechny funkční díly obsahující toto slovo.
Rejstřík můžete aktualizovat kliknutím na horní tlačítko
Návrat do nabídky celého souboru funkčních dílů
Nejlépe lze vyhledat funkční díly přes fasety, neboť postupná selekce jejich parametrů na
jednotlivých úrovních vede ke správné volbě.
ab) vyhledávání podle více kriterií
V levé horní části obrazovky klikněte na 2. úroveň a potom na
tlačítko
97. Obrazovka Hledání dle kritérií

Klikněte na příslušné tlačítko kriteria výběru a zvolte požadované parametry (hodnotu)
podle předchozího návodu. Potom klikněte na tlačítko Proveď a program vyhledá všechny
funkční díly odpovídající navolené hodnotě.
98. Obrazovka Funkční díly

Pokud chcete pokračovat ve vyhledávání, klikněte na 3.úroveň a celý postup zopakujte.
ac) vytvoření nového funkčního dílu
Základní soubor funkčních dílů můžete doplňovat o nové položky – varianty. Podle způsobu tvorby funkčního dílu klikněte na příslušné tlačítko.
zadání nové položky bez předlohy
zadání nové položky (kopie) z předlohy nastavené stávající položky
Dále postupujte podle bodu 4.4.2. Pokud chcete poslat funkční díl do rozpočtu, nastavte se
na jeho řádek a klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
99. Obrazovka Základní hodnota

b) volba funkčního dílu pomocí vazby
Soubor vazeb zajišťuje zúženou nabídku funkčních dílů, které jsou vhodné pro ocenění
nastaveného stavebního dílu. Základní soubor vazeb vytváří správce programu. Další vazby např. pro vaše varianty funkčních dílů můžete doplňovat podle bodu 4.4.4.
tlačítko
100. Obrazovka Funkční díly
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V zúžené nabídce funkčních dílů se nastavte na příslušný řádek a potvrďte volbu kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
101. Obrazovka Základní hodnota

c) volba ručně zpracovaného funkčního dílu (R-položky)
Pokud soubor funkčních dílů neobsahuje vhodnou položku, můžete ji pro jednorázové použití vytvořit ručně.
tlačítko
V soupisu funkčních dílů se vygeneruje další řádek se symbolem R (ručně zadaný), u kterého editujte název, množství a jednotkovou cenu. Další údaje (měrná jednotka, úplný popis, poznámka apod.) můžete editovat, když kliknete na
tlačítko
102. Obrazovka Funkční díly - detail

Měrnou jednotku zadáte tak, že kliknutím na šipku rozvinete roletu a volbu potvrdíte kliknutím na její název. Dále můžete editovat úplný popis a poznámku, popř. další hodnotové
informace. Pokud chcete položku doplnit i do základního souboru funkčních dílů, postupujte podle odst. ac).
103. Obrazovka Základní hodnota

d) úprava funkčního dílu v rozpočtu (změna na R-položku)
Nastavte se v rozpočtu na funkční díl, který chcete popisně či hodnotově upravit.
tlačítko
Pokud souhlasíte se změnou na R-položku, objeví se u položky symbol R a současně se
odblokuje možnost přímé editace popisu a jednotkové ceny funkčního dílu. Další údaje
(měrná jednotka, úplný popis, poznámka apod.) editujte stejným způsobem jak je uvedeno
v odst. c).


U nastaveného funkčního dílu zadejte množství měrných jednotek přímou editací nebo
podrobným výpočtem ve výkazu výměr. V tom případě klikněte na
tlačítko
104. Obrazovka Výkaz výměr

Postupujte obdobně jako u obrazovky č. 31.
105. Obrazovka Základní hodnota



Postupným zadáváním funkčních dílů vytváříte dílčí rozpočty, jejichž součtové hodnoty
(spodní tabulka) se automaticky přenáší do základních hodnot jednotlivých stavebních dílů (horní tabulka). Současně se vypočte i jejich podíl z celkové základní hodnoty stavby.
Pokud hodnota stavebního dílu je stanovena rozpočtem, program automaticky zaškrtne
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tisk rozpočtu do výstupu ve sloupci T-sd (tisk rozpočtu stavebního dílu). Nechcete-li rozpočet příslušného stavebního dílu tisknout, kliknutím zrušte zaškrtávátko.
 Chcete-li zpracovat komentář ke zvolené metodě a ocenění stavebních dílů, klikněte na
tlačítko
106. Okno Komentář

V popisném poli editujte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Pokud do komentáře chcete přenést i charakteristiky stavebních dílů, klikněte na
tlačítko
107. Obrazovka Základní hodnota



Tabulku se strukturou stavebních dílů včetně jejich rozpočtů můžete vygenerovat do tiskového formátu pomocí těchto tlačítek:
Rychlý náhled a výstup bez možnosti editace
Výstup ve formátu Word s možností editace
Výstup v txt formátu Wordpad s možností editace



Pokud jste dokončili vypočet základní hodnoty stavby, přejděte na následující obrazovku.
108. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná

Program vygeneruje do příslušných polí jednotkovou a celkovou základní hodnotu. Vpravo
vedle hodnot je informativně uvedeno datum, ke kterému jsou stanoveny ceny použitých
funkčních dílů. Svítí-li toto datum černě, znamená to, že bázické datum funkčních dílů použitých v tomto rozpočtu je shodné s datem funkčních dílů nahraných v programu. Svítí-li datum
červeně, upozorňuje tak uživatele na to, že datum funkčních dílů v rozpočtu je jiné než datum,
ke kterému jsou stanoveny aktuálně nahrané funkční díly v programu.
5. Nastavení soustavy koeficientů
Základní hodnotu stavby stanovenou k bazickému roku můžete korigovat pomocí koeficientu.
Přepočtový koeficient může zohledňovat nejrůznější vlivy (inflační, cenový, regionální
apod.). Jeho hodnotu můžete zadat přímo nebo podrobně zdokumentovat.
tlačítko
109. Okno Soustava koeficientů

Podrobné informace - viz obrazovka č. 57. V tomto případě se však pojem bázické datum
vztahuje k soustavě funkčních dílů.
110. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná
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Pokud jste akceptovali výsledný koeficient z předchozí tabulky, vygeneruje se přepočtená
výchozí hodnota a původně nastavené bázické datum funkčních dílů (vpravo) se změní na
datum, k němuž je majetek (stavba) oceněn (obrazovka č. 5).
6. Stanovení reprodukční ceny
Výchozí hodnotu pro stanovení reprodukční ceny můžete upravovat v tabulce stavebních dílů.
tlačítko
111. Obrazovka Úprava základní hodnoty

Tabulka obsahuje všechny stavební díly, u kterých jste dříve řešili základní hodnotu. Pro lepší
orientaci jsou v tabulce uvedeny sloupce „Hodnota“ (základní hodnota), „Vých. hodnota“
(výchozí hodnota) a „RC“ (reprodukční cena). Výchozí hodnoty stavebních dílů jsou vypočteny jako součin jejich základních hodnot a koeficientu uvedeného nad sloupcem „Vých. hodnota“ (viz soustava koeficientů).
 Reprodukční ceny stavebních dílů stanovte přímou editací nebo přepočtem výchozí hodnoty pomocí koeficientu úprav ve sloupci „Koef“. Ve sloupci „Podíl 2“ se propočítá procentní podíl stavebních dílů z reprodukční ceny celé stavby. Tyto úpravy nelze provést u
stavebních dílů, které již byly rozděleny v analytickém opotřebení. Pokud přesto chcete
stavební díl upravit, musíte napřed zrušit jeho rozpad v opotřebení.
 Informaci o nastaveném stavebním dílu zjistíte kliknutím na tlačítko
 Chcete-li zpracovat komentář k provedeným úpravám klikněte na
tlačítko
112. Okno Komentář

V popisném poli editujte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Pokud do komentáře chcete přenést i charakteristiky stavebních dílů, klikněte na
tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
113. Obrazovka Úprava základní hodnoty



Tabulku se stavebními díly můžete generovat do tiskového formátu pomocí tlačítek:
Rychlý náhled a výstup bez možnosti editace
Výstup ve formátu Word s možností editace
Výstup v txt formátu Wordpad s možností editace



Jde-li o rozestavěnou stavbu, řešte stav její dokončenosti kliknutím na
tlačítko
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114. Obrazovka Dokončenost

V tabulce jsou vygenerovány stavební díly s reprodukční cenou dokončené stavby.
 Ve žlutých sloupcích můžete editovat procento dokončenosti nebo přímo stanovit reprodukční cenu rozestavěné části (dokončenost se propočítá). Ve sloupci „Podíl 3“ se
propočítá procentní podíl rozestavěné části objektu.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Význam tlačítek pro tisk je popsán u předchozí obrazovky.
 Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, aby se reprodukční cena promítla do výsledku
a následně do tabulky pro výpočet věcné hodnoty.
 Návrat přes obrazovku Úprava základní hodnoty pomocí tlačítka s červeným křížkem.
115. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Skladebná

Jednotková a celková reprodukční cena se vygenerovala do pole vedle tlačítka. Pokud jste
řešili dokončenost, vygeneroval program další řádek s reprodukční cenou rozestavěné stavby.
7. Stanovení věcné hodnoty - opotřebení
Pro stanovení věcné hodnoty musíte určit míru opotřebení.
tlačítko
Další postup je stejný jako u metody ukazatelové (obrazovka č. 70 až 77).
116. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 45.
Metoda úřední
Metoda úřední umožňuje ocenit stavbu nákladovým způsobem podle § 3 až 20 vyhlášky.
tlačítko
117. Obrazovka Oceňování staveb nákladovým způsobem - záložka Uřední

Tlačítko
1.

Oceňování budovy a haly podle § 3
118. Okno Fasety

Postavte se na řádek „Budova - § 3“ nebo „Hala - § 3“ a potvrďte volbu kliknutím na tlačítko
se zeleným zaškrtávátkem.
119. Obrazovka Ukazatele

Na obrazovce jsou ukazatele seřazeny podle typového označení jako ve vyhlášce.
K rychlejšímu vyhledání slouží řada tlačítek ve spodní části obrazovky:
Nastavte se na vhodný text v nabídce jednotlivých úrovních a volbu vždy
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Příslušnou
úroveň vždy otevřete kliknutím na tlačítko s názvem úrovně.
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Napište kmen slova hledaného ukazatele, klikněte na černý křížek a program vyhledá všechny ukazatele obsahující tuto textovou sekvencí
Návrat do nabídky celého souboru ukazatelů
Nastavte se na ukazatel a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
120. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Obrazovka obsahuje celý výpočet zjištěné ceny. V druhém řádku je vygenerovaná základní
cena (ZC) zvoleného ukazatele, kterou můžete editovat (pole zmodrá). Pokud chcete základní
cenu z vyhlášky znovu zadat, tak klikněte na tlačítko s číslem přílohy. Dále základní cenu
upravte příslušnými koeficienty.
Soustava koeficientů
Koeficient K1 (vliv druhu konstrukce) – kliknutím na šipku rozviňte roletu, nastavte se na
příslušný druh konstrukce a potvrďte myší nebo Enter. Do hodnotového pole
se vygeneruje příslušný koeficient z přílohy č..
Koeficient K2 a K3 (vliv průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží) – hodnoty koeficientů
se vypočítají podle vzorců uvedených vpravo. Hodnotu ZPp a vp stanovte na
další obrazovce.
tlačítko
121. Obrazovka Výkaz výměr

V horní části obrazovky je tabulka určená pro výpočet průměrné zastavěné plochy ZPp a průměrné výšky podlaží vp. Jednotlivá podlaží nebo jejich části se zadávají kliknutím na
tlačítko
V tabulce se vygeneruje řádek, ve kterém editujete název podlaží či části. Zastavěnou plochu
můžete přímo editovat ve sloupci „ZP“ nebo určit aritmetickým výrazem ve výpočtovém poli
pod tabulkou a výsledek přenést do tabulky kliknutím na tlačítko.Výšku podlaží přímo editujte ve sloupci „v“. Pokud zadáváte podlaží s částmi o nestejné výšce, můžete jejich výšky editovat ve sloupci „vč“. Pro výpočet průměrné zastavěné plochy a výšky podlaží jsou však uvažovány pouze výšky uvedené ve sloupci „v“. Pokud se některá podlaží opakují, můžete je
zadat jedním společným řádkem a jejich množství editovat ve sloupci „Počet“. V řádku „Součet“ editujte celkový počet podlaží. Průměrné hodnoty ZPp a vp se počítají podle algoritmu
pod tabulkou. Význam dalších tlačítek vedle tabulky:
Kopie nastaveného řádku

Zrušit nastavený řádek

Vložit mezitext

Vložit mezisoučet

Ve spodní části obrazovky je tabulka určená pro výpočet obestavěného prostoru OP. Tabulka
obsahuje části stavby podle přílohy č.1 vyhlášky. Obestavěný prostor můžete stanovit jako
násobek zastavěné plochy (sl. ZP) a výšky (sl. v), přičemž zastavěnou plochu můžete stanovit
aritmetickým výrazem ve výpočtovém poli pod tabulkou, jehož výsledek přenesete kliknutím
na tlačítko nebo aritmetickým výrazem ve výpočtovém poli pod tabulkou. Výslednou hodnotu
přenesete do tabulky kliknutím na
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tlačítko
Obestavěný prostor můžete určit i aritmetickým výrazem ve výpočtovém poli pod tabulkou.
Výsledek přenesete kliknutím na
tlačítko
Význam tlačítek vedle tabulky je stejný jako u horní tabulky. Chcete-li zkopírovat řádek
z horní do spodní tabulky, musíte ho napřed v horní tabulce zaškrtnut a dole kliknout na
tlačítko
Další přístavby (P2 -.P4), resp. nástavby (N2, N3) zadejte tak, že se postavíte na řádek P1
resp. N1 a kliknete na tlačítko pro vložení nového řádku. Pokud nechcete vypočtené hodnoty
obestavěného prostoru přenést na následující obrazovku, klikněte na tlačítko s červeným křížkem. V opačném případě klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
122. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Koeficient K4 (vliv vybavení stavby) – hodnota koeficientu se vypočítá podle vzorce uvedeného vpravo. Hodnotu „n“ stanovte na další obrazovce.
tlačítko
123. Obrazovka Vybavení stavby

Tabulka obsahuje objemové podíly konstrukcí a vybavení podle přílohy vyhlášky, včetně stanovení koeficientu K4. Popisy konstrukcí a vybavení můžete editovat. Změnu standardu
„S“ můžete přepsat písmeny „N“ (nadstandard), „P“ (podstandard) nebo „C“ (chybějící konstrukce) a při volbě nové konstrukce se automaticky vyplní písmeno „D“. Současně se změní i
hodnota ve sl. Koef, kdy pro nadstandard se nastaví hodnota 1,54, pro podstandard hodnota
0,46, pro chybějící konstrukci hodnota 0,00 a pro novou konstrukci hodnota 1,00. Ve sloupci
„Podíl 1“ je uveden objemový podíl konstrukce dle vyhlášky. Sloupec „%“ udává procentní
zastoupení konstrukce před a po rozpadu. Ve sloupci „Podíl 2“ je hodnota po rozpadu a popř.
podíl doplnění konstrukcí (Podíl 1 * % / 100). Ve sloupci „Podíl 3“ je uveden přepočtený podíl podle standardu vybavení (Podíl 2 * Koef).
Vlevo pod tabulkou je zobrazen popis standardu té konstrukce, na které se právě nachází kurzor. Popis standardu můžete editovat a zaškrtnout do tiskového výstupu (též sl. T).
Vpravo pod tabulkou je zdokumentován i výpočet proměnné „n“, která je potřebná pro výpočet koeficientu K4 podle vzorce ve vyhlášce. Pokud hodnota koeficientu K4 není v rozpětí stanoveném vyhláškou, program na tuto skutečnost upozorní červeným oznámením.
Objemové podíly konstrukcí a vybavení můžete upravovat pomocí těchto tlačítek:
Návrat k implicitnímu nastavení hodnot
Rozpad konstrukce a vybavení
124. Okno Rozpad konstrukce a vybavení

Rozpad konstrukce - pokud máte např. zadané přístavby a nástavby s rozdílným standardem
než vlastní stavba, vyjádříte tuto skutečnost rozpadem příslušných stavebních dílů.

45

tlačítko
U rozpadnutých konstrukcí můžete editovat její názvy, procento zastoupení a podíl konstrukce z celé stavby. K dispozici jsou podíly obestavěných prostorů původní stavby, přístaveb a
nástaveb zadaných při výpočtu obestavěného prostoru (viz obrazovka č.121). Rozpadnutou
konstrukci můžete zrušit kliknutím na
tlačítko
V řádku celkem je uveden součet procent i objemového podílu konstrukcí, v dalším řádku je
uveden rozdíl od hodnot původní konstrukce. Provedené úpravy potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Hodnoty se přenesou do tabulky teprve tehdy, až součet ve sl.
% je roven 100. Pokud nechcete akceptovat úpravy, klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
125. Obrazovka Vybavení stavby

Nová konstrukce – pokud tabulka neobsahuje nějakou konstrukci, doplňte ji kliknutím na
tlačítko
126. Okno Nová konstrukce

Program vygeneruje další pořadové číslo konstrukce. Vyplňte její název, cenu (CK) např.
odhadem, z faktury apod. nebo přímo zadejte její podíl (PK) z ceny stavby, jejíž vstupní údaje
jsou k dispozici. Podmínkou pro správný propočet ceny stavby je i obestavěný prostor. Hodnoty potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem, v případě zrušení nové konstrukce použijte tlačítko s červeným křížkem.
127. Obrazovka Vybavení stavby

Zrušení konstrukce – pokud chcete novou nebo rozpadnutou konstrukcí zrušit, klikněte na
tlačítko
Komentář k úpravám v tabulce zapíšte do popisného pole, které se otevře po kliknutí na
tlačítko
128. Okno Komentář

V popisném poli editujte text s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1). Obrazovku
opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
129. Obrazovka Vybavení stavby

Okamžitý tisk tabulky – v případě, že chcete tabulku okamžitě zdokumentovat, klikněte na
tlačítko
Tisk výpočtu koeficientu K4 – vpravo (nad nebo pod tabulkou) kliknutím zaškrtněte, zda chcete v tisku posudku zdokumentovat výpočet koeficientu K4 pomocí tabulky nebo vzorce s proměnnou „n“.
Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
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130. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Koeficient K5 (polohový) – je-li zadán katastr, vygeneruje se příslušný koeficient. Hodnotu
můžete editovat (pole zmodrá). Pokud se chcete vrátit k implicitnímu nastavení, klikněte na tlačítko s číslem přílohy. Jestliže v průběhu výpočtu změníte
katastr, objeví se vedle čísla přílohy červený nápis „nesoulad“. Kliknutím na
tlačítko s číslem přílohy se vygeneruje koeficient pro nově nastavený katastr.
Koeficient Ki (změna ceny stavby, vztažená k cenové úrovni roku 1994) – vygeneruje se příslušný koeficient dle SKP zadané stavby. Hodnotu můžete editovat (pole
zmodrá). Pokud se chcete vrátit k implicitnímu nastavení, klikněte na tlačítko
s číslem přílohy.
Koeficient Kp (prodejnost) – vygeneruje se příslušný koeficient podle zadaného katastru a
druhu stavby. Hodnotu můžete editovat (pole zmodrá). Pokud se chcete vrátit
k implicitnímu nastavení, klikněte na tlačítko s číslem přílohy. Při změně katastru postupujte stejně jako u koeficientu K5. Jestliže je hodnota koeficientu
1,000, zkontrolujte, zda máte zadaný katastr. Pokud nechcete koeficient prodejnosti začlenit do výpočtu, zrušte kliknutím zaškrtávátko .
Zastavěná plocha
tlačítko
131. Obrazovka Zastavěná plocha (m2)

Postupujte obdobně jako na obrazovce č. 31
132. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Podlahová plocha
tlačítko
2

133. Obrazovka Podlahová plocha (m )

Postupujte stejně jako při stanovení zastavěné plochy – viz obrazovka č. 131. Pokud chcete,
aby rozpis podlahových ploch byl k dispozici pro výpočet nájemného (viz výnosová hodnota),
vyplňte ve sloupci „Typ“ příslušný symbol (B, K, S, O).
134. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Obestavěný prostor
Hodnotu obestavěného prostoru můžete editovat přímo (pole zmodrá) nebo vypočítat
tlačítko
135. Obrazovka Výkaz výměr

Pokud jste obestavěný prostor vypočítali v rámci výkazu výměr (spodní tabulka obrazovky
č.121) máte již tabulku vyplněnou. V opačném případě postupujte jako na obrazovce č.121.
136. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladový m způsobem - záložka Úřední § 3

Dalším způsobem zadání obestavěného prostoru je jeho převzetí z jiných metod. Po rozvinutí
rolety v pravé části řádku se nabídne seznam metod s hodnotou obestavěného prostoru. Pře-
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nos hodnoty potvrďte zaškrtávátkem. Přenese se pouze celková hodnota (pole zmodrá), výpočet obestavěného prostoru se nepřebírá ani do tiskového výstupu.
Výpočet ceny
Základní cena upravená ZCU stanovená na m3 obestavěného prostoru je násobkem základní
ceny a soustavy příslušných koeficientů (ZCU = ZC * koeficienty).
Výchozí cena VC je násobkem základní ceny upravené a obestavěného prostoru (VC = ZCU
* OP). Jde-li o stavbu bez základů kliknutím zaškrtněte volbu a výchozí cena se vynásobí
koeficientem 0,9.
Výchozí cena rozestavěné stavby VCr je výchozí cena upravená stupněm dokončení stavby
(VCr = VC * Sd / 100). Stupeň dokončení se stanoví v tabulce, kterou otevřete kliknutí na
tlačítko
137. Obrazovka Stupeň dokončení stavby

Tabulka obsahuje objemové podíly konstrukcí a vybavení převzaté z tabulky pro výpočet koeficientu K4 (sl. Podíl 3). Ve sloupci „Podíl 4“ jsou objemové podíly přepočítány tak, aby jejich součet byl 1,00000. Ve sloupci „Sd“ můžete u nastavené konstrukce editovat procento
dokončení. Ve sloupci „Podíl 5“ je přepočtený podíl v závislosti na stupni dokončení (Podíl 4
* Sd / 100). Vlevo pod tabulkou je zobrazen popis standardu té konstrukce, na které se právě
nachází kurzor. Popis standardu můžete editovat a zaškrtnout do tiskového výstupu. Tabulku
můžete doplnit komentářem (tlačítko K) a provést okamžitý tisk (tlačítko T).
138. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Zjištěná cena C je výchozí cena resp. výchozí cena rozestavěné stavby upravená opotřebením
(C = VC resp. VCr * O / 100). Tato cena je zaokrouhlena na celé koruny. Opotřebení se stanoví v tabulce, kterou otevřete kliknutím na
tlačítko
139. Obrazovka Cena zjištěná - opotřebení

Opotřebení můžete stanovit lineární (implicitní) nebo analytickou metodou.
Vstupní údaje:
- rok ocenění odpovídá datu ocenění majetku (záložka Věcná část elaborátu)
- rok kolaudace nebo stáří stavby editujte (druhý údaj se automaticky doplní)
- celkovou životnost doporučenou dle vyhlášky můžete editovat. Životnost u přístaveb a
nástaveb se automaticky nastaví podle životnosti stavby
- pokud se jedná o stavbu bez základů, vygeneruje se v tabulce další řádek, který udává
procento snížení životnosti o 20 %, které můžete editovat
- zbytkovou životnost program vypočítá
- obestavěný prostor se generuje z výkazu výměr (souvisí s lineárním opotřebením)
Lineární opotřebení
Výpočet lineárního opotřebení je zdokumentován v tabulce pod vstupními údaji. Jestliže jsou
zadány přístavby a nástavby, stanoví se dílčí opotřebení pro každou tuto část zvlášť a dále
celkové opotřebení jako vážený průměr dílčích opotřebení v poměru k obestavěnému prostoru. Jestliže stavba nemá žádné přístavby a nástavby, je dílčí opotřebení shodné s celkovým.
Pokud stanovíte lineární opotřebení vyšší než 85 %, hodnota zčervená a v horní části obrazovky se objeví červený text „Max. opotřebení podle vyhlášky je 85 %“ a tato hodnota je převzata do výpočtu.
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Analytické opotřebení
Chcete-li opotřebení stanovit metodou analytickou klikněte na
tlačítko
140. Obrazovka Analytická metoda opotřebení stavby

Tabulka obsahuje objemové podíly konstrukcí a vybavení převzaté z tabulky pro výpočet koeficientu K4 (sl. Podíl 3) resp. z tabulky pro výpočet stupně dokončení Sd (sl. Podíl 5). Sloupce
„min“ a „max“ udávají minimální a maximální předpokládanou životnost dané konstrukce
podle vyhlášky. Sloupec „%“ obsahuje procentní podíl konstrukce (různé od 100 % pouze u
rozpadnutých konstrukcí). Ve sloupci „Podíl A“ jsou objemové podíly přepočítány tak, aby
jejich součet byl 1,00000. Ve sloupci „B“ je stáří konstrukce implicitně nastaveno podle stáří
stavby. Ve sloupci „C“ je životnost konstrukce implicitně nastavena podle maximální životnosti daného dílu (ne větší než celková životnost stavby). Ve sloupci „B/C“ se počítá opotřebení. Hodnoty ve sloupci pro stáří, životnost a opotřebení můžete editovat (pole zmodrá). Ve
sloupci „(B/C)*A“ je opotřebení přepočteno na podíl dané konstrukce.
Do tabulky analytického opotřebení nevstupují hodnoty pro přístavby a nástavby z předchozí
obrazovky, ty jsou určeny pouze pro výpočet lineárního opotřebení. Pokud chcete
v analytické metodě vyjádřit rozdílné opotřebení pro přístavby a nástavby, musíte příslušný
stavební díl rozpadnout (některé stavební díly vzhledem k přístavbám a nástavbám můžete
rozpadnout již v tabulce pro vybavení stavby).
Funkce tlačítek „I“ (implicitní nastavení), „R“ (rozpad konstrukce) a „Z“ (zrušení konstrukce)
je stejná jako u obrazovky č. 123. Vlevo pod tabulkou je zobrazen popis standardu té konstrukce, na které se právě nachází kurzor. Popis standardu můžete editovat a zaškrtnout do
tiskového výstupu. Tabulku můžete doplnit komentářem (tlačítko K) a provést okamžitý tisk
tabulky (tlačítko T). Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
141. Obrazovka Cena zjištěná - opotřebení

V případě výskytu radonu kliknutím zaškrtněte volbu v dolní části obrazovky. Implicitně se
zjištěná cena sníží o 7 %, které můžete editovat. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko
s červeným křížkem.
142. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 3

Hodnota opotřebení se promítne do výpočtu zjištěné ceny (viz obrazovka č. 138)
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word se vygeneruje po kliknutí na tlačítko
Náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na
tlačítko
Zobrazí se znění příslušného paragrafu s možností otevření potřebných příloh. Pokud kliknete
na tlačítko „Úvod vyhlášky“, objeví se obsah vyhlášky, ze kterého můžete vyvolat libovolný
text požadované části vyhlášky.
2. Oceňování inženýrské stavby podle § 4
Zvolte ukazatel inženýrské stavby obdobným postupem jako u obrazovky č. 117 až 119.
143. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 4

Obrazovka obsahuje celý výpočet zjištěné ceny. Po zvolení ukazatele vyberte ve druhém řádku druh konstrukce prostřednictvím rolety a do třetího řádku se vygeneruje základní cena,
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kterou můžete editovat (pole zmodrá). Pokud chcete základní cenu z vyhlášky znovu zadat,
tak klikněte na tlačítko s číslem přílohy. Základní cenu upravte příslušnými koeficienty.
Soustava koeficientů
Koeficient Ku je určen jen pro vodovody a kanalizace k zohlednění hloubky uložení nad 2 m.
Kliknutí rozviňte roletu, zvolte hloubku uložení a program vyhledá koeficient.
Koeficienty K5, Ki a Kp – postupujte jako u obrazovky č. 130.
Výměry
Výměru můžete přímo editovat nebo vypočítat pomocí matematického výrazu. Výsledek přenesete do pole pro výměru Entrem nebo kliknutím na
tlačítko
Kliknutím můžete zaškrtnout výpočet výměry do tiskového výstupu.
Výpočet ceny
Základní cena upravená ZCU stanovená na m3 obestavěného prostoru je násobkem základní
ceny a soustavy příslušných koeficientů (ZCU = ZC * koeficienty).
Výchozí cena VC je násobkem základní ceny upravené a výměry (VC = ZCU * V).
Výchozí cena rozestavěné stavby VCr je výchozí cena upravená stupněm dokončení stavby
(VCr = VC * Sd / 100). Stupeň dokončení se stanoví přímou editací.
Zjištěná cena C je výchozí cena resp. výchozí cena rozestavěné stavby upravená opotřebením
(C = VC resp. VCr * O / 100). Tato cena je zaokrouhlena na celé koruny. Opotřebení se stanoví v tabulce, kterou otevřete kliknutí na
tlačítko
144. Obrazovka Cena zjištěná - opotřebení

Opotřebení se stanoví lineární metodou.
Vstupní údaje:
- rok ocenění odpovídá datu ocenění majetku (záložka Věcná část elaborátu)
- rok kolaudace nebo stáří stavby editujte (druhý údaj se automaticky doplní)
- celková životnost (doporučená životnost dle vyhlášky), kterou můžete editovat
- zbytková životnost se vypočítá
Na základě těchto údajů se vypočítá lineární opotřebení v procentech. Pokud stanovíte lineární opotřebení vyšší než 85 %, hodnota zčervená a v horní části obrazovky se objeví červený
text „Max. opotřebení podle vyhlášky je 85 %“ a tato hodnota se převezme do výpočtu. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
145. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 4

Hodnota opotřebení se promítne do výpočtu zjištěné ceny.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
3. Oceňování rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku podle § 5
Zvolte ukazatel rodinného domu obdobným postupem jako u obrazovky č. 117 až 119.
146. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 5

Obrazovka obsahuje celý výpočet zjištěné ceny. Po zvolení ukazatele vyberete ve druhém
řádku druh konstrukce prostřednictvím rolety a do třetího řádku se vygeneruje základní cena
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(ZC), kterou můžete editovat. Pokud chcete základní cenu z vyhlášky znovu zadat, tak klikněte na tlačítko s číslem přílohy. Základní cenu upravte příslušnými koeficienty.
Soustava koeficientů
Koeficient Kpod (vyjadřuje náklady na účelové využití podkroví) – po zaškrtnutí volby „Podkroví“ kliknutím rozviňte roletu, zvolte druh podkroví a program vyhledá příslušný koeficient.
Koeficient Křad (pro řadový dům) – po zaškrtnutí volby „Řadový dům“ kliknutím rozviňte
roletu, zvolte druh řadového domu a program vyhledá příslušný koeficient.
Koeficient K4 – postupujte jako u obrazovky č. 122 až 129.
Koeficient K5, Ki a Kp – postupujte jako u obrazovky č. 130.
Zastavěná plocha, podlahová plocha, obestavěný prostor
Podlahová a zastavěná plocha – postupujte jako u obrazovky č. 133
Obestavěný prostor - postupujte jako u obrazovky č. 121 a 134.
Výpočet ceny
Postupujte jako u obrazovky č. 136 až 142.
4. Oceňování rekreační a zahrádkářské chaty podle § 6
Zvolte ukazatel chaty obdobným postupem jako u obrazovky č. 117 až 119.
147. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 6

Postup ocenění je totožný s oceněním rodinného domu podle § 5 (obrazovka č. 146). Neobsahuje však koeficient pro řadový dům Křad.
5. Oceňování garáží podle § 8
Zvolte ukazatel garáže obdobným postupem jako u obrazovky č. 117 až 119.
148. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 8

Postup ocenění je totožný s oceněním rodinného domu podle § 5 (obrazovka č. 146). Neobsahuje však koeficient pro řadový dům Křad.
6. Oceňování bytu a nebytového prostoru podle § 13
61. Oceňování bytu a nebytového prostoru v rodinném domě
Po kliknutím na tlačítko Ukazatele zvolte fasetu byt a nebytový prostor v rodinných domech.
Zvolte ukazatel rodinného domu.
149. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 13

Postup ocenění je totožný s oceněním rodinného domu podle § 5 (obrazovka č. 146).
Spoluvlastnický podíl
Spoluvlastnický podíl stanovte z podílu podlahových ploch. Zadejte podlahovou plochu oceňovaného bytu a podlahovou plochu všech bytů a nebytových prostor v domě. Tyto hodnoty
můžete přímo editovat (pole zmodrá) nebo vypočítat po kliknutí na
tlačítko
150. Obrazovka Podlahová plocha
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Význam tlačítek vedle tabulek je stejný jako na obrazovce č. 121.
V horní části obrazovky je tabulka určená pro výpočet podlahové plochy bytu (PB). Po vložení nového řádku editujte název místnosti. Podlahovou plochu můžete přímo editovat do
sloupce „PB“ nebo určit aritmetickým výrazem ve výpočtovém poli pod tabulkou a výsledek
přenést do tabulky kliknutím na tlačítko.
Ve spodní části obrazovky je tabulka určená pro výpočet podlahové plochy všech bytů a nebytových prostor (PV). Podlahové plochy jednotlivých části stavby (bytů) stanovte stejným
způsobem jako v horní tabulce.
Pro kontrolu je pod každou z částí uvedena původní vypočítaná hodnota podlahové plochy.
Pokud oceňujete více bytů v jednom objektu, můžete výpočet podlahové plochy všech bytů a
nebytových prostor vložit do schránky kliknutím na
tlačítko
a při ocenění dalšího bytu tento výpočet přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko

.

Spoluvlastnický podíl přenesete do výpočtu kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
151. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 13

Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
62. Oceňování bytu a nebytového prostoru v budovách a halách
Zvolte ukazatel bytu obdobným postupem jako u obrazovky č. 117 až 119.
152. Okno Fasety

U bytů můžete vstoupit do nabídky ukazatelů buď přímo kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem nebo sestoupit do další fasetové úrovně kliknutím na
tlačítko
a zvolit příslušný ukazatel z užšího výběru.
153. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 13

Vygenerovanou základní cenu můžete editovat (pole zmodrá) resp. znovu zadat kliknutím na
tlačítko s číslem přílohy. Zadejte hodnoty příslušných koeficientů:
Soustava koeficientů
Koeficient K1 – postupujte jako u obrazovky č. 120
Koeficient K4 – postupujte jako u obrazovky č. 122 až 129.
Koeficienty K5, Ki a Kp – postupujte jako u obrazovky č. 130.
Spoluvlastnický podíl
Spoluvlastnický podíl stanovte z podílu podlahových ploch kliknutím na
tlačítko
154. Okno Spoluvlastnický podíl příslušenství, popř. pozemku

Postupujte jako u obrazovky č. 149 a 150.
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Výpočet podlahové plochy bytu pro stanovení ceny bytu (PP) je oddělen od výpočtu podlahové plochy bytu pro stanovení spoluvlastnického podílu příslušenství, popř. pozemku (PB).
Tyto podlahové plochy jsou řešeny na samostatných obrazovkách. Propojeny jsou pouze řádky s textem místností. Přidáte-li u výpočtu jedné plochy řádek, přidá se i u druhé plochy, ale
s nulovou výměrou. Pozor, obdobně je to i s rušením řádků. Pokud použijete tlačítko „Přenos
z PB“ (resp. „Přenos z PP“), ke všem řádkům podlahové plochy, kterou počítáte, se přenesou
výpočty z druhé podlahové plochy.
155. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 13

Výpočet ceny
Základní cena upravená ZCU stanovená na m2 podlahové plochy je násobkem základní ceny a
soustavy příslušných koeficientů (ZCU = ZC * koeficienty).
Výchozí cena VC je násobkem základní ceny upravené a podlahové plochy (VC = ZCU *
PP). Jde-li o stavbu bez základů kliknutím zaškrtněte volbu a výchozí cena se vynásobí koeficientem 0,9.
Výchozí cena rozestavěné stavby VCr je výchozí cena upravená stupněm dokončení stavby
(VCr = VC* Sd/100). Stupeň dokončení se stanoví stejným postupem jako u obrazovky č.137.
Cena bytu bez příslušenství CB je výchozí cena resp. výchozí cena rozestavěné stavby upravená opotřebením (C = VC resp. VCr * O / 100). Opotřebení se stanoví stejným postupem
jako u obrazovky č. 139 až 141
Cena příslušenství bytu CP se stanoví kliknutím na
tlačítko
156. Okno Cena příslušenství, popř. pozemku

Objekty můžete editovat nebo přenést z jiného majetku, ve kterém jsou jejich ceny vypočteny.
Při přímé editaci zadejte objekt kliknutím na
tlačítko
V tabulce se vygeneruje řádek, ve kterém editujte název a cenu objektu. Další funkce tlačítek:
Kopie nastaveného řádku

Zrušení nastaveného řádku

Pokud ceny budovy, příslušenství a pozemku chcete vypočítat a potom použít (přenést) pro
ocenění bytu, musíte je nejdřív ocenit v jiném majetku. Vraťte se do seznamu elaborátu a na
záložce “Věcná část elaborátu” v řádku “Elaborát obsahuje” kliknutím zvolte variantu “více
majetků”. Potom klikněte na tlačítko “Ocenění” a na obrazovce “Majetky, objekty a
subobjekty” založte majetek, u kterého na záložce “Věcná část majetku” v horní části
obrazovky kliknutím zaškrtněte “Podklady pro byt a výnosy”. V tomto majetku oceňte
objekty obvyklým způsobem. Po ocenění tohoto majetku se vraťte zpět na obrazovku pro
ocenění bytu, kde můžete provést přenos jejich zjištěných cen kliknutím na
tlačítko
V případě, že podklady pro ocenění bytu jsou u více majetků, otevře se následující okno.
157. Okno Výběr majetku

Postavte se na příslušný majetek a obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem.
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158. Okno Volba objektu

V tabulce je uveden seznam oceňěných objektů příslušného majetku. Zaškrtávátkem ve
sloupci “Vol” určete objekty, které souvisí s oceňovaným bytem. Okno opusťte kliknutím na
tlačítko s červeným křížkem.
159. Obrazovka Oceňování hlavních staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 13

U přenesených objektů (šedé řádky) můžete ve sl. “T “kliknutím zaškrtnout tisk odkazu na
číslo objektu, pod kterým je podrobný výpočet jeho ceny zdokumentován.
Cena podílu příslušenství CPP je násobkem ceny příslušenství a spoluvlastnického podílu.
Zjištěná cena je součet ceny bytu bez příslušenství a ceny podílu příslušenství (C = CB+CPP).
Tato cena je zaokrouhlena na celé koruny.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
160. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.

7.

Oceňování vedlejší stavby podle § 7
tlačítko
161. Obrazovka Oceňování vedlejších staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 7

Postup ocenění je obdobný jako u rodinného domu § 5 (obrazovka č. 146) s těmito rozdíly:
Koeficient Křad se neuvažuje.
Koeficient Kp – implicitně je hodnota stanovena pro případ, kdy vedlejší stavby netvoří příslušenství (koeficient pro inženýrské stavby). Pokud vedlejší stavba tvoří příslušenství stavby
oceňované podle § 3, 4, 5, 6 nebo bytu a nebytového prostoru oceňovaného podle § 13, kliknutím proveďte volbu v řádku pod koeficientem Kp.. V případě, že máte v elaborátu zadáno
více majetků, otevře se toto okno.
162. Okno Výběr majetku

Postavte se na příslušný majetek a obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem. Pokud neprovedete volbu, odejděte z obrazovky tlačítkem s červeným
křížkem.
163. Okno Soupis (sub)objektů oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 resp. 13

V tabulce se postavte na vybraný (sub)objekt a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se
zeleným zaškrtávátkem.
164. Obrazovka Oceňování vedlejších staveb nákladovým způsobem - záložka Úřední § 7

Do výpočtu se přenese koeficient prodejnosti zvoleného (sub)objektu a do stejného řádku se
vedle čísla přílohy vygeneruje
tlačítko

resp.
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Kliknutím na toto tlačíko můžete znovu provést výběr stavby – viz okno č. 162 a 163. Hodnotu koeficientu můžete editovat (pole zmodrá). Pokud se chcete vrátit k implicitnímu nastavení,
klikněte na tlačítko s číslem přílohy.
165. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.
8.

Oceňování studní podle § 9
tlačítko

Obrazovka je společná pro studny, venkovní úpravy a hřbitovní zařízení.
tlačítko
166. Okno Fasety

Postavte se na řádek „Studna - § 9“ a potvrďte volbu kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem nebo sestupte do další fasetové úrovně kliknutím na
tlačítko

.

a zvolte příslušný ukazatel z užšího výběru.
167. Obrazovka Oceňování studní, venkovních úprav a hřbitov. staveb - záložka Úřední § 9

tlačítko
168. Obrazovka Ukazatele

Postavte se na řádek s příslušným ukazatelem a jeho volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se
zeleným zaškrtávátkem.
169. Obrazovka Oceňování studní, venkovních úprav a hřbitov. staveb - záložka Úřední § 9

Funkce dalších tlačítek:
Volba z kompletní nabídky ukazatelů
Zrušení ukazatele
Výměru zadejte buď přímou editací nebo výpočtem v řádku nad tabulkou. Výsledek přeneste
do tabulky kliknutím na
tlačítko
Chcete-li výpočet výměry do tisku tak ji kliknutím zaškrtněte.
Základní cenu můžete editovat (pole zmodrá). Pokud se chcete vrátit k původní hodnotě dle
vyhlášky, klikněte na tlačítko s číslem přílohy.
Výchozí cena VCU je násobkem základní ceny a výměry.
Soustava koeficientů
Koeficienty K5 a Ki – postupujte jako u obrazovky č. 130.
Koeficient Kp – postupujte jako u obrazovky č. 161 až 164.
Výpočet ceny
Výchozí cena upravená VCU je násobkem výchozí ceny a soustavy příslušných koeficientů
(VCU = VC * koeficienty). Jde-li o studnu s vadou zaškrtněte volbu a výchozí cena se vynásobí koeficientem 0,2.
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Výchozí cena rozestavěné stavby VCr je výchozí cena upravená stupněm dokončení stavby
(VCr = VC * Sd / 100). Stupeň dokončení se stanoví přímou editací.
Zjištěn á cena C je výchozí cena resp. výchozí cena rozestavěné stavby upravená opotřebením (C = VC resp. VCr * O / 100). Tato cena je zaokrouhlena na celé koruny. Opotřebení se
stanoví jako u obrazovky č. 144
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
9.

Oceňování venkovních úprav podle § 10

170. Obrazovka Oceňování studní, venkovních úprav a hřbitov. staveb - záložka Úřední § 10

Postup ocenění je obdobný jako u studní § 9 (obrazovka č. 166 a 167) s těmito rozdíly:
Pokud do tabulky zadáte venkovní úpravy, které nemají stejné zatřídění SKP, tak se v řádku
pro koeficient Ki objeví červený nápis „Nastaveny různé hodnoty koeficientu“ a v řádku pro
výchozí cenu upravenou VCU klikněte na
tlačítko
171. Okno Koeficienty

Koeficient Ki můžete editovat (pole zmodrá). Pokud se chcete vrátit k původní hodnotě dle
vyhlášky, klikněte na tlačítko s číslem přílohy. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko
s červeným zaškrtávátkem.
172. Obrazovka Oceňování studní, venkovních úprav a hřbitov. staveb - záložka Úřední § 10

Při výpočtu ceny se postupuje stejně jako u studní s tím, že stupeň dokončení lze zadat
v tabulce, která se objeví po kliknutí na
tlačítko
173. Okno Stupeň dokončení

Ve sloupci Sd můžete pro každou venkovní úpravu zadat různý stupeň dokončení.
174. Obrazovka Oceňování studní, venkovních úprav a hřbitov. staveb - záložka Úřední § 10

Výsledné procento dokončení se promítne do výpočtu zjištěné ceny.
Zjištěnou cenu venkovních úprav lze vypočítat také zjednodušeným způsobem zadáním procentního podílu z ceny stavby, se kterou tvoří funkční celek. Cenu stavby můžeme přenést
kliknutím na tlačítko Stavby – Přenos a zakliknutím příslušné stavby.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
10. Oceňování hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení podle § 11
175. Obrazovka Oceňování studní, venkovních úprav a hřbitov. staveb - záložka Úřední § 11

V tabulce pro výpočet výchozí ceny stanovte náklady na montáž procentní sazbou z ceny
materiálu (hodnota ve sl. Celkem), kterou editujte ve sl. %. Výchozí cena je součtová
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hodnota za materiál a montáž. Další postup ocenění je obdobný jako u studní § 9 (obrazovka
č. 166 a 167).
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
176. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 45.
177. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Dále pokračujeme ve výkladu stanovení věcné hodnoty stavebních pozemků. V seznamu objektů, resp. subobjektů, se nastavte na příslušný stavební pozemek a klikněte na
tlačítko

METODY OCENĚNÍ PRO POZEMKY STAVEBNÍ
178. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Dříve než přistoupíte k ocenění pozemku, musíte stanovit jeho plochu.
tlačítko
179. Obrazovka Plocha pozemku [m2]

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 31. Navíc můžete plochu pozemku editovat přímo
v řádku příslušné parcely ve sloupci „Plocha“.
180. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Program nabízí metodu přímou, cenovou mapu, Naegeliho metodu, metodu indexovou a metodu úřední. Volbu metody proveďte kliknutím na příslušné tlačítko a program vstoupí do
výpočtového prostředí.
Metoda přímá
Metoda přímá je zcela obecná, umožňující stanovit hodnotu pozemku na základě vlastních
vstupních údajů.
tlačítko
Přímá metoda je zcela obecná, umožňující stanovit hodnotu stavebního pozemku na základě
vlastních vstupních údajů.
181. Obrazovka Věcná hodnota – záložka Přímá

V tabulce jsou vygenerovány řádky, které jste vyplnili na obrazovce Plocha pozemku.
 Ve žlutém sloupci editujte jednotkovou cenu a celková hodnota se propočítá.
 K metodě můžete připojit externí dokumenty (obrazovka č. 6 až 8).
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zakliknuty.
 Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
vpravo nahoře.
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
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182. brazovka Rekapitulace věcné hodnoty



Zakliknutím (zaškrtnutím) ve čtverečku vyberte metodu, kterou použijete pro ocenění
stavebního pozemku. Program vygeneruje do řádku “Aktuální hodnota” její věcnou
hodnotu a pod ní jednotkovou cenu.
 V případě, že nechcete, aby hodnota příslušné metody byla součástí rekapitulace majetku
a její výpočet byl pouze dokumentační, zaškrtněte metodu, ale váhu upravte na 0,00.
 Chcete-li, aby věcná hodnota byla stanovena váženým průměrem z více metod, zadejte
jejich váhy.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Metoda cenové mapy resp. úřední § 27
Tato metoda umožňuje stanovit hodnotu pozemku na základě cenové mapy stavebních pozemků vyhlášené příslušnou obcí v souladu se zákonem č.135/1994 Sb a podle § 27 vyhlášky.
tlačítko
183. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Cenová mapa









Pro lepší orientaci je pod tlačítkem Seznam uveden přehled cenových map stavebních
pozemků obcí k příslušnému datu. Jeho aktualizaci zajišťuje správce programu.
V tabulce jsou vygenerovány všechny řádky, které jste vyplnili ve výkazu výměr. Ve žlutém sloupci editujte jednotkovou cenu a celková hodnota se propočítá.
K metodě můžete připojit externí dokumenty (obrazovka č. 6 až 8).
Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zakliknuty.
Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
184. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
Naegeliho metoda pro pozemní stavby (německý model)
Účelem této metody je stanovit hodnotu stavebního pozemku podle polohových tříd, relačně
k cenám na nich stojících objektů pozemního stavitelství. Z toho důvodu nejdříve oceňte
stavby a teprve potom stanovte hodnotu pozemku Naegeliho metodou.
tlačítko
185. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Naegeli pozem.



Stanovte hodnotu staveb na pozemku přímou editací nebo ze soupisu staveb kliknutím na
tlačítko
186. Okno Volba (sub)objektů

Ve sloupci „Vol“ kliknutím zaškrtněte stavby ležící na pozemku a součet jejich reprodukčních cen potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
187. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Naegeli pozem.
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Vyvolejte tabulku hodnocených faktorů (kritérií)
tlačítko
188. Obrazovka Hodnocené faktory

Postupně vyvolávejte nabídku jednotlivých faktorů.
tlačítko
189. Okno Všeobecná situace

Nastavte se na polohovou třídu, která nejlépe vystihuje hodnocený pozemek a její volbu
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
190. Obrazovka Hodnocené faktory

Pokračujte v zadávání dalších faktorů. U faktorů povyšujících polohovou třídu klikněte na
tlačítko
191. Okno Povyšující faktory

Kliknutím ve čtverečku zaškrtněte vhodné faktory a vše potvrďte kliknutím na tlačítko se
zeleným zaškrtávátkem.
192. Obrazovka Hodnocené faktory

Hodnotu faktorů zvyšujících polohovou třídu (max. 1,0) zapište do editačního pole. Stejně
postupujte při zadávání faktorů snižujících polohovou třídu. Program průběžně propočítává hodnotu pozemku podle nastavených procentních podílů, jejichž úpravu můžete provést
v Číselníku (bod 4.7.1). Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
193. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Naegeli pozem.







Hodnotu pozemku můžete dodatečně upravit korekčním koeficientem.
Dle potřeby vyplňte čísla parcel a komentář s případným použitím vzorových textů.
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zakliknuty.
Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
194. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
Naegeliho metoda pro průmyslové stavby (německý model )
Účelem této metody je stanovit hodnotu stavebního pozemku podle polohových tříd, relačně
k cenám na nich stojících objektů průmyslového stavitelství. Z toho důvodu nejdříve oceňte
stavby a teprve potom stanovte hodnotu pozemku Naegeliho metodou.
tlačítko
195. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Naegeli průmysl.

Postupujte stejně jako u předchozí metody.
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196. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
Naegeliho metoda upravená pro ČS
Účelem této upravené metody je stanovit hodnotu stavebního pozemku podle polohových tříd,
relačně k cenám na nich stojících stavebních objektů a s přihlédnutím k poměru zastavěné a
celkové plochy a velikostí obce. Z toho důvodu nejdříve oceňte stavby a teprve potom stanovte hodnotu pozemku Naegeliho metodou.
tlačítko
197. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Naegeli ČS




Stanovte hodnotu staveb stejným postupem jako u obrazovky č. 185 a 186.
Zadejte zastavěnou plochu přímou editací nebo aritmetickým výrazem ve výpočtovém
poli a klikněte na
tlačítko
Vygenerovaný výsledek pod výpočtovým polem přeneste do výpočtu kliknutím na
tlačítko

V případě, že celková plocha pozemku je menší než trojnásobek zastavěné plochy, vygeneruje program řádek pro výpočet ostatní plochy (celková – 3x zastavěná).
 Vyvolejte tabulku hodnocených faktorů (kritérií) pro výpočet hodnoty základní plochy.
tlačítko
198. Obrazovka Hodnocené faktory





Postupně zadávejte polohové třídy jednotlivých faktorů jako u obrazovky č. 187 až 192.
Zadejte podíl obytné a provozní části.
V případě, že celková plocha pozemku je menší než trojnásobek zastavěné plochy, můžete
po zaškrtnutí úpravy adekvátně snížit hodnotu pozemku koeficientem vyjadřujícím poměr
celkové plochy k trojnásobku plochy zastavěné.
 Program průběžně propočítává hodnotu pozemku podle nastavených procentních podílů,
jejichž úpravu můžete provést v Číselníku (bod 4.7.1).
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
199. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Naegeli ČS








Je-li celková plocha větší než trojnásobek zastavěné plochy, musíte ještě určit hodnotu
ostatní plochy. Jednotkovou cenu ostatní plochy zadejte procentní sazbou z jednotkové
ceny základní plochy.
Hodnotu celého pozemku (součet hodnoty základní a ostatní plochy) můžete dodatečně
upravit korekčním koeficientem.
Dle potřeby vyplňte čísla parcel a komentář s případným použitím vzorových textů.
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zakliknuty.
Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
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200. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
Metoda indexová
Účelem této metody je stanovit hodnotu stavebního pozemku na základě hodnoty podobného
srovnávacího pozemku.
tlačítko
201. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Indexová




Stanovte jednotkovou cenu srovnávacího pozemku.
Stanovte index srovnávacího pozemku přímou editací nebo parametricky kliknutím na
tlačítko
202. Okno Koeficient srovnávacího pozemku

U jednotlivých kriterií zaklikněte či vypište příslušný parametr a program propočítá celkový index. Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
203. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Indexová



Stanovte index oceňovaného pozemku parametricky kliknutím na
tlačítko
204. Okno Koeficient oceňovaného pozemku

U jednotlivých kriterií zaklikněte či vypište příslušný parametr a program propočítá celkový index. Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
205. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Indexová







Program propočítá jednotkovou cenu a celkovou hodnotu pozemku.
Dle potřeby vyplňte čísla parcel a komentář s případným použitím vzorových textů.
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zakliknuty.
Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
206. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
Metoda úřední § 28
Metoda úřední umožňuje ocenit stavební pozemek podle § 28 vyhlášky.
tlačítko
207. Obrazovka Oceňování stavebních pozemků - záložka Úřední § 28
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V tabulce pro výpočet ceny jsou údaje o parcelách, které jste vyplnili při určení jejich ploch
na obrazovce č. 179. Parcelní číslo a druh pozemku můžete dodatečně editovat. Nad tabulkou
je k dispozici podrobný výpočet ceny té parcely, na které právě stojíte.
Základní cena ZC je implicitně vygenerována v prvním řádku podle odst.1 příslušného písmene (je na tlačítku vpravo) v závislosti na velikosti obce. Není-li základní cena uvedena,
znamená to, že jste pro příslušný pozemek nezadali katastrální území (záložka Věcná část
objektu). V tom případě doporučujeme kat. území dodatečně zadat nebo základní cenu editovat nebo ručně zvolit příslušné písmeno odst.1. Pokud chcete cenu upravit např. koeficientem
0,65 (písm.l), klikněte na
tlačítko
208. Okno Odstavec 1

Nahoře je uveden název a počet obyvatel obce, ke které náleží zadané katastrální území. Počet
obyvatel z lexikonu obcí můžete editovat v poli „a“ (zmodrá). Pokud chcete znovu nastavit původní počet, klikněte na
tlačítko
Je-li počet obyvatel nižší než 1000, nastaví se hodnota a = 1000. V dalším řádku je uveden
výpočet ceny Cp podle příslušného vzorce. Pro lepší orientaci je pod vzorcem uvedeno výchozí (původní) nastavení písmene, které můžete ve spodní tabulce změnit. V případě měst, která
jsou výjimkami (např. Bohumín, Hlučín, Otrokovice, atd.) program u příslušného písmene
nabídne správnou cenu. Pokud chcete uplatnit podmínku podle písm.l), kliknutím zaškrtněte
koeficient 0,65 a do výpočtu se přenese základní cena z tohoto sloupce (základní cena, která
se přenáší do výpočtu je vždy v šedém poli). Nastavení základní ceny potvrďte kliknutím na
tlačítko se zeleným zaškrtávátkem, v opačném případě opusťte obrazovku kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
209. Obrazovka Oceňování stavebních pozemků - záložka Úřední § 28

Pokud jste zvolili v odst.1 jiné písmeno, než bylo původně vygenerováno, nebo pokud jste
cenu přímo editovali, objeví se v pravé části řádku tlačítko
. Toto tlačítko se objeví i
v případě změny obce (kat. území). Kliknutím na tlačítko se vrátíte k původní hodnotě nastavené programem.
Odstavec 3, 4, 7, 8 - chcete-li základní cenu dále upravovat, kliknutím zaškrtněte volbu a
v pravé části se vygeneruje roleta s nabídkou odstavců a koeficientů. Volbu provedete tak, že
se nastavíte na příslušný odstavec a kliknete.
Odstavec 5 - chcete-li navolit odstavec 5, kliknutím zaškrtněte volbu. Volba je přístupná tehdy, není-li v předchozích krocích navolen jiný odstavec.
Příloha č 21 - program nabídne tabulku pro zadání přirážek a srážek pro všechny odstavce
kromě odst. 8.
210. Obrazovka Příloha č. 21

Ve sloupci „%“ uveďte příslušná procenta přirážek a srážek. Součet procent v řádku celkem je
zvlášť pro položky č. 1, 2, 12 a 13 a pro zbývající položky. Pod tabulkou je pole s průvodními
odstavci a pod tlačítkem
jsou k náhledu úplné popisy položek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
211. Obrazovka Oceňování stavebních pozemků - záložka Úřední § 28

Podle charakteru a výše přirážek a srážek se vygenerují příslušné koeficienty.
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Koeficient Ki se použije pro tu stavbu, podle které se určí koeficient Kp. Implicitně je pro oba
koeficienty nastavena hodnota 1,000, kterou můžete editovat.
Koeficient Kp vyberte pro příslušnou stavbu podle zásad § 44 vyhlášky. Klikněte na
tlačítko
V případě, že podklady pro ocenění bytu jsou u více majetků, otevře se následující okno.
212. Okno Výběr majetku

Postavte se na příslušný majetek a obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem.
213. Okno Soupis (sub)objektů

V tabulce jsou uvedeny všechny stavby oceněné v elaborátu s koeficienty Ki a Kp. Postavte se
na příslušný řádek a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
V opačném případě klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
214. Obrazovka Oceňování stavebních pozemků - záložka Úřední § 28

Koeficienty Ki a Kp zvolené stavby se přenesou do výpočtu.
Pokud na pozemku není žádná stavba, např. bylo vydáno rozhodnutí o využití stavby nebo
využití území, apod. a není proto v elaborátu oceněna, zadejte koeficienty ručně.
Základní cena upravená ZCU se vypočítá jako násobek základní ceny a soustavy koeficientů.
Je-li ZCU menší než cena stanovená dle § 31 odst. 4, program na tuto skutečnost upozorní a
pole s hodnotou ZCU se v tabulce zbarví červeně..
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
215. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
216. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Dále pokračujeme ve výkladu stanovení hodnoty (ceny) dalších pozemků (lesní, zemědělský a
jiný). V seznamu (sub)objektů se postavte na příslušný pozemek a klikněte na
tlačítko
METODY OCENĚNÍ PRO POZEMKY ZEMĚDĚLSKÉ, LESNÍ A JINÉ
217. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

tlačítko
Dříve než přistoupíte k ocenění pozemku, stanovte jeho plochu.
218. Obrazovka Plocha pozemku [m2]

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 31. Navíc můžete plochu pozemku editovat přímo
v řádku příslušné parcely ve sloupci „Plocha“.
219. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty
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Program nabízí metodu přímou a úřední. Volbu metody proveďte kliknutím na příslušné tlačítko a program vstoupí do výpočtového prostředí.
Metoda přímá
Metoda přímá je zcela obecná, umožňující stanovit hodnotu pozemku na základě vlastních
vstupních údajů.
tlačítko
220. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 181.
221. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
Metoda úřední
Metoda úřední umožňuje ocenit zemědělský pozemek podle § 29, lesní pozemek podle § 30,
vodní pozemek podle § 31 a jiný pozemek podle § 32 vyhlášky.
1.

Oceňování zemědělských pozemků podle § 29
tlačítko
222. Obrazovka Oceňování zemědělských pozemků - záložka Úřední § 29

V tabulce pro výpočet ceny jsou údaje o parcelách, které jste vyplnili při určení jejich ploch
na obrazovce č.218. Parcelní číslo a druh pozemku můžete dodatečně editovat. Nad tabulkou
je k dispozici podrobný výpočet ceny té parcely, na které právě stojíte.
Základní cena Cp je implicitně vygenerována podle prvního kódu BPEJ přílohy č.19. V poli
pro BPEJ vyplňte požadovaný kód a program vygeneruje cenu. Cenu můžete editovat (pole
zmodrá). Výchozí cenu podle zadaného kódu můžete znovu nastavit tak, že kurzor umístíte do
rolety s přílohou č.19 a provedete Enter. Pokud pozemek nebyl bonitován, nastavte se v rolet
řádek „Vyhl. č. 287/2007“ (nebo jinou aktuální) a program vygeneruje číslo katastrálního
území. Základní cenu pro toto katastrální území však musíte ručně editovat, neboť program
neobsahuje databázi průměrných cen zemědělských pozemků.
Příloha č 20 – pokud chcete základní cenu dále upravit, klikněte na
tlačítko
223. Obrazovka Příloha č. 20

Ve sloupci „%“ uveďte příslušná procenta přirážek a srážek. Pokud je pozemek v katastrálním
území, které je oddělené, kliknutím zaškrtněte koeficient 0,65 a přirážka u pol. č.1 se přepočítá. Pod tabulkou je pole s průvodními odstavci a pod tlačítkem
jsou
k náhledu úplné popisy položek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
224. Obrazovka Oceňování zemědělských pozemků - záložka Úřední § 29

Podle charakteru a výše přirážek a srážek se vygenerují příslušné koeficienty.
Koeficient Kp je implicitně nastaven na hodnotu 1,000, kterou můžete editovat.
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Základní cena upravená Cpu se vypočítá jako násobek základní ceny a soustavy koeficientů.
Je-li Cpu menší než nejnižší cena stanovená v odst. 4, program na tuto skutečnost upozorní a
pole s hodnotou Cpu se v tabulce zbarví červeně.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
225. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
2.

Oceňování lesních pozemků podle § 30
tlačítko
226. Obrazovka Oceňování lesních pozemků - záložka Úřední § 30

V tabulce pro výpočet ceny jsou údaje o parcelách, které jste vyplnili při určení jejich ploch
na obrazovce č.218. Parcelní číslo a druh pozemku můžete dodatečně editovat. Nad tabulkou
je k dispozici podrobný výpočet ceny té parcely, na které právě stojíte.
Základní cena Cp je implicitně vygenerována v prvním řádku podle prvního kódu SLT přílohy
č.21. V poli pro SLT vyplňte kód podle lesní typologické mapy a program vygeneruje cenu.
Cenu můžete editovat (pole zmodrá). Výchozí cenu podle zadaného kódu můžete znovu nastavit tak, že kliknete na tlačítko s číslem přílohy.
Příloha č 22 – pokud chcete základní cenu dále upravit, klikněte na
tlačítko
227. Obrazovka Příloha č. 22

Ve sloupci „%“ uveďte příslušná procenta srážek.. Pod tlačítkem
jsou
k náhledu úplné popisy některých položek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
228. Obrazovka Oceňování lesních pozemků - záložka Úřední § 30

Koeficient Kp je implicitně nastaven na hodnotu 1,000, kterou můžete editovat.
Základní cena upravená Cpu se vypočítá jako násobek základní ceny a soustavy koeficientů.
Je-li Cpu menší než nejnižší cena stanovená v odst. 3, program na tuto skutečnost upozorní a
pole s hodnotou Cpu se v tabulce zbarví červeně.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
229. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
3.

Oceňování jiných pozemků podle § 32
tlačítko
230. Obrazovka Oceňování jiných pozemků - záložka Úřední § 32

V tabulce pro výpočet ceny jsou údaje o parcelách, které jste vyplnili při určení jejich ploch
na obrazovce č.218. Parcelní číslo a druh pozemku můžete dodatečně editovat. Nad tabulkou
je k dispozici podrobný výpočet ceny té parcely, na které právě stojíte.
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Základní cena je implicitně vygenerována podle odst. 1. Nastavte v roletě odstavec, podle
kterého budete pozemek oceňovat. Cenu můžete rovněž editovat (pole zmodrá). Výchozí cenu
podle zadaného odstavce můžete znovu nastavit tak, že kliknete na tlačítko
Odst. 1, 2 – postup ocenění je obdobný jako u stavebních pozemků (obrazovka č. 207 až 214).
Odst. 3 - postup ocenění podle vyhlášky č. 287/2007 Sb. je obdobný jako u zemědělských
pozemků (obrazovka č. 222 až 224).
Odst. 4 písm. a), b), c) – základní cena se nastaví stejným způsobem jako u stavebních pozemků (obrazovky č. 207). Základní cenu upravenou podle písm. a) resp. b) nebo c) můžete
podle odst. 5 snížit až o 50 %. Je-li ZCU menší než nejnižší cena stanovená v odst. 5, program
na tuto skutečnost upozorní a pole s hodnotou ZCU se v tabulce zbarví červeně.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
231. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.182.
232. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Dále pokračujeme ve výkladu stanovení hodnoty (ceny) staveb určených k odstranění, rybníků, vodních nádrží a trvalých porostů. V seznamu (sub)objektů se postavte na příslušný objekt
a klikněte na
tlačítko

METODY OCENĚNÉ PRO STAVBY URČENÉ K ODSTRANĚNÍ, RYBNÍKY, VODNÍ NÁDRŽE A POROSTY
233. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Program nabízí metodu přímou a úřední. Volbu metody proveďte kliknutím na příslušné tlačítko a program vstoupí do výpočtového prostředí.
Metoda přímá
Metoda přímá je zcela obecná, umožňující stanovit hodnotu objektu na základě vlastních
vstupních údajů.
tlačítko
234. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá

Hodnotu objektu můžete editovat přímo nebo vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
235. Obrazovka Výpočet hodnoty (Kč)

Postupujte obdobně jako u obrazovky č. 31.
236. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá





Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
K metodě můžete připojit externí dokumenty (obrazovka č. 6 až 8)
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zakliknuty.
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Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.

Metoda úřední
Metoda úřední umožňuje ocenit stavby určené k odstranění podle § 15, rybníky a vodní nádrže podle § 32 a trvalé porosty podle § 33 až 38 vyhlášky.
1.

Oceňování staveb určených k odstranění podle § 16
tlačítko
237. Obrazovka Oceňování staveb určených k odstranění - záložka Úřední § 16

Horní tabulka je určena pro výpočet ceny použitelného materiálu (Cm) a spodní tabulka pro
výpočet nákladů na zbourání a odstranění stavby (Nz). Nad tabulkami jsou tlačítka s touto
funkcí:
Volba položky použitelného materiálu nebo nákladu na zbourání a odstranění
Zrušení položky
U zadané položky vyplňte číslo, název, výměru, měrnou jednotku a jednotkovou cenu. Výměru můžete vypočítat v řádku nad tabulkou. Výsledek přeneste do tabulky kliknutím na
tlačítko
Chcete-li výpočet výměry do tisku tak ji kliknutím zaškrtněte.
Zjištěná cena C je rozdíl celkové ceny použitelného materiálu a celkových nákladů na zbourání a odstranění (C = Cm – Nz).
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
238. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.
2.

Oceňování rybníků a vodních nádrží
tlačítko
239. Obrazovka Oceňování rybníků a vodních nádrží - záložka Úřední § 32

V horní roletě zvolte druh oceňovaného objektu tak, že kliknete na šipku, rozvinete roletu s
nabídkou, postavíte se na příslušný objekt a kliknutím ho potvrdíte. V nabídce nejsou obsaženy velké vodní nádrže, jejichž stavby se oceňují podle § 3 až 20 a pozemky podle § 31 odst.4
písm.b) vyhlášky.
Výpočet ceny stavby
Cena hráze CH se určí jako součin jejího objemu S a ceny c za 1 m3. Hodnoty S a c zadejte
přímou editací.
Cena kbelu nebo bezpečnostního přelivu CO se určí přímou editací.
Cena stoky CS se určí jako součin její délky L a ceny c za 1 m. Hodnoty L a c zadejte přímou
editací; pro určení ceny zatrubněné stoky zadejte její průměr.
Cena stavby CSRI se určí jako součet jednotlivých staveb (CSRI = CH + CO + CS)
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Soustava koeficientů
Koeficienty KR se určí jako součet koeficientů KR1-KR8; jejich hodnoty zadejte přímou editací.
Koeficienty Ki a Kp s implicitně nastavenou hodnotou 1,000 můžete editovat.
Výpočet ceny rybníku:
Cena stavby upravená CSI se určí jako součin ceny stavby a koeficientů (CSI = CSRI * K)
Cena pozemku CPI se určí jako součin ceny pozemku a procentní sazby podle odst. 6 vyhlášky (CPI = CPRI * s / 100) jejich hodnoty zadejte přímou editací.
Cena rybníku CRI se určí jako součet ceny stavby upravené a ceny pozemku (CRI = CSI+CPI).
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
240. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.
3.

Trvalé porosty
tlačítko
241. Obrazovka Oceňování trvalých porostů – záložka Úřední

tlačítko
242. Okno Oceňování trvalých porostů

Postavte se na příslušný řádek trvalého porostu a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
243. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 33

31. Lesní porost na lesním a nelesním pozemku podle § 33 až 36
Ve spodní tabulce zadejte lesní parcelu s příslušnými dřevinami kliknutím na
tlačítko
Vyplňte název a výměru parcely. Výměru můžete vypočítat v řádku nad tabulkou a výsledek
přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko
Dřevinu na příslušné parcele můžete zadat zkratkou v poli vedle tlačítka nebo kliknutím na
tlačítko
244. Obrazovka Příloha č. 24 - lesní dřeviny

V tabulce vlevo se postavte na řádek s vybranou skupinou dřevin. Do tabulky vpravo se vygenerují dřeviny, které náleží do této skupiny. Pokud nevíte, do které skupiny dřevina patří,
postavte se v levé tabulce na řádek „všechny dřeviny“ a v pravé tabulce se dřeviny vygenerují
podle abecedy. Volbu můžete provést buď z jedné nebo z druhé tabulky tím, že se postavíte
na příslušný řádek a kliknete na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
245. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 33

Do tabulky se vygeneruje řádek s číslem skupiny dřevin a názvem. Výměru můžete editovat
přímo nebo vypočítat v řádku nad tabulkou a výsledek přenést do tabulky kliknutím na
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tlačítko
Výměru dřeviny můžete zadat i procentním podílem z plochy dané parcely ve sloupci „%“.
Součet procentních podílů jednotlivých dřevin na příslušné parcele musí být 100. V opačném
případě hodnoty ve sloupci „%“ jsou červené. Nad tabulkou je k dispozici podrobný výpočet
ceny té dřeviny, na které právě stojíte. Pro výpočet zadejte vstupní údaje v bílých polích:
 relativní bonitu RVB výběrem z rolety. Pokud ji neznáte, zadejte absolutní bonitu
 absolutní bonitu AVB výběrem z rolety a relativní bonita se automaticky nastaví. Jestliže
zvolíte absolutní bonitu, které neodpovídá žádná relativní bonita, program na tuto skutečnost upozorní a nastaví se pomlčka
 obmýtí u přímou editací. Pokud zadáte obmýtí nižší než je ve vyhlášce, nastaví se nejnižší
obmýtí pro danou skupinu dřevin z vyhlášky
 zakmenění Ba přímou editací. Pokud překročíte rozpětí 0,1 až 1,0, program vás upozorní
 věk v přímou editací
Na základě těchto údajů program nastaví a vypočítá další hodnoty (cenu mýtní výtěže Au,
náklady na kulturu c, věkový hodnotový faktor fa, koeficient Kv, koeficient Kp a základní cenu
Ha). Základní cenu můžete upravit přirážkou a srážkou podle přílohy č. 29 kliknutím na
tlačítko
246. Obrazovka Příloha č. 29

Ve sloupci „%“ uveďte příslušná procenta. Pod tlačítkem
jsou k náhledu
úplné popisy některých položek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
247. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 33

V případě, že jste v průběhu výpočtu změnili bonitu, tlačítko „Příloha č. 29“ zčervená a tím
upozorní na možné změny v procentech srážek položek č. 4 až 6. Pokud znovu přílohu otevřete a srážky změníte nebo pouze zkontrolujete, tak po opuštění obrazovky červená barva na
tlačítku zmizí.
Základní cena upravená Hau – je-li snížena srážkami o více než 90 %, program na tuto skutečnost červeně upozorní.
Pokud jste zadali více parcel, můžete kliknutím na tlačítko
vložit mezisoučet.
Řádky s parcelami, dřevinami i mezisoučty můžete zrušit kliknutím na tlačítko
. . Při zrušení parcely, se současně zruší i všechny dotčené dřeviny.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
32. Lesní porost na lesním a nelesním pozemku do 1 ha - § 37 a 37a
Při změně skupiny porostů postupujte stejně jako u obrazovky č. 241 a 242.
248. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 37

Ve spodní tabulce můžete zadat lesní parcelu s příslušnými dřevinami kliknutím na
tlačítko
Dřevinu můžete zadat zkratkou v poli vedle tlačítka nebo kliknutím na
tlačítko
249. Obrazovka Příloha č. 24 - lesní dřeviny
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Postupujte stejně jako u obrazovka č. 244.
250. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 37

Do tabulky se vygeneruje řádek s číslem skupiny dřevin, názvem a cenou. Nad tabulkou je
k dispozici podrobný výpočet ceny té dřeviny, na které právě stojíte. Pro výpočet zadejte
vstupní údaje v bílých polích:
 relativní bonitu RVB výběrem z rolety. Pokud ji neznáte, zadejte absolutní bonitu
 absolutní bonitu AVB výběrem z rolety a relativní bonita se automaticky nastaví. Jestliže
zvolíte absolutní bonitu, které neodpovídá žádná relativní bonita, program na tuto skutečnost upozorní a nastaví se pomlčka
 obmýtí u přímou editací. Pokud zadáte obmýtí nižší než je ve vyhlášce, nastaví se nejnižší
obmýtí pro danou skupinu dřevin z vyhlášky
 věk v přímou editací
 výměru lesního porostu VLP přímou editací nebo výpočtem. Výsledek přenesete do tabulky kliknutím na tlačítko
 podíl skupiny dřevin PSD přímou eidtcí
 zakmenění lesního porostu ZLP přímou editací
Na základě těchto údajů program nastaví a vypočítá další hodnoty (srovnávací bonitu, cenu
lesního porostu CLP, součinitel srovnávací bonity SSBSD, koeficient Kv, koeficient Kp).
Cenu skupiny dřevin CSD program vypočítá podle vzorce a přenese ji do spodní tabulky.
Do tabulky můžete kliknutím na tlačítko
vložit mezisoučet nebo kliknutím na tlačítko
zrušit řádek.
Pro účely daně darovací, daně z převodu nemovitostí apod. se cena lesního porostu zjistí jako
podíl na ceně lesního pozemku, jehož je součástí, kliknutím na
tlačítko
251. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 37a

Pro výpočet zadejte vstupní údaje v bílých polích:
 soubor lesního typu SLT vyplňte podle lesní typologické mapy a program vygeneruje základní cenu pozemku jednotkovou. Cenu můžete editovat (pole zmodrá). Výchozí cenu
můžete znovu nastavit opětovným zapsáním kódu SLT
 plochu lesního pozemku přímou editací
 věk lesního porostu V přímou editací
 obmýtí lesního porostu O přímou editací
Na základě těchto údajů program vypočítá základní cenu lesního pozemku a cenu lesního porostu C.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
33. Ovocné dřeviny, vinná a chmelová réva a okrasné rostliny - § 38 a 38a
Při změně skupiny porostů postupujte stejně jako u obrazovky č. 241 a 242.
252. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

Ve spodní tabulce můžete zadat parcelu s příslušnými dřevinami kliknutím na
tlačítko
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Nabídku se skupinami dřevin (ovocné dřeviny, vinná réva, chmelová réva, okrasné rostliny)
získáte kliknutím na
tlačítko
253. Okno Skupiny dřevin

Postavte se na vybranou skupinu dřevin a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem. V opačném případě klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
331. Ovocné dřeviny
254. Obrazovka Příloha č. 31 tabulka č. 1 a 2 – ovocné dřeviny

V horní části obrazovky je tabulka č. 1 se dřevinami pro intenzivní způsob pěstování, v dolní
části tabulka č. 2 pro extenzivní způsob. Postavte se na příslušnou dřevinu v jedné z tabulek a
volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
255. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

Do tabulky se vygeneruje řádek s číslem skupiny dřevin a názvem. Výměru můžete editovat
přímo nebo vypočítat v řádku nad tabulkou a výsledek přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko
Zadejte věk dřeviny a program nastaví základní cenu ZC. Základní cenu můžete upravit přirážkou či srážkou po kliknutí na
tlačítko
256. Okno Příloha č. 31 odstavec 4 a 5

Ve sloupci „%“ uveďte příslušná procenta přirážek a srážek a okno opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
257. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

V příslušném řádku se vygeneruje koeficient Ku. Dále můžete editovat koeficient Kp.
Základní cena upravená ZCU je součinem základní ceny a koeficientů. Je-li nižší než vyhláškou povolená nejnižší cena, program na to červeně upozorní a umožní ji editovat. ZCU se
přenese do spodní tabulky a vynásobí počtem.
Do tabulky můžete kliknutím na tlačítko
vložit mezisoučet nebo kliknutím na tlačítko
zrušit řádek.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
332. Vinná réva včetně zařízení vinic
Při změně skupiny dřevin postupujte stejně jako u obrazovky č. 252 a 253.
258. Okno Příloha č. 32 – pěstitelský záměr

Postavte se na příslušný typ vinice a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
259. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38
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Do tabulky se vygeneruje řádek s názvem skupiny dřevin. Výměru můžete editovat přímo
nebo vypočítat v řádku nad tabulkou a výsledek přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko
Zadejte věk vinné révy a program nastaví základní cenu ZC. Základní cenu můžete upravit
přirážkou či srážkou po kliknutí na
tlačítko
260. Okno Příloha č. 32 odstavec 6 až 13

Ve sloupci „%“ uveďte příslušná procenta přirážek a srážek a okno opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
261. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

V příslušném řádku se vygeneruje koeficient Ku. Dále můžete editovat koeficient Kp.
Základní cena upravená ZCU je součinem základní ceny a koeficientů. Je-li nižší než vyhláškou povolená nejnižší cena, program na to červeně upozorní a umožní ji editovat. ZCU se
přenese do spodní tabulky a vynásobí počtem.
Do tabulky můžete kliknutím na tlačítko
vložit mezisoučet nebo kliknutím na tlačítko
zrušit řádek.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
333. Chmelová réva včetně zařízení chmelnic
Při změně skupiny dřevin postupujte stejně jako u obrazovky č. 252 a 253.
262. Okno Příloha č. 33 – popis výsadby

Postavte se na příslušný typ chmelové révy a volbu potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem.
263. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

Do tabulky se vygeneruje řádek s číslem skupiny dřevin a názvem. Výměru můžete editovat
přímo nebo vypočítat v řádku nad tabulkou a výsledek přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko
Zadejte věk chmelové révy a program nastaví základní cenu ZC. Základní cenu můžete upravit přirážkou či srážkou po kliknutí na
tlačítko
264. Okno Příloha č. 33 odstavec 3 a 4

Ve sloupci „%“ uveďte příslušné procento srážky a okno opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
265. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

V příslušném řádku se vygeneruje koeficient Ku. Dále můžete editovat koeficient Kp.
Základní cena upravená ZCU je součinem základní ceny a koeficientů. Je-li nižší než vyhláškou povolená nejnižší cena, program na to červeně upozorní a umožní ji editovat. ZCU se
přenese do spodní tabulky a vynásobí počtem.
Do tabulky můžete kliknutím na tlačítko
vložit mezisoučet nebo kliknutím na tlačítko
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zrušit řádek.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
334. Okrasné rostliny
Při změně skupiny dřevin postupujte stejně jako u obrazovky č. 252 a 253.
266. Obrazovka Příloha č. 34 – okrasné rostliny

Pro snadné vyhledání rostliny můžete zvolit vhodný typ třídění okrasných rostlin. V pravém
horním rohu obrazovky rozviňte roletu s nabídkou, postavte se na příslušný text a potvrďte
volbu kliknutím myší nebo Enter. Jedná se tyto možnosti :
 třídění podle skupin rostlin a pořadového čísla botanického druhu – v horní tabulce se
nastavte na příslušnou skupinu rostlin a ve spodní tabulce se vygenerují všechny botanické
druhy, které náleží do této skupiny.. Postavte se na vybranou rostlinu a kliknutím na příslušné tlačítko se zeleným zaškrtávátkem zvolte její latinský nebo český název. Kliknutím
na tlačítko uprostřed se přenesou oba názvy. Pokud u některé skupiny dřevin není uveden
žádný botanický druh, vyberte přímo skupinu rostlin,
 třídění botanických druhů podle latinských názvů – rostliny jsou tříděny abecedně bez
ohledu na skupinu rostlin a jejich volbu proveďte postupem uvedeným shora
 třídění botanických druhů podle českých názvů – rostliny jsou tříděny abecedně bez ohledu na skupinu rostlin a jejich volbu proveďte postupem uvedeným shora
267. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

Do tabulky se vygeneruje řádek s číslem skupiny rostlin a názvem. Výměru můžete editovat
přímo nebo vypočítat v řádku nad tabulkou a výsledek přenést do tabulky kliknutím na
tlačítko
Pomocí rolety zadejte věk rostliny a program nastaví základní cenu ZC. Základní cenu můžete
upravit srážkou po kliknutí na
tlačítko
268. Okno Příloha č. 34 – odst. 3

Ve sloupci „%“ uveďte příslušné procento přirážky nebo srážky a okno opusťte kliknutím na
tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
269. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

V příslušném řádku se vygeneruje koeficient Ku. Dále můžete upravit základní cenu z hlediska typu zeleně kliknutím na
tlačítko
270. Okno Příloha č. 34 tabulka č. 28

V tabulce se postavte na příslušný řádek a volbu koeficientu potvrďte kliknutím na tlačítko se
zeleným zaškrtávátkem. V opačném případě klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
271. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38

V příslušném řádku se vygeneruje koeficient Kz. Dále můžete editovat koeficient Kp.
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Základní cena upravená ZCU je součinem základní ceny a koeficientů. Je-li nižší než vyhláškou povolená nejnižší cena, program na to červeně upozorní a umožní ji editovat. ZCU se
přenese do spodní tabulky a vynásobí počtem.
Do tabulky můžete kliknutím na tlačítko
vložit mezisoučet nebo kliknutím na tlačítko
zrušit řádek.
335. Ovocné dřeviny a okrasné rostliny zjednodušeným způsobem
Pro účely daně darovací, daně z převodu nemovitostí apod. se cena ovocných dřevin a okrasných rostlin zjistí jako podíl na ceně pozemku, jehož je porost součástí, kliknutím na
tlačítko
a vyberte příslušnou skupinu dřevin.
272. Obrazovka Oceňování trvalých porostů - záložka Úřední § 38a

Pro výpočet se automaticky vygeneruje příslušné procento z ceny pozemku, které lze editovat.
Cenu pozemku můžeme ručně editovat nebo připojit kliknutím na tlačítko pozemku – Přenos
a zakliknutím příslušného pozemku pro přenos do výpočtu.
Tiskový výstup ocenění ve formátu Word a náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušná tlačítka (viz obrazovka č.142).
273. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.
274. Obrazovka Majetky, objekty a subjobjekty

Dále pokračujeme ve výkladu stanovení věcné hodnoty ostatních druhů objektů (technologický výrobní celek, stroj a dopravní prostředky, zvířectvo, jiná movitá věc, majetkové právo,
věcné břemeno, služba, jiný nehmotný majetek, cenný papír, pohledávka a závazek, jiné finanční majetek apod). V seznamu objektů, resp. subobjektů, se nastavte na příslušný řádek a
klikněte na tlačítko se symbolem VH.
METODA OCENĚNÍ PRO OSTATNÍ DRUHY OBJEKTŮ
275. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Metoda přímá
Tato metoda umožňuje stanovit hodnotu příslušného objektu na základě vlastních údajů.
tlačítko
276. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá

Hodnotu objektu můžete přímo editovat nebo vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
277. Obrazovka Výpočet hodnoty (Kč)

Postupujte obdobně jako u obrazovky č. 31.
278. Obrazovka Věcná hodnota - záložka Přímá
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Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
K metodě můžete připojit externí dokumenty (obrazovka č. 6 až 8)
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
Chcete-li generovat tiskový výstup ocenění ve formátu Word, klikněte na tlačítko
vpravo nahoře.
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
279. Obrazovka Rekapitulace věcné hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovkou č. 45.
280. Obrazovka Majetky, objekty a subjobjekty

Pokud chcete celý výpočet věcné hodnoty zrušit, klikněte na tlačítko
1.3.2 Výnosová hodnota – ocenění výnosovým způsobem
Výnosovou hodnotu (Vý) můžete stanovit pro majetky nebo objekty, u sdružených objektů i
pro subobjekty. Pokud stanovíte výnosy pro majetek, musíte si uvědomit, že všechny příjmové a výdajové vstupní údaje musí být stanoveny souhrnně za majetek a nikoliv po jednotlivých objektech. Pokud stanovíte výnosy na objektové, resp. subobjektové úrovni, tak jejich
součtová hodnota se rovná výnosové hodnotě majetku. Postavte se na příslušný majetek nebo
objekt nebo u sdružených objektů na subobjekt a klikněte vlevo na
tlačítko
281. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty

Obrazovka obsahuje použitelné metody pro stanovení výnosové hodnoty příslušného majetku
či (sub)objektu. U majetku jsou metody rozděleny do dvou částí, neboť se předpokládá, že
majetek může obsahovat mimo staveb i jiné druhy objektů. Výsledná výnosová hodnota majetku je rovna součtu výnosových hodnot těchto částí.
METODY OCENĚNÍ PRO STAVBY

Program nabízí metodu přímou, stabilizovaného výnosu, metodu ČKOM, diskontovaných
cash flow a metodu úřední. Volbu metody provedete kliknutím na příslušné tlačítko a program vám nabídne výpočtové prostředí.
Metoda přímá
Přímá metoda je zcela obecná, umožňující stanovit výnosovou hodnotu staveb na základě
vlastních vstupních údajů.
tlačítko
282. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Přímá

Hodnotu staveb můžete přímo editovat nebo vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
283. Obrazovka Výpočet hodnoty (Kč)

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 31.
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284. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Přímá - stavby






Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
K metodě můžete připojit externí dokumenty (obrazovka č. 6 až 8).
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
285. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty







Kliknutím zaškrtněte vybranou metodu, kterou použijete pro ocenění. Program vygeneruje
její výnosovou hodnotu do řádku “Aktuální hodnota”.
V případě, že nechcete, aby hodnota příslušné metody byla součástí rekapitulace majetku
a její výpočet byl pouze dokumentační, zaškrtněte metodu, ale váhu upravte na 0,00.
Chcete-li, aby výnosová hodnota byla stanovena váženým průměrem z více metod, zadejte
jejich váhy.
Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.

Metoda stabilizovaného výnosu
Jedná se o metodu jednoduchou, průhlednou s poměrně dobrou vypovídací schopností, samozřejmě za cenu jistých nepřesností. V zásadě vychází z roční bilance příjmů a výdajů. Výnosová hodnota se stanoví podle vzorce:
V – výnosová hodnota [Kč]
Z – čistý roční stabilizovaný výnos [Kč]

V = 100 * Z / r

r – kapitalizační míra [%]
Tento vztah je vyjádřen limity součtu nekonečné řady čistých výnosů od nuly do nekonečna a
je nazýván věčnou rentou. Způsob výpočtu výnosové hodnoty se stabilizovaným výnosem
předpokládá existenci konstantního, budoucího, průměrného a čistého výnosu a proto musí
být i míra kapitalizace použita v reálném vyjádření snížená o míru inflace.
tlačítko
286. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Stabilizovaný výnos



Příjmy a výdaje můžete zadávat přímou editací nebo pomocí procentních podílů
z navoleného základu.
 Nájemné můžete podrobně vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
287. Obrazovka Roční nájemné

Pokud jste v rámci řešení věcné hodnoty zadávali u podlahových ploch i typ nájemní plochy, můžete jejich seznam a plochu vygenerovat do tabulky kliknutím na tlačítko
.
V opačném případě musíte nájemní plochy zadávat postupně. Funkce tlačítek:
Založit novou nájemní plochu
Vložit mezisoučet (žlutý řádek)
Zrušit nastavenou nájemní plochu nebo mezisoučet
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Vytvořit kopii nájemní plochy
Pro správný výpočet celkové nájemní plochy je nutné, aby nájemné bylo zadáno pro celý rok,
tj. 12 měsíců. Proto když potřebujete zadat nájemné jen pro část roku, musíte zadat i zbývající
část roku s nulovým nájemným.
288. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Stabilizovaný výnos



Základ pro výdajové položky se žlutou hvězdičkou můžete navolit ze soupisu staveb následujícím postupem.
tlačítko
289. Okno Volba (sub)objektů

Ve sloupci „Vol“ kliknutím zaškrtněte stavby, u kterých počítáte výnosy. Kliknutím nad
tabulkou zadejte RC (reprodukční ceny) nebo VH (věcné hodnoty) a jejich součet potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
290. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Stabilizovaný výnos









Hodnotu staveb přeneste do sloupce „Základ“ kliknutím na tlačítko se žlutou šipkou.
Zadejte procentní podíly ze základu a program vypočítá příjmy a výdaje.
K výpočtu amortizace můžete použít i vzorec, který nastavíte v konfiguraci (bod 5.1).
Výnosová hodnota se vypočítá podle vzorce uvedeného v bodu 7.3.
Podle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Zkontrolujte, zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
291. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č.285.
Metoda ČKOM
Metodika doporučená Českou komorou odhadců majetku preferuje použití tzv. zásobitele
před výpočtem tzv. věčnou rentou, protože budova má pouze omezenou životnost po zbývající dobu užití.
Základem pro budoucí tok příjmů je zejména výnos z nájemního vztahu. Výnos z pronájmu
snížený o roční náklady na provoz = obhospodařovací náklady. V případě aplikace výpočtu
zásobitele se neprovádí odpočet odpisů, tyto jsou již do výpočtu zásobitele zakalkulovány.
tlačítko
292. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Metoda ČKOM

Hrubý výnos z nemovitosti můžete přímo editovat nebo vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
293. Obrazovka Roční nájemné

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 287.
294. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Metoda ČKOM
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Odhad výnosu připadajícího na pozemek můžete zadat přímo nebo vypočítat následujícím
postupem.
tlačítko
295. Obrazovka Pozemek

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 309 až 311.
Při vyplněné míře výnosnosti se vypočte podíl hrubých výnosů z pozemku.
296. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Metoda ČKOM

Základ pro výdajové položky můžete navolit ze soupisu staveb následujícím způsobem.
tlačítko
297. Okno Volba (sub)objektů

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 289.
298. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Metoda ČKOM

Volbu základny – podíl hrubých výnosů ze stavby HVS nebo hodnotu stavby RC (VH) proveďte kliknutím na příslušnou žlutou šipku. Zadejte procentní podíly ze základů. Základny lze
také kombinovat, aktivní je ta, která má vedle sebe puntík.
Čistý výnos ČV vznikne odečtením nákladů na obhospodařování od reálného hrubého výnosu.
Míra výnosnosti r [%]
Pro určení hodnot r1 a r2, které jsou potřebné pro výpočet míry výnosnosti r, není prozatím
dostatek databázově zpracovaných podkladů, tyto hodnoty určí uživatel.
r1 – výnosy státních dluhopisů v délce 10 až 15 let
r2 – rizika trhu nemovitostí
r3 – míra dlouhodobého rizika – vypočte se pouze v případě, že je známo (vyplněno) r1 a r2
a roky trvání zástavního práva T
Míra výnosnosti r = r1 + r2 + r3
Zadejte zůstatkovou ekonomickou životnost n [roky].
Výnosovou hodnotu nemovitosti VHN lze určit třemi způsoby:
 při stabilním výnosu z nemovitosti (g = 0, f = 0)
VHN = ČV * (qn – 1) / (qn (q-1)) + HP / (1 + r1 + r2)n
kde q
HP


= úročitel = (1 + r)
= hodnota pozemku

při rostoucích časových řadách výnosu, tj. budoucí vývoj výnosů bude uvažován
v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výnosu (g) [%] (g > 0, f = 0)
VHN = ČV * (1 – ((1+g)/(1+r))n ) / (r-g) + HP / (1+r)n



při rostoucích časových řadách a při inflaci, tj. spolu s tempem růstu trvalého výnosu (g)
se započte ještě předpokládaný vývoj míry inflace f [%] (g >=0, f > 0)
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VHN = ČV * (1-((1+g) / ((1+nvk) * (1+f)))n ) / ((1+nvk) - (1+g)/(1+f)) + HP / (1+nvk)n
kde nvk = náklady na vlastní kapitál bez inflace = (1 + r) / (1 + f) - 1
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
299. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 285.
Metoda diskontovaných cash flow
Metoda je založena na principu kapitalizace vložených finančních prostředků a to přepočtem
očekávaných výnosů k současnému datu tzv. diskontováním. Jedná se o přesnější způsob výpočtu výnosové hodnoty, který předpokládá měnící se hodnotu čistého výnosu v závislosti na
změnách v čase. V tom případě je nutné i míru kapitalizace touto změnou upravit. Struktura
příjmových a výdajových položek na obrazovce je obdobná jako u metody stabilizovaných
výnosů. Výnosová hodnota se stanoví podle vzorce:
VS = ( CF * ( 1 + f ) ) / ( y = f )
5

CFi

i 1

 1  r 

VD  

5

i

j


i 1

CF6
CF10
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– výnosová hodnota statická z údajů za průměrný rok [Kč]
– výnosová hodnota dynamická [Kč]
– peněžní tok [Kč]
– nominální míra kapitalizace [%]
– nominální míra inflace [%]
– reálná míra kapitalizace v roce i, j-tém [%]

tlačítko
300. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Diskont. cash flow



Příjmy a výdaje v jednotlivých rocích zadejte v reálné hodnotě (bez vlivu inflace) v tis. Kč
přímou editací z prvotních ekonomických a účetních podkladů (nájemní smlouva, smlouva
o pojistném, přiznání k dani z nemovitosti, plán investic, rozpočet nákladů na provoz a
údržbu apod.). Všechny editované hodnoty musí být vztaženy k jednomu roku, i když je
uvádíte ve sloupcích pro více roků. Vyplňování údajů v tabulce můžete urychlit zakliknutím režimu pro přenos dat do dalších sloupců tabulky.
 Nájemné můžete podrobně vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
301. Obrazovka Roční nájemné

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 287.
302. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Diskont. cash flow
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Investice můžete zadat i následujícím postupem.
tlačítko
303. Okno Čisté investice

Vyplňte hodnoty v příslušných řádcích, dle potřeby kliknutím zaškrtněte výpis tabulky do
tiskového výstupu a obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
304. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Diskont. cash flow

Na základě zadaných údajů program vypočítá hodnoty dílčích ročních peněžních toků (cash
flow) v reálné podobě.
 Zadejte míru kapitalizace v nominální podobě, minimálně o 1 % vyšší než míru inflace.
 Čistou míru inflace, která je nastavena v souladu s prohlášením ČNB a závazných ustanovení Evropské unie, můžete libovolně editovat.
 Výnosová hodnota se vypočítá podle vzorce uvedeného v bodu 7.3.
 Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
 Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
305. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 285.
Metoda úřední
Metoda úřední umožňuje ocenit stavby a pozemky kombinací nákladového a výnosového
způsobu podle § 21, 22 a 31 a,b vyhlášky.
tlačítko
306. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Úřední § 21, 22 a 31a,b

Roční nájemné můžete zadat přímou editací nebo kliknutím na
tlačítko
307. Obrazovka Roční nájemné

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 287.
308. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Úřední § 21, 22 a 31a,b

Z ročního nájemného se automaticky vypočtou dle vyhlášky náklady snižující nájemné ve
výši 40%.
Vyplňte případné další nákladové položky:
Nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka editujte přímo.
Odpočet 5 % z ceny pozemku ve vlastnictví stejného subjektu – implicitně nastavené procento
můžete editovat. Cenu pozemku můžete editovat přímo nebo převzít z výpočtu kliknutím na
tlačítko
309. Obrazovka Pozemek
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Nad tabulkou je řada tlačítek s těmito funkcemi:
Vložit nový řádek

Kopie nastaveného řádku

Zrušit

řádek

Ve vloženém řádku editujte číslo, název, plochu a jednotkovou cenu pozemku. Další možností
je přenos již oceněného pozemku ze seznamu objektů kliknutím na
tlačítko
310. Okno Volba pozemků

V tabulce jsou uvedeny pozemky, oceněné v tomto majetku. Ve sloupci “Vol” kliknutím
odškrtněte pozemky, které nemají být přeneseny. Přenos zaškrtnutých pozemků proveďte
kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
311. Obrazovka Pozemek

U vygenerovaných (šedých) pozemků můžete dodatečně editovat plochu a jednotkovou cenu.
Pokud v tisku elaborátu chcete uvést odkaz na číslo a název objektu, ve kterém je cena
pozemku vypočtena, tak kliknutím zaškrtněte řádek ve sloupci “T”.
312. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Úřední § 21, 22 a 31a,b

Na základě vygenerované ceny pozemku se vypočítá odpočet.
Celkové snížení z nájemného je součet všech nákladových položek vyjádřené i v procentech.
Roční nájemné upravené N je roční nájemné po snížení.
Míru kapitalizace p navolte pomocí rolety.
Zjištěná cena.CV je vypočtena podle vzorce CV = (N / p) * 100. Tato cena je zaokrouhlena na
celé koruny.
Pro výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu je dále potřeba vybrat následující údaje:
Charakteristiku dle analýzy rozvoje nemovitosti určete z Přílohy č. 15a kliknutím na
tlačítko
313. Okno Charakteristika dle analýzy rozvoje nemovitosti

Postavte se na řádek s příslušnou skupinou a klikněte na zelené zaškrtávátko.
314. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Úřední § 21, 22 a 31a,b

Cenu zjištěnou nákladovým způsobem můžete editovat ručně.
Pokud ceny staveb chcete vypočítat a potom použít (přenést) na tuto obrazovku, musíte je
nejdřív ocenit v jiném majetku. Vraťte se do seznamu elaborátu a na záložce “Věcná část
elaborátu” v řádku “Elaborát obsahuje” kliknutím zvolte variantu “více majetků”. Potom
klikněte na tlačítko “Ocenění” a na obrazovce “Majetky, objekty a subobjekty” založte
majetek, u kterého na záložce “Věcná část majetku” v horní části obrazovky kliknutím
zaškrtněte “Podklady pro byt a výnosy”. V tomto majetku oceňte jednotlivé stavby obvyklým
způsobem. Po ocenění tohoto majetku se vraťte zpět na obrazovku pro ocenění výnosů
a klikněte na
tlačítko
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315. Okno Stavby

Přenos cen staveb proveďte kliknutím na
tlačítko
V případě, že podklady pro ocenění výnosů máte u více majetků, otevře se následující okno.
316. Okno Výběr majetku

Postavte se na příslušný majetek a obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
317. Okno Volba (sub)objektů

V tabulce jsou uvedeny stavby oceněné v tomto majetku. Ve sloupci “Vol” kliknutím
odškrtněte stavby, které nemají být přeneseny. Jestliže je cena v červeném poli, znamená to,
že je stanovena včetně koeficientu prodejnosti Kp. V tom případě ve výpočtu věcné hodnoty
dotčené stavby kliknutím odškrtněte vliv koeficientu Kp. Přenos zaškrtnutých staveb proveďte
kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
318. Okno Stavby

U vygenerovaných (šedých) staveb můžete dodatečně editovat cenu. Pokud v tisku elaborátu
chcete uvést odkaz na číslo a název objektu, ve kterém je cena stavby vypočtena, tak
kliknutím zaškrtněte řádek ve sloupci “T”. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
319. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Úřední § 21, 22 a 31a,b

Na základě vygenerované ceny stavby se vypočítá zjištěná cena kombinací nákladového a
výnosového způsobu podle vzorce z Přílohy č. 15a, tabulky č. 2.
Náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušné tlačítko (viz obrazovka č.142).
320. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 285.
METODA OCENĚNÍ PRO OSTATNÍ DRUHY OBJEKTŮ (MIMO STAVEB)

Pro ostatní druhy objektů program nabízí pouze metodu přímou.
Metoda přímá – ostatní
Tato metoda umožňuje stanovit výnosovou hodnotu na základě vlastních vstupních údajů.
tlačítko
321. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Přímá - ostatní

Výnosovou hodnotu můžete přímo editovat nebo vypočítat následujícím postupem.
tlačítko
322. Obrazovka Výpočet hodnoty (Kč)

82

Postupujte obdobně jako u obrazovky č. 31.
323. Obrazovka Výnosová hodnota - záložka Přímá - ostatní






Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
K metodě můžete připojit externí dokumenty (viz obrazovka č. 6 až 8).
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
324. Obrazovka Rekapitulace výnosové hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 285.
325. Obrazovka Majetky, objekty a subjobjekty

Pokud chcete celý výpočet výnosové hodnoty zrušit, klikněte na tlačítko
1.3.3 Porovnávací hodnota – ocenění porovnávacím způsobem
Porovnávací hodnotu (PH) můžete stanovit pro majetek nebo objekt, u sdružených objektů i
pro subobjekt. Pokud tedy porovnáváte objekty, resp. subobjekty, tak jejich součet je roven
porovnávací hodnotě majetku. Proto se musíte rozhodnout, zda budete porovnávat celý majetek nebo jeho jednotlivé objekty, resp. subobjekty. Postavte se na příslušný majetek nebo
(sub) objekt a klikněte na
tlačítko
326. Obrazovka Rekapitulace porovnávací hodnoty

Program nabízí metodu přímou pro oceňování jakéhokoliv druhu objektu a metodu úřední pro
oceňování některých objektů staveb hlavních (garáží, bytů a rekreačních chat).
Metoda přímá
Tato metoda je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly
v nedávné době realizovány. Pro tyto účely je v programu k dispozici řada metodických postupů, které jsou zpracovány formou tabulek ve formátu Excel.
- porovnání metodou ČKOM – založena na porovnání základních údajů (prodejní cena, datum prodeje, obestavěný prostor, zastavěná plocha a počet podlaží) a kvalitativních parametrů (poloha v lokalitě, konstrukční systém, vybavenost, fyzické opotřebení, funkční zastaralost, ekologické zatížení, věcné břemeno a architektonické působení). Na základě
nejbližší charakteristiky porovnávané stavby stanoví uživatel porovnávací cenu. Modifikaci této metody lze použít i pro pozemky.
- srovnávací analýza MOISES – uživatel vyhledá vhodné nemovitosti v programu MOISES
a načte údaje (tržní cena, datum a délka obchodu, ceny typů prostorů) do srovnávací tabulky ve formátu Excel. Na základě analýzy tržních podmínek (charakter nabídky a poptávky, vztah nabídky a poptávky, trend v nabídce, poptávce a obchodovatelnosti) se stanoví korekční faktor, kterým se přepočítají průměrné ceny typů prostorů. Součet jejich
upravených cen dá výslednou porovnávací hodnotu. Metoda je určena i pro pozemky.
- porovnání pomocí SJTC – pro porovnávané stavby se stanoví standardní jednotkové tržní
ceny pomocí korekčních indexů, které vyjadřující odlišnost porovnávaných staveb vůči
standardu. Z těchto cen se vypočítá vážená jednotková cena, která se upraví korekčním
indexem oceňované stavby. Celková cena objektu se stanoví jako součin této ceny a příslušné výměry.
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tlačítko
327. Obrazovka Porovnávací hodnota - záložka Přímá








Z dostupných podkladů vyplňte v horní části obrazovky výchozí porovnávací hodnotu a
kliknutím na tlačítko s červenou šipkou ji přeneste do pole pro aritmetický výraz. Zde můžete hodnotu matematicky dále upravit. Po kliknutí na tlačítko Vypočti program spočítá
porovnávací hodnotu. Na obrazovce je informativně vygenerována i věcná hodnota, kterou
můžete doplňkově použít pro modelaci porovnávací hodnoty.
Můžete připojit externí výpočtové tabulky ve formátu Excel (obrazovka č. 6 až 8) pro metodu ČKOM, MOISES a SJTC.
Dle potřeby vyplňte komentář s případným využitím vzorových textů (bod 4.3.1).
Zkontrolujte zda výpisy do tiskového výstupu elaborátu jsou správně zaškrtnuty.
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
328. Obrazovka Rekapitulace porovnávací hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 285.
Metoda úřední
Metoda úřední je určena pro oceňování garáží - § 24, bytů ve vícebytových domech - § 25,
rekreačních a zahrádkářských chat - § 26 a rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních
domků - § 26a.
tlačítko
329. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 24 - § 26a

tlačítko
330. Okno Fasety

Postavte se na příslušný řádek s garáží, bytem nebo chatou a volbu potvrďte kliknutím na
tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
1.

Oceňování garáží podle § 24
331. Obrazovka Ukazatele

Pokud jste na záložce Věcná část majetku nebo Věcná část objektu zadali katastrální území,
nachází se kurzor na příslušném řádku podle zvoleného katastru a základní cena je implicitně
nastavena. Volbu ukazatele potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
332. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 24

Obrazovka obsahuje úplný výpočet zjištěné ceny.
Základní cenu ZC zvoleného ukazatele můžete editovat (pole zmodrá). Pokud chcete základní
cenu z vyhlášky znovu zadat, klikněte na tlačítko s číslem přílohy.
Vstupní hodnoty
Index cenového porovnání I stanovíte na základě volby kvalitativních pásem hodnocených
znaků.

84

tlačítko

resp.
333. Obrazovka Hodnocené znaky

Implicitně je pro všechny znaky nastavena hodnota Ti na 0,00. Změnu pásma u jednotlivých
znaků proveďte tak, že se postavíte na příslušný znak a kliknete na
tlačítko
334. Okno Volba pásma

Postavte se na zvolené pásmo. Ve sloupci Vzor je hodnota nebo rozpětí hodnot podle vyhlášky, v případě rozpětí napište konkrétní zvolenou hodnotu do žlutého sloupce a volbu potvrďte
kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
335. Obrazovka Hodnocené znaky

Do tabulky se vygeneruje pásmo, charakteristika a hodnota Ti, resp. Pi. Ve spodním poli můžete dodatečně editovat charakteristiku pásma. Pokud chcete, aby tato charakteristika byla i
součástí tiskového výstupu, kliknutím zaškrtněte volbu „Tisk“ nebo řádek ve sloupci „T“.
Index trhu IT za všechna pásma se vypočítá podle vzorce. Obrazovku opusťte kliknutím na
tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
336. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 24

tlačítko
337. Obrazovka Hodnocené znaky

Postup je stejný jako u předchozích dvou indexů. Pouze poslední dva znaky se ve vzorci nesčítají, jsou to koeficienty, kterými se předchozí součet násobí. Okno opusťte kliknutím na
tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
338. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 24

Vypočte se Index cenového porovnání I.
Obestavěný prostor OP můžete přímo editovat nebo vypočítat postupem uvedeným u spodní
tabulky obrazovky č. 121.
Výpočet ceny
Základní cena upravená ZCU stanovená na m3 obestavěného prostoru je násobkem základní
ceny a indexu cenového porovnání I.
Zjištěná cena C je násobkem základní ceny upravené a výměry. Tato cena je zaokrouhlena na
celé koruny.
Náhled do aktuálního znění vyhlášky můžete provést kliknutím na příslušné tlačítko (viz obrazovka č.142).
2. Oceňování bytů podle § 25
339. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 25

Při zadání základní ceny ZC a indexu cenového porovnání I postupujte stejně jako při oceňování garáží - viz obrazovka č. 331 až č. 337.
Podlahovou plochu PP můžete editovat přímo nebo vypočítat postupem uvedeným u obrazovky č. 150.
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Výpočet ceny
Základní cena upravená ZCU stanovená na m3 obestavěného prostoru je násobkem základní
ceny a koeficientu cenového porovnání KCP, upravená případnými srážkami nebo přirážkami.
Cena pozemku CP se stanoví přímou editací nebo přenosem z výpočtu kliknutím na
tlačítko
340. Okno Cena pozemku

Postupujte obdobně jako u obrazovky č. 151 až 159.
341. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 25

Cena podílu pozemku CPP je násobkem ceny pozemku a spoluvlastnického podílu, který se
stanoví kliknutím na
tlačítko
342. Okno Spoluvlastnický podíl

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 154.
343. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 25

Zjištěná cena C je součet ceny bytu a ceny podílu pozemku. Tato cena je zaokrouhlena na celé
koruny.
3. Oceňování rekreačních a zahrádkářských chat podle § 26
344. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 26

Při zadání základní ceny ZC a indexu cenového rozpětí I postupujte stejně jako při oceňování
garáží - viz obrazovka č. 331 až č. 338.
4. Oceňování rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků podle § 26a
345. Obrazovka Porovnávací hodnota – záložka Úřední § 26a

Při zadání základní ceny ZC a indexu cenového rozpětí I postupujte stejně jako při oceňování
garáží - viz obrazovka č. 331 až č. 338.
Po prvním kliknutí na
tlačítko
se zobrazí dotaz:
„Hodnotící znaky jsou nastaveny pro rodinný dům k trvalému užívání.
Přejete si změnit na stavbu určenou k rodinné rekreaci?“
Implicitně je nastaveno na „Ne“. Pokud potvrdíte volbu „Ano“, změní se nastavení příslušné
tabulky v příloze č. 18a, ze které se přebírají hodnotící znaky pro index polohy.

346. Obrazovka Rekapitulace porovnávací hodnoty

Postupujte stejně jako u obrazovky č. 285.
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347. Obrazovka Majetky, objekty a subjobjekty

Pokud chcete celý výpočet porovnávací hodnoty zrušit, klikněte na tlačítko
Dříve než přistoupíte ke zpracování závěrečné analýzy a stanovení tržní hodnoty majetku,
doporučujeme provést kontrolu ocenění majetkové struktury podle bodu 1.3.5.
1.3.4 Tržní hodnota
Tržní hodnota se stanoví pro majetek. V souladu se schválenou definicí Evropského sdružení
odhadců majetku TEGoVA ji lze chápat jako odhadnutou sumu, za kterou by se nemovitost
mohla směnit v den ocenění, mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné
transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednaly informovaně, rozvážně a bez nátlaku.
tlačítko
348. Obrazovka Závěrečná analýza

V řádku „Aktuální hodnota“ je vygenerována celková věcná, výnosová a porovnávací hodnota
příslušného majetku.
 Chcete-li stanovit tržní hodnotu majetku pomocí průměrné hodnoty (propočtem), kliknutím zaškrtněte v řádku „Výběr hodnoty“ příslušné hodnoty a ty se přenesou do řádku „Výpočtové hodnoty“.
 Při výpočtu průměrné hodnoty váženým průměrem z více hodnot zadejte jejich váhy.
 Tržní hodnotu editujte ručně.
 Pokud chcete, aby tiskový výstup elaborátu neobsahoval podrobný výpočet některé hodnoty, zrušte kliknutím zaškrtávátko v řádku „Tisk výpočtu hodnot“.
 V popisných polích uveďte silné a slabé stránky oceňovaného majetku.
 K metodě můžete připojit externí dokumenty (viz obrazovka č. 6 až 8).
 Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
349. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

1.3.5 Kontrola ocenění majetkové struktury
a) Pečlivě zkontrolujte zda soupis majetků, objektů a suboobjektů obsahuje všechny části
oceňované majetkové struktury. K tomu Vám poslouží náhled do sumarizace.
tlačítko
350. Obrazovka Sumarizace

Tabulka obsahuje celou majetkovou strukturu doplněnou o výpočtové hodnoty a množstevní údaje. Přehlednost sumarizace elaborátu zvyšuje barvená úprava řádků s tímto významem: žlutá
= majetek
zelená = objekt
modrá = subobjekt
Pokud některé hodnoty nejsou vyplněny, znamená to, že jste je zatím nevypočítali nebo
jste na obrazovce pro rekapitulaci hodnot nezaškrtli v řádku „Výběr metody“ příslušnou
výpočtovou metodu. Tabulku nelze editovat, ale můžete ji vytisknout po kliknutí na tlačítko s tiskárnou. Do sumarizace můžete nahlížet i z prostředí obrazovky Elaboráty – záložka
Soupis elaborátu. Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
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351. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

b) Zjistěte, zda u všech zadaných majetků, objektů a subobjektů jsou vygenerovány výpočtové hodnoty ve sloupcích VH (věcná hodnota), Vý (výnosová hodnota) a PH (porovnávací
hodnota). Pokud je hodnota nulová, znamená to, že jste ji zatím nevypočítali nebo jste na
obrazovce pro rekapitulaci hodnot nezaškrtli v řádku „Výběr metody“ příslušnou výpočtovou metodu.
c) Dále zkontrolujete zda všechna tlačítka se symbolem VH, Vý, PH a TH jsou správně
zbarvená, neboť barva tlačítek signalizuje stav rozpracovanosti.
Význam barev: černá = řešení hodnoty nebylo zahájeno
modrá = hodnota v řešení nebo metoda není zaškrtnuta v rekapitulaci
zelená = hodnota vypočtena a metoda je zaškrtnuta v rekapitulaci
1.3.6 Kopie, přesun a rušení objektů a subobjektů
Kopírovat, přesouvat či měnit pořadí objektů či subojektů můžete pouze v rámci téhož elaborátu. Objekty nelze kopírovat do soupisu subobjektů a subobjekty do soupisu objektů. Pracovní postup je následující:
 Postavte se na příslušný objekt či subobjekt a zkopírujte ho do schránky kliknutím na
tlačítko


Kliknutím zvolte místo, na které se má objekt či subobjekt v soupisu zkopírovat.



Objekt či subobjekt uložený ve schránce zkopírujte do soupisu kliknutím na
tlačítko



Objekt či subobjekt se vygeneruje v soupisu včetně všech popisných a výpočtových údajů.

Tuto funkci programu můžete využít zejména při oceňování téže stavby v dokončeném a rozestavěném stavu - viz obrazovka č. 3, kdy program založí dva majetky, jejichž hodnoty se
v souhrnné rekapitulaci nesčítají. U prvním majetku (dokončený stav) založte a oceňte stavbu
v dokončeném stavu a zkopírujte ji kliknutím na příslušné tlačítko do schránky. Potom se nastavte na druhý majetek (rozestavěný stav) a zkopírujte do něj kliknutím na příslušné tlačítko
dokončený objekt ze schránky. Nakonec upravte u tohoto objektu výpočet věcné hodnoty
z hlediska rozestavěnosti.
Zrušit nastavený objekt či subobjekt můžete kliknutím na tlačítko

1.4. Závěrečná část elaborátu
352. Obrazovka Elaboráty – záložka Soupis elaborátů

V soupisu elaborátů klikněte na poslední záložku.
353. Obrazovka Elaboráty - záložka Závěrečná část

Záložka obsahuje seznam všech popisných informací 9. úrovně osnovy. Jsou-li některé řádky
zelené, tak informace již obsahuje vzorový text z osnovy.
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Postupně vyplňujte obsahy jednotlivých informací. Postavte se na název příslušné informace, klikněte kurzor do obsahového pole a editujte text. Po vyplnění obsahu a kliknutí na
další informaci se řádek s názvem editované informace zbarví do zelena a program automatický zaškrtne její tiskový výstup (čtvereček vpravo). Pokud nechcete tuto informaci do
výstupu, tak ji kliknutím odškrtněte. Můžete použít i hromadné zaškrtnutí, resp. odškrtnutí
kliknutím na volbu výstupů vpravo nahoře.
 Pro vyplnění obsahu informací můžete použít i vzorové texty (bod 4.3.1).
 Pokud název některé informace chcete upravit nebo novou informaci doplnit či stávající
informaci v osnově zrušit, postupujte podle bodu 4.5.3.
 K popisným informacím můžete připojovat externí dokumenty klinutím na jedno
z tlačítek umístěných vlevo od obsahu nastavené informace (obrazovka č. 6 až 8). U osnovy pro Komerční banku jsou ve složce Mustr k dispozici tabulky, které po zobrazení musíte ručně vyplnit v prostředí MS Word.
354. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

1.5. Archivace elaborátu
1.5.1 Interní
Nastavený elaborát můžete odkládat do „archivu“ programu kliknutím na
tlačítko
Elaborát se uloží do archivu, kterým je jedna složka v datovém stromu programu TOMAS
(…\Konces\Majetek\W1301\reality\data\archiv). Složka obsahuje 3 soubory (tabulku, indexový soubor a textový soubor) a tolik složek, kolik elaborátů bylo zařazeno do archivu. Archivovány jsou i připojené dokumenty k elaborátu vč. tiskového výstupu formátu Word.
V případě havárie PC a programu TOMAS nebo při instalaci na nový počítač je možné složku
archiv přesunout mimo strukturu dat programu a po jeho nové instalaci jimi nahradit nově
nainstalovanou složku. Rozpracované elaboráty neuložené v archivu jsou ztraceny.
1.5.2 Externí
Elaboráty můžete odkládat na disk či jiný datový nosič mimo program kliknutím na
tlačítko
355. Obrazovka Zálohování elaborátu na disk

Ve sloupci „Výběr“ kliknutím zaškrtněte elaboráty, které chcete zálohovat.
tlačítko
Zadejte diskovou jednotku a program založí v rootovém (kmenovém) adresáři složku
ATOMAS1301, do které nahraje všechny potřebné datové soubory elaborátů. Pokud se
v adresáři zvoleného disku již tato složka nachází, program na to upozorní, ale archivace pokračuje dál. Nově archivované elaboráty jsou do archivu přidány, existující jsou přepsány,
pokud si to uživatel přeje. Po ukončení operace opusťte obrazovku kliknutím na tlačítko
s červeným křížkem.
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1.6. Přenos elaborátu z archivu
1.6.1 Interní
Jedná se o přenos elaborátů, které máte zálohovány v archivu programu.
356. Obrazovka Úvod

tlačítko
357. Obrazovka Archiv elaborátů

Nastavte se na elaborát, který chcete přenést z archivu do soupisu rozpracovaných elaborátů.
tlačítko
358. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

V názvu přeneseného elaborátu z archivu je uvedeno PREVOD.
1.6.2 Externí
Jedná se o přenos elaborátů, které máte zálohovány mimo program ve složce ATOMAS1301.
tlačítko
Zadejte diskovou jednotku, na které máte zálohovány elaboráty.
359. Obrazovka Převod elaborátu z disku

Ve sloupci „Výběr“ kliknutím zaškrtněte elaboráty, které chcete převést do soupisu elaborátů.
tlačítko
V názvu přeneseného elaborátu je uvedeno PREVOD.

1.7. Kopie elaborátu
Tuto funkci programu je vhodné používat v případech, kdy často vytváříte elaborát stejného
stylu např. pro určitého objednatele. Nejdříve si vytvoříte vzorový matriční elaborát s před
vyplněnými texty a na jeho kopiích provádíte reálné ocenění majetku.
360. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

Nastavte se na elaborát, ze kterého chcete pořídit kopii.
tlačítko
V soupisu elaborátů se vygeneruje elaborát, v jehož názvu je uvedeno KOPIE.

1.8. Schéma elaborátu
Pro rychlé a přehledné ověření rozsahu a míry rozpracovanosti elaborátu můžete využít náhledu do schématické tabulky. Postavte se na řádek s příslušným elaborátem a klikněte na
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tlačítko
361. Obrazovka Schématické uspořádání

 Ve sloupcích je popisně a graficky zobrazena majetková struktura elaborátu a míra věcného ocenění objektů a subobjektů.
Význam barev: černá = řešení hodnoty nebylo zahájeno
modrá = hodnota je v řešení, ale nebyla zaškrtnuta v rekapitulaci
zelená = hodnota je vypočtena a zaškrtnuta v rekapitulaci
 Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
362. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

1.9. Dokumenty elaborátu
Každý elaborát můžete zdokumentovat průvodními materiály, které přímo či nepřímo souvisí
s jeho zpracováním. Tyto dokumenty nejsou vnitřní součástí elaborátu a lze je k němu pouze
přiložit v samostatné knihovně. Nastavte se na řádek s příslušným elaborátem a klikněte na
tlačítko
363. Obrazovka OLE dokumenty uživatele



K elaborátu přiložte externí dokument klinutím na jedno z tlačítek.
Připojit obrázek s příponou BMP (nebo jinou)
Připojit dokument formátu Word
Připojit dokument formátu Excel
364. Okno ve Windows Otevřít (Open resp. Open picture)

V adresáři složek vyhledejte připojovaný dokument, klikněte na jeho název (zmodrá) a potvrďte kliknutím na tlačítko Výběr.
365. Obrazovka OLE dokumenty uživatele






Program založí dokument s implicitním názvem „Nový“, který můžete editovat.
V adrese dokumentu se vygeneruje cesta ke složce, ve které je dokument uložen.
Do spodního editačního pole můžete uvést bližší charakteristiku dokumentu.
Nastavený dokument otevřete 2x kliknutím na bílou plochu vpravo. Návrat do programu
TOMAS provedete kliknutím na tlačítko s černým křížkem vpravo nahoře
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1.10. Tisk elaborátu ve formátu Word
Napřed upozorňujeme, že při generování je vhodné mít viditelnou spodní lištu s tlačítkem
Start, na které jsou vidět právě běžící spuštěné aplikace. Není-li tato lišta vidět, přesuňte myš
na spodní část obrazovky a klikněte pravým tlačítkem. V menu vyberte „Vlastnosti“ a na záložce „Možnosti hlavního panelu“ kliknutím zaškrtněnte „Vždy navrchu“ a naopak kliknutím
odškrtněte „Schovávat“. Volbu potvrďte „OK“.
Tiskový výstup elaborátu můžete generovat vcelku nebo po částech. Je-li tentýž elaborát generován vcelku i po částech, tak tiskový výstup odpovídá pozdějšímu stavu generování. Dříve
něž začnete výstup elaborátu generovat, musíte mít nastavenu přístupovou cestu k programu
Word podle bodu 5.1 a nastavit grafiku výstupu.
a) Grafika výstupu

Grafikou výstupu se rozumí nastavení stylů jednotlivých částí (názvů, obsahů, tabulek) elaborátu. Styl je charakterizován typem (Arial, Times New Roman), řezem (obyčejné, kurziva,
tučně, tučně kurziva) a velkostí písma. U tabulek lze nastavit i jejich formát. Převážnou většinu parametrů lze nastavit v konfiguraci.
366. Obrazovka Úvod

tlačítko
367. Okno Služby

tlačítko
368. Obrazovka Konfigurace
aa)

Styl názvů popisných a věcných informací v osnově
tlačítko
369. Okno ve Word Písmo

Nastavte typ, řez a velikost písma a potvrďte kliknutím na tlačítko OK.
370. Obrazovka Konfigurace
ab)

Styl obsahů popisných informací v osnově, komentářů a výpočtů
tlačítko
371. Okno ve Word Písmo

Nastavte typ, řez a velikost písma a potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Typ písma se současně nastavuje i pro obsah věcných informací v osnově a texty v tabulkách.
372. Obrazovka Konfigurace

Formát tabulek
V elaborátu rozlišujeme 3 druhy tabulek:
ac)
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Výsledky – tabulky s výslednými hodnotami (na konci výpočtu)
Běžné – ostatní tabulky (výkaz výměr, rozpad stavebních dílů, rekapitulace apod.)
Souhrnná rekapitulace – závěrečná tabulka s výslednými hodnotami majetků
Formáty tabulek jsou převzaty z textového procesoru Word. Volbu formátu příslušného druhu
tabulky proveďte editací čísla (pořadí tabulky v seznamu automatických formátů tabulky Word – Tabulka / Vložit tabulku /
Autoformát). Písmo textů v tabulce nastavte podle odst. ab).
Styl obsahu věcných informací osnovy
Velikost a řez písma obsahu věcných informací se nastavuje v osnově.
ad)

373. Obrazovka Úvod

tlačítko
374. Obrazovka Číselníky

V seznamu osnov nejdříve zvolte (aktivujte) příslušnou osnovu postupem podle bodu 4.5.1 a
potom klikněte na tlačítko pro věcnou část příslušné úrovně osnovy, např.
tlačítko
375. Obrazovka Osnova věcné části elaborátu

Nastavte se na příslušnou věcnou informaci a pod sloupci Vel., Tučně a Kurz zaklikněte velkosti a řez písma. Nastavení parametrů písma můžete provést i pro konkrétní elaborát tak, že
na obrazovce Elaboráty klikněte na tlačítko Osnovy a dále postupujte podle předchozího odstavce.
Styl vybraných nadpisů elaborátu
Styly vybraných nadpisů a názvů jsou definovány v šabloně (Styly95 pro Word 7.0, Styly97
pro Word 97 a Styly2000 pro Word 2000, stejně pro XP, 2003 atd.), která je připojena k osnově (bod 1.2.1 odsek 9 a bod 4.5.2). Šablona obsahuje celou řadu různých stylů, z nichž pouze níže uvedené jsou připojeny k nadpisům a názvům informací v osnově elaborátů.
ae)

tlačítko
376. Obrazovka Kompletní osnova

Styly uvedené ve sloupci „Styl“ jsou pevně připojené k osnově a nelze je zaměňovat.
Styl
KONCES_N1
KONCES_N1M
KONCES_N2
KONCES_N2M
KONCES_N3
KONCES_N4
KONCES_N5
KONCES_N6
KONCES_N7

Řez Vel.
T
14
TV 14
T
12
TV 12
T
12
T
12
TV 11
TP 11
TC 12

Příklady nadpisů nebo názvů

Úvod, Nález a ocenění, Závěr, Přílohy
ÚVOD, NÁLEZ A OCENĚNÍ, ZÁVĚR
Zadání, Základní pojmy, Zkratky
NÁZEV MAJETKU, ZÁKLADNÍ POJMY, ZKRATKY
Název objektu
Název subobjektu
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ANALÝZA OCENĚNÍ
Věcná hodnota, Výnosová hodnota, Porovnávací hodnota

Rekapitulace objektu, Rekapitulace majetku
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KONCES_S2
KONCES_S3
KONCES_S4

O
O
O

12
12
12

Seznam majetků
Seznam objektů
Seznam subobjektů

Vysvětlivky:
O
- obyčejné
T
- tučné

TC
TV

- tučné centrované
- tučné velké

TP

- tučné podtržené

Styly sice nemůžete v osnově zaměňovat, ale můžete je upravovat v prostředí Word. Aby nedošlo k nevratnému poškození výchozích stylů, vytvořte si napřed kopii šablony a teprve v ní
proveďte úpravu stylů (dokument s příponou DOT otevřete kliknutím pravým tlačítkem myši
– Otevřít). S ohledem na specifika této operace doporučujeme úpravy minimalizovat. Mimo
těchto stylů jsou v šablonách k dispozici i další styly, které však použijte až na vygenerovaném elaborátu v prostředí Word.
b) Generování elaborátu vcelku
377. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

Nastavte se na řádek s příslušným elaborátem a klikněte na
tlačítko
378. Okno Vytvoření dokumentu Word

Generování elaborátu do formátu Word probíhá pomocí OLE serveru a jde o časově a kapacitně náročnou operaci. Doba generování závisí na rozsahu elaborátu, rychlosti počítače a
velkosti operační paměti. Proto nezapomeňte ukončit všechny souběžně spuštěné programy na
pozadí (mohou být vidět pouze na spodní liště s tlačítkem Start).
tlačítko
V případě, že generování neproběhne do konce, doporučujeme program uzavřít, případně počítač resetovat a generování zopakovat. Pokud se ani potom nepodaří elaborát vygenerovat,
zkuste ho generovat po částech podle odst. c).
379. Obrazovka Elaboráty formátu Word

Na obrazovce je seznam vygenerovaných elaborátů. Nově vygenerované elaboráty jsou uloženy v adresáři ...\W1301\LST. Postavte se na příslušný řádek a klikněte na
tlačítko
Nastavený elaborát se otevře. Vzhledem k tomu, že souběžně pracuje program TOMAS a
textový editor Word, doporučujeme elaborát uložit do jiné složky pod vlastním jménem funkcí „Uložit jako“ a jeho další editaci provádět mimo program TOMAS v prostředí Word. Návrat do programu TOMAS proveďte kliknutím na tlačítko s černým křížkem vpravo nahoře.
Soupis vygenerovaných sestav
380. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů
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Náhled do soupisu vygenerovaných elaborátu ve formátu Word provedete tak, že se nastavíte
na řádek s elaborátem, ke kterému již byla sestava vygenerována a kliknete na
tlačítko
381. Obrazovka Elaboráty formátu Word

Soupis obsahuje pouze elaboráty vygenerované vcelku, které jsou uloženy pod původním
názvem v adresáři ...\W1301\LST. Nastavte se na příslušný řádek a kliknutím na tlačítko
„Zobraz dokument Word úrovně elaborát“ jej otevřete. Elaboráty, které jste již dříve uložili
funkcí „Uložit jako“, otevřete pouze mimo program TOMAS. Návrat do programu proveďte
kliknutím na tlačítko s černým křížkem vpravo nahoře.
c) Generování elaborátu po částech

Tento způsob generování umožní vytvořit tiskový výstup elaborátu postupně po jednotlivých
úrovních. Můžete ho použít i v případech, kdy při generování elaborátu vcelku podle odst. b)
nastanou potíže. Vygenerovaný elaborát se skládá z těchto úrovní a částí (bod 1.2.1):
Název úrovně
Část
Obsah dílčího dokumentu
Elaborát – úvod (1.úroveň)
– závěr (9.úroveň)
Majetek
(2.úroveň)

A
B
A
B
Objekt a subobjekt (3.a 4.úroveň)
ca)

Úvodní informace až po první majetek
Souhrnné a závěrečné informace za posledním majetkem
Identifikační údaje majetku
Výpočet výnosové resp.porovnávací hodnoty a závěrečná analýza
Identifikační údaje a analýza ocenění včetně výsledných hodnot

Generování v soupisu majetků, objektů a subobjektů
382. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Postavte se na řádek s příslušným majetkem nebo objektem a klikněte na
tlačítko
Pokud se vygenerovaný dokument automaticky neotevřel v prostředí Word a spadl na lištu,
otevřete ho kliknutím na záložku Wordu na liště. Po shlédnutí nezapomeňte dokument uzavřít
kliknutím na tlačítko s černým křížkem vpravo nahoře a zkontrolovat, zda na liště nemáte
otevřeny další dokumenty, které by mohly negativně ovlivňovat další generování elaborátu.
Pokud generujete tiskový výstup majetku, otevře se nejdříve část B a potom část A (odst.c).
cb)

Generování v soupisu elaborátů
383. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

Nastavte se na elaborát, který chcete generovat po částech nebo u kterého chcete vygenerovat
pouze některou část a klikněte na
tlačítko
384. Obrazovka Dílčí dokumenty Word

Nad hlavičkou tabulky je umístěn název elaborátu. Tabulka obsahuje seznam majetků a objektů. Je-li některý z majetků a objektů již vygenerován (bod ca)), řádek s jeho názvem je
zbarven. Pro generování a prohlížení částí elaborátu jsou k dispozici následující tlačítka.
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Generování úvodní a závěrečné části 1. a 9. úrovně (fialové tlačítko)
Generování všech majetků 2. úrovně (zelené tlačítko)
Generování všech objektů vč. subobjektů 3. a 4. úrovně (modré tlačítko)
Generování zbývajících nevygenerovaných majetků 2. úrovně (zelené tlačítko)
Generování zbývajících objektů vč. subobjektů 3. a 4. úrovně (modré tlačítko)
Generování nastaveného majetku 2. úrovně (zelené tlačítko)
Generování nastaveného objektu vč. subobjektů 3. a 4. úrovně (modré tlačítko)
Tisk a prohlížení úvodní (A) a závěrečné (B) části 1. a 9. úrovně v pořadí B, A (fialové tlačítko)
Tisk a prohlížení nastaveného majetku 2. úrovně v pořadí B (výpočet hodnot), A
(identifikační údaje), (zelené tlačítko)

Tisk a prohlížení nastaveného objektu vč. subobjektů 3. a 4. úrovně (modré tlačítko)
Vytvoření dílčí části elaborátu
Máte-li vygenerovaný celý elaborát a chcete vytisknout pouze jeho dílčí část, klikněte na
tlačítko
385. Obrazovka Výběr rozsahu dokumentu

Tabulka obsahuje skladbu celého elaborátu po jednotlivých úrovních se všemi majetky a objekty. V názvu dílčího dokumentu na úrovni elaborátu a majetku je na poslední pozici označení části A a B (odst. c). Nastavte se na dílčí dokument, kterým má elaborát začít.
tlačítko
Vedle tlačítka se vygeneruje název zvoleného dílčího dokumentu elaborátu. Dále se nastavte
na dílčí dokument, kterým má elaborát končit.
tlačítko
Vedle tlačítka se vygeneruje název zvoleného dílčího dokumentu elaborátu. Zadaný rozsah
elaborátu je v tabulce podbarven žlutě.
tlačítko
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Program vytvoří dokument zadaného rozsahu. Pokud se dokument automaticky neotevře, otevřete ho kliknutím na záložku Wordu na spodní liště. Po shlédnutí dokument uzavřete kliknutím na tlačítko s černým křížkem vpravo nahoře a zkontrolujte, zda na liště nejsou otevřeny
jiné dokumenty (mohou negativně ovlivňovat další generování). Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
386. Obrazovka Dílčí dokumenty Word

Seznam dílčích dokumentů elaborátu
Chcete-li vygenerovat seznam dílčích dokumentů elaborátu, rozviňte kliknutím na šipku roletu, nastavte se na druhý řádek a potvrďte Enter.
tlačítko
387. Okno Tiskové sestavy

Po kliknutí na tlačítko Proveď můžete sestavu prohlížet na obrazovce nebo vytisknout na
tiskárnu. Při prohlížení na obrazovce se v levém horním rohu objeví okno Náhled (Print
Preview) se soustavou ovládacích tlačítek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko Zavřít
náhled (Close Preview). Pokud okno Náhled uzavřete kliknutím na černý křížek vpravo nahoře, opusťte tiskovou sestavu pomocí tlačítka ESC.
388. Obrazovka Dílčí dokumenty Word

Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko s červeným křížkem.
Generování obsahu elaborátu
Chcete-li vytvořit obsah v již vygenerovaném elaborátu, postupujte dle návodu k programu
Word. Pro zjednodušení uvádíme stručný postup. V dokumentu se kurzorem nastavte do míst,
kde chcete umístit obsah. Klikněte na Vložit – Rejstřík a seznamy – záložka Obsah. Vyberte
Formát obsahu, v okně Náhled sledujte uspořádání a grafiku. Zaklikněte zobrazení a zarovnání čísel stránek a typ vodících znaků. Klikněte na Možnosti, zaškrtněte Styly a přiřaďte
k Vámi vybraným stylům příslušnou úroveň obsahu. Potvrďte OK, překontrolujte Náhled a po
kliknutí na OK se obsah vygeneruje do šedého pole.

1.11. Evidenční list majetku
Evidenční list je pasport, který obsahuje rozhodující popisné a hodnotové údaje majetku.
389. Obrazovka Elaboráty - záložka Soupis elaborátů

Nastavte se na elaborát, ve kterém je tento majetek obsažen a klikněte na
tlačítko
390. Obrazovka Majetky, objekty a subobjekty

Pokud elaborát obsahuje více majetků, nastavte se na příslušný majetek a klikněte na
tlačítko
391. Obrazovka Evidenční list majetku – záložka První část
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1.11.1 Zpracování evidenčního listu
Evidenční list majetku obsahuje 3 záložky, na kterých se vyplňují zadané informace. Načtení
údajů do evidenčního listu proveďte kliknutím na
tlačítko
392. Okno Volba řídící stavby

Vzhledem k tomu, že majetek může obsahovat řadu staveb, musíte zvolit jednu stavbu jako
řídící, která bude reprezentovat celý majetek (druhá záložka). Nastavte se na příslušný
(sub)objekt a potvrďte výběr kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
393. Obrazovka Evidenční list majetku – záložka První část





Program vygeneruje na záložky zadané informace, které můžete dodatečně editovat.
Adresa a popis majetku se generují ze záložky Popisná část majetku.
Do evidenčního listu můžete zařadit i obrázek (foto) s příponou BMP nebo JPG.
tlačítko
394. Okno ve Windows Otevřít obrázek (Open picture)

V adresáři složek vyhledejte připojovaný obrázek, klikněte na jeho název (zmodrá) a potvrďte kliknutím na tlačítko Výběr.
395. Obrazovka Evidenční list majetku – záložka První část

Klikněte na další záložku.
396. Obrazovka Evidenční list majetku – záložka Druhá část



Informace o příslušenství, poloze v obci a infrastruktuře se generují ze záložky Popisná
část majetku.
 Pod názvem řídící stavby se generují údaje z ukazatelové metody. Pokud jste pro výpočet
věcné hodnoty použili metodu přímou, musíte údaje editovat ručně. Dále klikněte na poslední záložku.
397. Obrazovka Evidenční list majetku – záložka Třetí část










U stavebního pozemku se vygeneruje součtová plocha a průměrná jednotková cena všech
pozemků tohoto druhu.
U pozemku jiného se vygeneruje součtová plocha a průměrná jednotková cena všech zemědělských, lesních a ostatních pozemků.
Údaje o výnosech majetku se generují z metody stabilizovaného výnosu. Při výpočtu výnosové hodnoty jinou metodou musíte údaje editovat ručně. Je-li výnosová hodnota vypočtena na (sub)objektové úrovni, generují se do evidenčního listu pouze výnosové údaje
stanovené pro řídící objekt.
Informace o věcných břemenech se generuje ze záložky Popisná část majetku.
Informace o slabých a silných stránkách se generuje ze závěrečné analýzy (tlačítko TH).
Datum vyhotovení se generuje ze záložky Věcná část elaborátu (Datum vypracování).
Odhadce je totožný s uživatelem programu (bod 4.6.1)
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1.11.2 Tisk evidenčního listu
Máte-li všechny záložky krycího listu vyplněny, můžete ho vytisknout.
tlačítko
398. Okno Tiskové sestavy

Po kliknutí na tlačítko Proveď můžete evidenční list prohlížet na obrazovce nebo vytisknout
na tiskárnu. Při prohlížení na obrazovce se v levém horním rohu objeví okno Náhled (Print
Preview) se soustavou ovládacích tlačítek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko Zavřít
náhled (Close Preview). Pokud okno Náhled uzavřete kliknutím na černý křížek vpravo nahoře, opusťte tiskovou sestavu pomocí tlačítka ESC.
Evidenčního list nelze zatím generovat do souboru. Posílat ho můžete jen v tištěné podobě
nebo po naskenování jako obrázek e-mailem
.

2.

ŠABLONY

Šablony jsou uživatelem modifikované ukazatele staveb hlavních, vedlejších a venkovních
úprav, které jsou určeny k dalšímu využití.
399. Obrazovka Úvod

tlačítko
400. Obrazovka Šablony – záložka Soupis šablon

Soupis šablon se vytváří přenosem z výpočtového prostředí ukazatelové metody při stanovení
věcné hodnoty staveb (obrazovka č. 79). Program eviduje všechny rozhodující cenové údaje
vztažené na příslušnou měrnou jednotku až do úrovně věcné hodnoty. Pokud chcete upravit
popis šablony, klikněte na záložku Detail. Další tlačítka mají tuto funkci:
Zpracování komentáře k nastavené šabloně ve formátu Wordpad
Náhled do struktury stavebních dílů nastavené šablony ve formátu Wordpad
Zrušení nastavené šablony
Třídění šablon podle nastaveného parametru (roleta vpravo)
Tisk seznamu šablon
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.

3.

PARTNEŘI

V tomto prostředí můžete mít seznam obchodních a jiných partnerů, s nimiž spolupracujete.
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401. Obrazovka Úvod

tlačítko
402. Obrazovka Partneři

3.1. Založení nového partnera
tlačítko






V seznamu se vygeneruje řádek „Nový“, který editujte názvem partnera
Obec zadejte pomocí tlačítka „Obce“ a program vygeneruje název okresu, kraje a státu.
Postupně vyplňte údaje na jednotlivých záložkách
Kliknutím na tlačítko „Logo“ můžete připojit logo partnera (obrázek.BMP apod.)
Založte seznam osob zastupujících partnera
tlačítko
403. Obrazovka Zástupci

Založte prvního a dalšího zástupce partnera.
tlačítko





V seznamu se vygeneruje řádek „Nový“, který editujte jménem zástupce.
Na záložkách vyplňte všechny podstatné údaje týkající se nastaveného zástupce.
Kliknutím na tlačítko „Foto“ můžete připojit fotografii zástupce (obrázek.BMP apod.).
Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko s červeným křížkem.
404. Obrazovka Partneři

3.2. Vyhledání partnera
tlačítko
405. Okno Hledej - partnera

Vyplňte příslušné kritérium (název firmy, IČO a DIČ) pro vyhledání partnera (rozlišují se
velká a malá písmena, DIČ pište bez pomlčky).
tlačítko
Program vyhledá partnera, který vyhovuje všem zadaným parametrům. Pokud zadaným parametrům vyhovuje více partnerů, postaví se na prvního.

3.3. Setřídění seznamu partnerů
Kliknutím na šipku rozviňte roletu s nabídkou třídících kriterií (název firmy, IČO a DIČ).
Kriterium vyberte kliknutím na jeho název. Potom klikněte na
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tlačítko
Seznam partnerů se setřídí podle nastaveného kriteria.

4.

ČÍSELNÍKY

Jedná se o množinu číselníků, klasifikací a databází, které jsou využívány programem. Některé číselníky jsou určeny jen k náhledu a nelze je i editovat.
406. Obrazovka Úvod

tlačítko
407. Obrazovka Číselníky

4.1. Klasifikace
Programem je využívána klasifikace stavební produkce - SKP a jednotná klasifikace stavebních objektů - JKSO pro zatřídění průměrných rozpočtových ukazatelů staveb. Tyto databáze
jsou určeny pouze k náhledu a jejich aktualizaci zajišťuje správce programu.

4.2. Regiony
Do této skupiny náleží soustava regionálních klasifikací od katastrálních území až po stát,
které jsou využívány k místopisnému určení majetků a objektů. Tyto databáze jsou určeny
pouze k náhledu a jejich aktualizaci zajišťuje správce programu.

4.3. Předlohy
Do této skupiny náleží řada podpůrných číselníků, které usnadňují práci s programem.
4.3.1 Vzorové texty
Vzorové texty jsou určeny pro snadnější a rychlejší zpracování popisných informací a komentářů v elaborátu. Vzorové texty můžete zpracovat přímo v číselníku a potom je využívat na
příslušných obrazovkách výpočtového prostředí programu.
tlačítko
408. Okno Skupiny vzorových textů

Vzorové texty můžete editovat pod zvolenou skupinou vzorových textů, která váže na příslušný okruh obrazovek řešící tuto problematiku. Pro lepší orientaci je do každé skupiny zařazen
fiktivní vzorový text, jehož obsah uvádí podrobný odkaz na obrazovky, ze kterých je skupina
vzorových textů přístupná. Pokud chcete, aby vzorový text byl přístupný ze všech obrazovek,
kde je komentář či popisná informace, zařaďte ho do skupiny „Obecné“. V každé skupině
může být libovolné množství vzorových textů. Nastavte se na příslušný řádek skupiny vzorových textů a klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
409. Okno Vzorový text

Při vkládání nového vzorového textu klikněte na
tlačítko
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Program založí heslo vzorového textu s názvem „Nový“, který editujte správným textem.
V popisném poli (vpravo) vyplňte obsah vzorového text.
Zakládání vzorových textů z elaborátu
Pokud při zpracování elaborátu chcete některý text využívat jako vzorový, postupujte takto:
a) nastavte se na příslušnou obrazovku s textem a uložte ho do schránky kliknutím na
tlačítko
b) přesuňte se do knihovny vzorových textů kliknutím na
tlačítko
c) založte nové heslo vzorového textu kliknutím na
tlačítko
d) nastavte kurzor do obsahového pole a přeneste sem vzorový text ze schránky kliknutím na
tlačítko
Od tohoto okamžiku je text trvale uložen pod příslušným heslem jako vzorový.
Vkládání vzorových textů do elaborátu
Pokud při zpracování elaborátu chcete některý vzorový text použít, postupujte takto:
a) na příslušné obrazovce nastavte kurzor do popisného pole, do kterého chcete vzorový text
přenést a vstupte do knihovny vzorových textů kliknutím na
tlačítko
b) program nabídne seznam hesel vzorových textů příslušné skupiny a žlutě podbarvených
hesel ze skupiny obecných textů. Nastavte se na zvolené heslo a jeho obsah uložte do
schránky kliknutím na
tlačítko
Kliknutím na tlačítko s červeným křížkem se vraťte na výchozí obrazovku.
c) přeneste vzorový text ze schránky do popisného pole elaborátu kliknutím na
tlačítko
410. Obrazovka Číselníky

4.3.2 Druhy elaborátů
Jedná se o konkrétní pojmenování elaborátu, které si na záložce Věcná část elaborátu volíte
z nabídky programu, např. OCENĚNÍ NEMOVITOSTI.
tlačítko
411. Okno Druhy elaborátů
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Nabídku s druhy elaborátů můžete rozšiřovat o další názvy.
tlačítko
V seznamu druhů se vygeneruje řádek s názvem „Nový“, který můžete editovat. Ve druhém a
třetím sloupci uveďte jeho 2. a 1. mluvnický pád.
412. Obrazovka Číselníky

4.4. Stavební a funkční díly
V těchto číselnících můžete prohlížet a editovat soubory stavebních a funkčních dílů, které
jsou určeny pro stanovení věcné hodnoty staveb ukazatelovou a skladebnou metodou. Dále
můžete prohlížet a editovat vazby mezi stavebními a funkčními díly používané ve skladebné
metodě.
4.4.1 Varianty
Varianta je určena pro identifikaci doplňovaných funkčních dílů. Její dvojciferné číslo vyjadřuje společnou charakteristiku těch funkčního dílů, u kterých je či bude použita.
tlačítko
413. Okno Varianty funkčních dílů

Zadejte novou variantu funkčního dílu kliknutím na
tlačítko
V tabulce se vygeneruje nová varianta, kterou textově charakterizujte. Dříve zadané varianty
můžete zrušit tak, že se postavíte na příslušný řádek a kliknete na
tlačítko
414. Obrazovka Číselníky

4.4.2 Funkční díly
Základní soubor funkčních dílů, jehož aktualizaci zajišťuje správce programu.
tlačítko
415. Obrazovka Funkční díly

Na obrazovce je začátek souboru funkčních dílů, které jsou seřazeny podle technologického
postupu výstavby. Pokud chcete soubor setřídit např. v abecedním pořadí, postupujte podle
pokynů k obrazovce č. 94. Soubor funkčních dílů můžete doplňovat o nové položky – varianty. Podle způsobu tvorby funkčního dílu klikněte na příslušné tlačítko.
zadání nové položky
zadání nové položky (kopie) z předlohy nastavené stávající položky
416. Okno Varianty funkčních dílů

103

K nové položce funkčního dílu přiřaďte zvolenou variantu tak, že se postavíte na příslušný
řádek a kliknete na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. Chcete-li však napřed doplnit novou
variantu, postupujte podle bodu 4.4.1.
417. Obrazovka Funkční díly - detail

Doplňte či editujte popisné a hodnotové informace nového funkčního dílu. Dále můžete
funkční díl fasetově zatřídit, abyste ho mohli při oceňování stavby skladebnou metodou
snadněji vyhledat (obrazovka č. 96 odst. aa). Při odchodu z obrazovky klikněte na tlačítko
s červeným křížkem.
418. Obrazovka Funkční díly

Soubor funkčních dílů je doplněn o nový funkční díl.
419. Obrazovka Číselníky

4.4.3 Stavební díly
Číselník obsahuje soubor tabulek stavebních dílů pro 24 typů staveb.
tlačítko
420. Okno Tabulky stavebních dílů

Postavte se na příslušný řádek s názvem stavby a klikněte na
tlačítko
421. Okno Stavební díly

V tabulce můžete editovat názvy stavebních dílů. Tyto úpravy se budou automaticky promítat
do rozpadu staveb na stavební díly při zpracování elaborátu. Pokud chcete názvy stavebních
dílů ve výchozím zdrojovém tvaru, klikněte na
tlačítko
Tutéž úpravu můžete provést i na předchozí obrazovce.
422. Obrazovka Číselníky

4.4.4 Vazby
Vazby mezi stavebními a funkčními díly mají zjednodušit rozpočtování staveb skladebnou
metodou. Základní soubor vazeb vytvořený správcem programu můžete v číselníku prohlížet
a případně doplňovat o vazby nové.
tlačítko
423. Okno Tabulky stavebních dílů

Nejdříve vyberte stavbu, pro kterou chcete otevřít tabulku stavebních dílů. Postavte se na příslušný řádek s názvem stavby a klikněte na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
424. Obrazovka Vazby
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V horní části obrazovky je tabulka stavebních dílů a ve spodní části obrazovky je tabulka vazebních funkčních dílů. Aktuální soubor funkčních dílů odpovídá nastavenému stavebnímu
dílu v horní tabulce. Pokud chcete vytvořit novou vazbu, postavte se v horní tabulce na příslušný stavební díl a ve spodní části obrazovky klikněte na
tlačítko
425. Obrazovka Funkční díly

Nastavte se na funkční díl, který chcete svázat s příslušným stavebním dílem a jeho výběr
potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem. .
426. Obrazovka Vazby

V spodní části obrazovky se vygeneroval řádek s novým vazebním funkčním dílem, který
bude programem nabízen při rozpočtování skladebnou metodou. Pokud chcete některou vazbu zrušit, postavte se na příslušný řádek se stavebním a funkčním dílem a klikněte na
tlačítko
427. Obrazovka Číselníky

4.5. Osnova elaborátu
Osnova elaborátu je soubor popisných (textových) a věcných (číselných, znakových a datových) informací, které jsou nezbytné pro úplné zpracování elaborátu. Součástí osnovy je i
připojená šablona stylů, která doplňuje grafiku tiskového výstupu ve formátu Word.
4.5.1 Nastavení osnovy
Pokud chcete osnovu prohlížet nebo editovat, musíte ji nejdříve v seznamu osnov aktivovat.
tlačítko
428. Obrazovka Seznam osnov

Program obsahuje čtyři implicitní osnovy:
- GE Money Bank
- Komerční banka
- ČKOM – Metodický pokyn pro tržní oceňování nemovitostí 2002
- Obecná
- Úřední s jedním nebo více majetky.
Prohlížet nebo editovat osnovu lze za předpokladu, že je aktivní (žlutě podbarvená). Osnovu
převedete do aktivního stavu tak, že se postavíte na její název, kliknete na tlačítko se zeleným
zaškrtávátkem a řádek s osnovou se zabarví žlutě.
4.5.2 Založení a zrušení osnovy
Novou osnovu můžete vytvořit na základě implicitní nebo nastavené osnovy.
Nová osnova z implicitní osnovy

tlačítko
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429. Okno Výběr implicitní osnovy

V seznamu implicitních osnov se nastavte na příslušnou osnovu a její výběr potvrďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
430. Obrazovka Seznam osnov




V seznamu osnov se vygeneruje řádek s názvem „Nová osnova“, který můžete editovat.
Ve sloupci „Šablony stylů“ nahraďte tři červené vykřičníky vhodnou šablonou (viz dále).

Nová osnova z nastavené osnovy

V seznamu osnov se nastavte na příslušnou osnovu.
tlačítko
V seznamu osnov se vygeneruje řádek s názvem „Nová osnova“, který můžete editovat.
Připojení šablony stylů k osnově

Nastavte se na řádek s osnovou, ke které chcete připojit nebo změnit šablonu stylů.
tlačítko
431. Okno ve Windows Otevřít (Open picture)

Ve složce LST vyhledejte vhodnou šablonu stylů (bod 1.10 odst ae), klikněte na její název
(zmodrá) a potvrďte kliknutím na tlačítko Výběr.
432. Obrazovka Seznam osnov

Šablona stylů se připojí k osnově.
Zrušení osnovy

Nastavte se na řádek osnovy, kterou chcete zrušit a klikněte na.
tlačítko
433. Obrazovka Číselníky

4.5.3 Prohlížení a editace osnovy
Osnova je zpracována v souladu s členěním elaborátu a majetkové struktury (bod 1.2.1) a
tomu odpovídají i názvy jednotlivých tlačítek. Editaci doporučujeme provádět na kompletní
osnově, neboť ukazuje reálné pořadí popisných a věcných rubrik, tak jak budou uvedeny ve
výstupu.
tlačítko
434. Obrazovka Kompletní osnova

Názvy jednotlivých informací jsou editovatelné. Pokud chcete osnovu rozšířit či redukovat,
klikněte na příslušné tlačítko.
Založit novu informaci pod informaci nastavenou
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Zrušit nastavenou popisnou informaci
Při založení nové informace se vygeneruje řádek s názvem „Nový“, který editujte správným
názvem. K informaci můžete uvést vysvětlivky a příp. i obsah. Není-li obsah universální pro
všechny elaboráty, je vhodné ho vyplňovat až na příslušných záložkách konkrétního elaborátu. U věcných informací, které nelze v osnově zrušit, lze potlačit jejich vygenerování na pracovní záložky tak, že ve sloupci „Použít“ zvolíme „Ne“ odkliknutím „Použít?“ pod sloupcem.
Generování jejich názvů lze potlačit obdobně ve sloupci „Název“ volbou „Ne“. Dále lze nastavit velkost, tučnost a kursivu písma obsahu informací do výstupu ve formátu Word. Ve
sloupci „Styl“ můžete zkontrolovat nastavené styly z připojené šablony stylů. Všechny provedené úpravy osnovy můžete uložit kliknutím na
tlačítko
nebo se vrátit k původnímu (implicitnímu) stavu osnovy před úpravami kliknutím na
tlačítko
4.5.4 Tisk osnovy
S ohledem na značný rozsah informací doporučujeme osnovu nejdříve vytisknout, důkladně
se s ní seznámit a případné korekce si poznamenat do tiskového výstupu. Kliknutím na šipku
rozviňte roletu, nastavte se na příslušnou sestavu a potvrďte Enter a potom klikněte na
tlačítko
435. Okno Tiskové sestavy

Po kliknutí na tlačítko Proveď můžete osnovu prohlížet na obrazovce nebo vytisknout na
tiskárnu. Při prohlížení na obrazovce se v levém horním rohu objeví okno Náhled (Print
Preview) se soustavou ovládacích tlačítek. Obrazovku opusťte kliknutím na tlačítko Zavřít
náhled (Close Preview).
436. Obrazovka Číselníky

4.6. Uživatel a partneři
4.6.1 Založení a volba uživatele
tlačítko
437. Obrazovka Partneři

Není-li uživatel definován, založte ho podle bodu 3.1 a jeho volbu proveďte kliknutím na tlačítko se zeleným zaškrtávátkem.
4.6.2 Změna uživatele
tlačítko
438. Obrazovka Partneři
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Nastavte resp. založte nového uživatele (bod 3.1) a jeho volbu potvrďte kliknutím na tlačítko
se zeleným zaškrtávátkem. Původní uživatel se zamění za nového.
4.6.3 Banky, skupiny, typy spojení
Do těchto číselníků můžete doplňovat banky, skupiny (např. živnosti) a typy spojení, které
budou programem automaticky nabídnuty při vyplňování záložek u nově založeného partnera.

4.7. Indexy a koeficienty
4.7.1 Naegeliho metoda
Naegeliho metoda se používá při výpočtu hodnoty stavebního pozemku. V jednotlivých metodách jsou k dispozici procentní podíly cen stavebních pozemků z celkových nákladů nemovitosti. Změnu podílů můžete editovat v tomto prostředí.
tlačítko
439. Okno Naegeliho metoda – Podíl ceny pozemku na celkových nákladech

Tabulka obsahuje výchozí procentní podíly pro :
Pozemní stavby ČS (podíly podle metodiky České spořitelny)
A - C stavby s provozními prostorami ve městech přes 100 tis. obyvatel (A), do 100
tis. obyvatel (B), ostatní obce (C)
D stavby bez provozních prostorů
Pozemní a průmyslové stavby SRN (podíly pro Německo)
A stavby v jakémkoliv městě a obci
Hodnoty ve sloupci „Podíl (%)“ lze editovat.
4.7.2 Časové koeficienty
Časové koeficienty se používají při výpočtu věcné hodnoty staveb a venkovních úprav metodou ukazatelovou.
tlačítko
440. Obrazovka Řady indexů cen

Tabulka obsahuje tři řady indexů cen:
- řada označená „ČSÚ“ obsahuje indexy převzaté z publikace Českého statistického úřadu
„Indexy cen stavebních prací a stavebních objektů, revize 2000“ pro stavební díla oddílu
46 Standardní klasifikace produkce SKP. Je aktualizována čtvrtletně, a to vždy 45. kalendářní den po ukončení čtvrtletí. Indexy jsou stanoveny k bázickému datu 1.10.1999.
- řada označená „ÚRS“ obsahuje indexy propočtené z hodnot publikovaných ÚRS Praha
a.s. v Cenových zprávách za období od roku 1971 pro obory JKSO. Je aktualizována pololetně (na počátku pololetí). Indexy jsou stanoveny k bázickému datu uvedeném nad tabulkou.
- řada označená „ÚSI“ obsahuje indexy propočtené z hodnot publikovaných Ústavem soudního inženýrství v periodiku Soudní inženýrství za období od roku 1914 pro stavebnictví
celkem. Je aktualizována pololetně. Indexy jsou stanoveny k bázickému datu 1.1.1914.
Hodnoty jsou aktualizovány na základě objednávky správcem programu a nelze je editovat.
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4.7.3 Číselník NUS
Koeficienty NUS se používají při výpočtu věcné hodnoty staveb a venkovních úprav metodou
ukazatelovou.
tlačítko
441. Okno Náklady spojené s umístěním stavby

Tabulka obsahuje tituly nákladů spojených s umístěním stavby (dříve vedlejší rozpočtové
náklady - VRN) publikované ÚRS Praha v Pravidlech „S“ pro užití katalogů směrných cen
stavebních prací. Tituly, které ve sloupci „Použít“ odškrtnete, se nebudou objevovat
v soustavě koeficientů při výpočtu věcné hodnoty staveb. Koeficienty u žlutě podbarvených
titulů nelze editovat. Koeficient pro zařízení staveniště se generuje v závislosti na zatřídění
stavby podle JKSO a koeficient pro území vlivy v závislosti na okresu. Ostatní koeficienty lze
libovolně editovat a jejich hodnoty se objeví ve výpočtovém prostředí.

5.

SLUŽBY

Toto prostředí obsahuje základní systémové nástroje potřebné k zajištění chodu programu.
442. Obrazovka Úvod

tlačítko
443. Okno Služby

5.1. Nastavení konfigurace
tlačítko
444. Obrazovka Konfigurace



Uživatel se generuje ze sloupce „Příjmení jméno titul“ hesla, kterým je program aktuálně
spuštěn.
 Amortizace – kliknutím na „Ano“ zpřístupníte vzorec pro výpočet amortizace u metody
stabilizovaného výnosu.
 Označení majetku v tisku - volitelný symbol, který se generuje před pořadové číslo majetku při tisku elaborátu. Při založení elaborátu se přenese na záložku Věcná část elaborátu.
 Pro archivaci dat zadejte přístupovou cestu k pakovacímu programu 7-Zip (WINZIP).
Cestu můžete zadat přímým zápisem např. C:\Program Files\7-Zip\7ZG.exe nebo kliknutím na
tlačítko
445. Okno ve Windows Vybrat adresář

V adresáři vyhledejte složku s programem, klikněte na její název (zmodrá) a potvrďte
kliknutím na tlačítko Vybrat. Cesta k programu se nastaví v konfiguraci.
446. Obrazovka Konfigurace



Pro vyšší stupeň bezpečnosti zpracovaných dat navolte kliknutím způsob jejich archivace:
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„Ručně“ – při ukončení programu máte možnost provést archivaci dat
„Automaticky“ – při ukončení programu je archivace provedena automaticky. V této
souvislosti musíte nastavit i „Archivační cyklus“:
„Vždy“ – archivace je provedena programem vždy po jeho ukončení
„x Denní cyklus“ – archivace je provedena programem po době, odpovídající počtů dnů
v cyklu. Program při svém ukončení zjistí, kdy byla archivace naposledy provedena a na
základě porovnání s počtem dnů v cyklu rozhodne o další archivaci
 Pro tisk elaborátu ve formátu txt (dočasně potlačen) zadejte přístupovou cestu k programu
WORDPAD.EXE. Cestu můžete zadat přímým zápisem (obvykle C:\Program Files\Accessories\) nebo kliknutím na
tlačítko
447. Okno ve Windows Vybrat adresář

V adresáři vyhledejte složku s programem, klikněte na její název (zmodrá) a potvrďte
kliknutím na tlačítko Vybrat. Cesta k programu se nastaví v konfiguraci.
448. Obrazovka Konfigurace



Pro tiskový výstup elaborátu ve formátu Word zadejte přístupovou cestu k programu
WINWORD.EXE. Cestu můžete zadat přímým zápisem (obvykle C:\Program Files\Microsoft Office\Office\) nebo kliknutím na
tlačítko
449. Okno ve Windows Vybrat adresář

V adresáři vyhledejte složku s programem, klikněte na její název (zmodrá) a potvrďte
kliknutím na tlačítko Vybrat. Cesta k programu se nastaví v konfiguraci.
450. Obrazovka Konfigurace



Písmo a formát tabulek nastavte podle bodu 1.10 odst. ac).
451. Okno Služby

5.2. Hesla
Hesla jsou ochranné přístupové kódy, pod kterými lze program spouštět. S konkrétním heslem
je spojeno nastavení konfigurace programu.
tlačítko
452. Okno Hesla

Chcete-li zadat nové heslo, klikněte na
tlačítko





V tabulce se vygeneruje řádek s názvem hesla „Nové“.
V druhém sloupci editujte jméno uživatele programu (bude dole na úvodní obrazovce).
V prvním sloupci editujte název hesla.
Aktivní heslo, použité pro spuštění programu (žluté), nelze editovat ani zrušit.
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Implicitní heslo (červené) nelze zrušit. Lze ho pouze editovat, pokud není současně aktivně použito pro spuštění programu.
 K zadanému heslu je vázána i příslušná konfigurace, proto zkontrolujte, popř. editujte její
parametry podle bodu 5.2.
 Heslo lze zrušit kliknutím na tlačítko
453. Okno Služby

5.3. Nahrání dat KONCES
Data KONCES, která jste zakoupili při aktualizaci, nahrajte podle přiložených pokynů správce programu.
tlačítko

5.4. Údržba dat
Údržba dat se využívá především v okamžiku, kdy dojde z důvodů např. výpadku proudu
k narušení indexových souborů. Dalším důvodem použití je vyloučení již neplatných záznamů, čímž dojde k odlehčení paměti počítače. Údržbou se rovněž odstraní blokování uživatelů,
kteří program ukončili nekorektně.
tlačítko
Údržbou dat se provádí:
a) Zrušení indexových souborů
b) Vytvoření nových indexových souborů
c) Zrušení neplatných záznamů a reindexace.

5.5. Obnova archivu a šablon
Obnova archivu se provede při potížích s otevřením archivu elaborátů nebo šablon ukazatelů.
tlačítko
Program provede nové sestavení tabulky, do které jste dříve archivovali.

5.6. Přenos dat ze starších verzí
Pokud chcete používat elaboráty, vzorové texty (bod 4.3.1), šablony ukazatelů (bod 2) a osnovy (bod 4.5) zpracované v dřívější verzi programu, klikněte na
tlačítko
454. Okno Přenos dat ze starších verzí

5.6.1 Přenos vzorových textů
tlačítko
455. Okno Vzorové texty – přenos z dřívějších verzí programu

Zadejte označení diskové mechaniky, název složky, ve které je nainstalována dřívější verze
programu a klikněte na
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tlačítko
Program přenese všechny vzorové texty do nové verze. Tuto funkci lze obecně využít i při
přeinstalaci programu na jednom počítači, kdy poškozená verze je přejmenována a chceme
z ní do nově nainstalované verze přenést vzorové texty.
456. Okno Přenos dat ze starších verzí

5.6.2 Přenos elaborátů
V okně je soustava tlačítek pro převod elaborátů ze starších verzí programu. Pokud chcete
převést například elaborát z verze W1001, tak klikněte na
tlačítko
Zadejte označení diskové mechaniky, na které je uložena složka ATOMAS1001 (bod 1.5.2).
457. Obrazovka Převod elaborátu z disku

Ve sloupci „Výběr“ zaklikněte elaboráty, které chcete převést do nové verze programu.
tlačítko
Vybrané elaboráty se převedou z diskové jednotky do soupisu elaborátů (obrazovka č. 2).
458. Okno Přenos dat ze starších verzí

5.6.3 Přenos šablon
tlačítko
459. Okno Šablony – přenos z dřívější verze programu

Zadejte označení diskové mechaniky, název složky, ve které je nainstalována dřívější verze
programu a klikněte na
tlačítko
460. Okno Přenos dat ze starších verzí

5.6.4 Přenos osnov
tlačítko
461. Okno Osnovy – přenos z dřívější verze programu

Zadejte označení diskové mechaniky, název složky, ve které je nainstalována dřívější verze
programu a klikněte na
tlačítko
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462. Okno Služby

5.7. Obnova – prodloužení licence programu
Tato funkce slouží k prodloužení licence při vypršení roční licence na program TOMAS. Uživatel je poslední měsíc platnosti licence při každém spuštění programu upozorňován na datum
ukončení licence. Pro provozování programu je nutné zakoupit licenci na další rok.
tlačítko
Vložte do mechaniky novou licenční disketu pro další rok. Na dotaz, zda vlastníte novou licenci, odpovězte Ano. Potvrďte licenční ujednání a zvolte disketovou mechaniku. Zadejte
licenční číslo programu, které Vám bylo sděleno s dodávkou této diskety.

6.

ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Zálohování dat pomocí programu WinZip je popsáno v kapitole III bod 9, 10.
463. Obrazovka Úvod

Data se po ukončení programu zálohují podle zvoleného režimu v konfiguraci (bod 5.1). Pokud chcete zálohovat data, aniž byste program ukončili, klikněte na
tlačítko
Vlastníte-li pouze nelicencovanou verzi programu WinZip, objeví se na obrazovce za sebou
pět oken WinZip, která opustíte kliknutím na tlačítko I Agree. Na případné dotazy v okně
Confirm File Replacement odpovězte kliknutím na Yes to All. Kontrolní dotaz „Archivace
programem WinZip již byla provedena?“ ukončete kliknutím na Ano.

7.

DOPLŇKOVÉ INFORMACE
464. Obrazovka Úvod

7.1. Informace o správci programu
tlačítko
465. Obrazovka Partneři

Program se nastaví na řádek s firmou KONCES, u které vyhledáte potřebné informace.

7.2. Informace o programové verzi
tlačítko
466. Okno Verze

V textovém poli jsou uvedeny podstatné informace k poslední verzi programu.
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7.3. Vzorce pro výpočty hodnot
Vzorce formátu Word jsou umístěny ve složce Mustr a můžete je připojit k popisným informacím na záložkách.
Lineární opotřebení

A  100 

S
Z

Kvadratické opotřebení
A – opotřebení [%]
S – stáří stavby [roky]
Z – celková životnost [roky]

S2
A  100  2
Z
Semikvadratické opotřebení

 S S2 
A  50    2 
Z Z 
Výnosová hodnota stanovená metodou stabilizovaných výnosů
V – výnosová hodnota [Kč]
Z – čistý roční stabilizovaný výnos [Kč]
r – kapitalizační míra [%]

Z
r

V  100 

Výnosová hodnota stanovená metodou diskontovaných cash-flow

VS 

CF 1  f 
y f

x   1  r j 
5

j 1

5

CFi

i 1

 1  r 

VD  

5

i

j


i 1

CF6
CF10

x 1  r6  x 1  r6 5 r10

j 1

VS
VD
CF
y
f
ri,j

– výnosová hodnota statická z údajů za průměrný rok [Kč]
– výnosová hodnota dynamická [Kč]
– peněžní tok [Kč]
– nominální míra kapitalizace [%]
– nominální míra inflace [%]
– reálná míra kapitalizace v roce i, j-tém [%]
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8.

OBNOVA DAT

Po spuštění samostatného programu pro obnovu dat podle kapitoly VII postupujte takto:
467. Obrazovka Úvod

8.1. Služby
tlačítko
468. Okno Služby

8.1.1 Nastavení konfigurace
tlačítko
469. Okno Nastavení konfigurace



Uživatel se generuje ze sloupce „Příjmení jméno titul“ hesla, pod kterým je program aktuálně spuštěn (bod 8.1.2).
 Přístup se generuje ze sloupce „Přístup“ hesla, pod kterým je program aktuálně spuštěn.
 Zadejte přístupovou cestu k pakovacímu programu WINZIP.EXE. Cestu můžete zadat
přímým zápisem např. C:\Program Files\WinZip\ nebo kliknutím na
tlačítko
470. Okno ve Windows Vybrat adresář

V adresáři vyhledejte složku s programem, klikněte na její název (zmodrá) a potvrďte
kliknutím na tlačítko Vybrat. Cesta k programu se nastaví v konfiguraci.
471. Okno Služby

8.1.2 Hesla
tlačítko
472. Okno Hesla




Postupujte podle bodu 5.2
V posledním sloupci editujte uživatelský přístup k programu :
S – používat všechny funkce programu
R – používat všechny funkce programu, bez možnosti editace hesel
473. Obrazovka Úvod

8.2. Obnova dat
Pokud chcete provést obnovu např. poškozených dat v programu TOMAS, klikněte na
tlačítko
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474. Obrazovka Obnova dat

V seznamu se postavte na poslední archivaci, u které ve všech sloupcích je slovo Ano. Je-li
v některém sloupci pomlčka, znamená to, že příslušný soubor xxx.ZIP byl mimo program
zrušen a nemůže být pro obnovu použit. Vlastní obnovu dat zahájíte kliknutím na
tlačítko
Vlastníte-li pouze nelicencovanou verzi programu WinZip, objeví se na obrazovce za sebou
pět oken WinZip, která opustíte kliknutím na tlačítko I Agree. Na případné dotazy v okně
Confirm File Replacement odpovězte kliknutím na Yes to All. Při pravidelném zálohování
dat programem WinZip je třeba po čase nepotřebné archivace ze seznamu vymazat pomocí.
tlačítka
Předejdete tím zahlcování disku zbytečně mnoha archivovanými daty.
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