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Úvod

• Proč..? → vlastnické právo → daně, nájem/prodej → 
=peníze $$$ !!!

• Legislativa..? → jednotnost a správnost v návaznosti 
mezinárodní vazby (minimálně EU) → v současnosti 
nedořešeno

• Co..? → určení plochy bytových a nebytových prostor s 
maximální přesností (0,01m2) → plocha se uvádí na 0,1m2

• Jak..? → metodika a způsob měření (technologie)

• Kdo..? → požadavky → geodet vs. laik → peníze $$$ !!!

Úvod

• Definice bytu – podle předchozí právní úpravy byl byt a 
nebytový prostor jednotkou, a byly poměrně přesně 
definovány (zákonem č. 72/1994 Sb., jako místnost nebo 
soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 
úřadu určeny k bydlení).

• Nebytový prostor je určen k jiným účelům než k bydlení. y ý p j j ý y
Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo 
příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.

• Zrušen novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., od 
1. 1. 2014. Tento zákon pouze stanovuje, že musí jít o 
prostorově oddělenou část domu (§ 1158 odst. 2.), tedy 
prostory, které nejsou součástí domu, jsou vyloučeny, a že 
vše co platí pro byt, platí i pro nebytový prostor (§ 1159).
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Úvod

• Dům již není samostatnou věcí,ale je součástí pozemku.

• Součást bytu je vše to co podle její povahy věci náleží a co 
nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila 
(například WAWky, WC mimo byt).

• Příslušenství bytu je vedlejší věc, jejímž účelem je, aby se 
jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejíhojí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejího 
hospodářského určení (komora, sklep a klimatizace).

• Jednotka byla dosud chápána jako vymezená část domu, 
tedy jako byt nebo nebytový prostor. Nově zahrnuje i podíl na 
společných částech domu a pozemku. Je možné do jednotky 
zahrnout více bytů a nebytových p., výlučného užívání 
některých společných částí a povinné podíly na společných 
částech.

Úvod

• Společné části jedná se o společné části domu, podíl na 
pozemku nebo věcné právo k němu (nikoli závazkové právo 
např. nájem) a ty části nemovité věci, které podle své povahy  
mají sloužit vlastníkům jednotek společně.

• Přídatné spoluvlastnictví je nový pojem a jedná se o 
spoluvlastnictví věci sloužící dvěma a více samostatnýmspoluvlastnictví věci sloužící dvěma a více samostatným 
věcem, a však musí splnit čtyři podmínky. Například 
společná kotelna.

Úvod - shrnutí

• Od 1. 1. 2014 platný nový občanský zákoník (NOZ) č. 
89/2012 Sb. a předpis č. 366/2013 Sb. Nařízení vlády o 
úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím.

ří• Tří stavy

• stav do 1. 1. 2014

• současný platný stav (NOZ. č. 89/2012 Sb. a př. č. 366/2013 
Sb.)

• snaha o zavedení mezinárodního standardu (International 
Property Measurement Standards Coalition (IPMSC))
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Současná praxe a katastr nemovitostí

• Evidence vlastnických práv k nemovitostem se provádí 
vkladem, respektive zápisem do KN,

• byty ve vlastnictví se evidují v souboru popisných 
informací (SPI) KN údaji o jednotce (bytu), ale nejsou 
součástí zákresu do katastrální mapy, ale lze nalézt py
zobrazení bytů v registru ISKN (informačním systému 
KN).

• Parcela je základní entita pro registraci majetkových 
práv k nemovitostem,

• dělení terénu na pozemky je dostačující v případě 
jednoho vlastníka u jednoduché stavby,

Současná praxe a katastr nemovitostí

• problémy se vyskytují při různém způsobu využití s 
různými vlastníky umístěnými nad a pod terénem 
(například byty),

• víceúčelové využití prostoru různými vlastníky se stává 
velmi důležité - protože hodnota majetku se značně 
zvýšila během posledních deseti let,ý p

• práva k nemovitému majetku, který je ve vlastnictví 
musí být registrováno v katastru a k tomu jenom hranice 
parcel ve 2D nestačí,

• rostoucí pozornost na  „risk management“ vyžaduje 
registraci bytů, která poskytuje podrobný náhled ve 3D 
jednotkách a zobrazení majetkové situace.

Současná praxe a katastr nemovitostí

• Vede k nutnému závěru, že do budoucna se s 2D 
prostorem pro registraci majetku již nevystačí..!p p g j j y

• Vhodné 3D zobrazení jednotek (bytů).
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Současná praxe a zaměření jednotek

• Pro rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k 
jednotkám je zapotřebí „prohlášení vlastníka budovy o 
vymezení jednotek“ předpokládá i grafickou část t.j. 
půdorysy všech podlaží, určující polohu bytu v domě,

• evidují se jednotky a společné části domu, s údaji o 
podlahových  plochách v desetinách metrů,

• u typizovaných panelových domů se procedura stanovení 
podlahové plochy bytů značně zjednodušila – postačí 
zaměření celkového vnitřního geometrického tvaru a výpočtu 
celkové výměry podlahové plochy,

• naopak u cihlových činžovních domů je zaměření poněkud 
složitější – zjištění výměry jednotlivých místností + přesné 
zaměření ploch zastavěných vnitřními stěnami.

Zaměření jednotek

• Jednotka může obsahovat více bytů a nebytových 
prostor včetně společných částí a povinné podíly na 
společných částech.

• Podle NOZ plochu bytu tvoří výměra celého bytového 
prostoru, včetně zastavěných vnitřními příčkami (řídit se 
nařízením vlády 366/2013 Sb )nařízením vlády 366/2013 Sb.),

• prostorové ohraničení bytu (§ 2 n.v. 366/2013 Sb.) 
vnitřními povrchy obvodových stěn bytu, podlahou, stropem 
nebo kon. krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách 
ohraničující byt, totéž platí pro místnosti mimo hlavní obytný 
prostor.

Zaměření jednotek

• Výpočet podlahové plochy bytu v jednotce (§ 3 n.v. 
366/2013 Sb.),

1) podlahovou plochu tvoří půdorysná plocha všech místností 
bytu včetně všech svislých nosných i nenosných konstrukcí 
uvnitř bytu, půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem 
svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně povrchovýchsvislých konstrukcí ohraničujících byt včetně povrchových 
úprav + plocha zakrytá zabudovanými předměty (skříně, 
vany atd.),

2) u mezonetového bytu ve dvou nebo více podlažích 
spojených schodištěm uvnitř bytu stanoví plochu dle 
odstavce 1) a plocha pouze dolního průmětu schodiště.
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Zaměření jednotek

• Výpočet podlahové plochy bytu v jednotce (§ 3 n.v. 
366/2013 Sb.),

3) U bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním 
prostorem schodištěm, se podlahová plocha galerie 
započítává jako podlahová plocha místnosti, pokud 
podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cmpodchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, 
i když není zcela stavebně uzavřena všemi stěnami; 
započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li 
alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního 
průmětu schodiště. Pokud podmínky minimální podchodné 
výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní 
místnosti.

Zaměření jednotek

• Výpočet podlahové plochy bytu v jednotce (§ 3 n.v. 
366/2013 Sb.),

4) Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1) až 3) 
se uvádí v m2 a zaokrouhluje na jedno desetinné místo
tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, 
k méně než pěti setinám m2 se nepřihlížík méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží.
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Technologie zaměřování jednotek

• V dnešní době existuje mnoho technologií pro měření

• Nejjednodušším zařízením je DISTO

• varianta 3D DISTO

• Dodržení zásad

o měření vodorovných vzdáleností (splnění pravoúhlého 
průmětu),

o přesnost měření na mm a lepší,

o pokud jsou měřeny pouze vzdálenosti je nutný předpoklad 
pravoúhlosti svislých konstrukcí, jinak je nutné úhel určit 
nebo zvolit jinou technologii zaměření.

International Property Measurement 
Standards Coalition (IPMSC)

• IPMS je standardizovaný a celosvětově použitelný standard 
pro metody měření nemovitého majetku zvláště bytů a 
nebytových prostor. 

• Cílem je řešit současné nesrovnalosti ve způsobu, měření  a 
potíže při přechodu z jednoho trhu na druhý, zlepšovat údaje 

í ž ě ší řna trhu nemovitostí a umožnit větší transparentnostost při 
koupi.

• Norma je výsledkem společného úsilí profesních 44 
organizací z celého světa, které vytvořily normu pro měření 
bytů s garancí CLGE.

International Property Measurement 
Standards Coalition (IPMSC)

Referenční plochy
• PLOCHA VNĚJŠÍHO  OBVODU BUDOVY(appelée SEM) je 

plocha určená jako ortogonální průmět obvodu budovy 
(pláště) na terén včetně tvaru fasády měřené geodeticky ve 
vodorovné poloze.

• PLOCHA VNITŘNÍHO OBVODU BUDOVY (appelée SIM) je 
ploch vnitřního obvodu bytu a nebytových prostor se všemi 
vnitřními konstrukčními elementy měřené v úrovni podlahové 
plochy. (Vnitřními konstrukční elementy si lze představit jako 
hrubou stavbu : stěny, sloupy, přepážky , kotelny, trámy a 
výklenky, vchodové a okenní výklenky, komíny…Vnitřní 
obvod bytu musí být na první pohled viditelný a měřitelný.)
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International Property Measurement 
Standards Coalition (IPMSC)

Referenční plochy
• PLOCHA KONSTRUKCE BUDOVY (appelée SDC) je 

matematický rozdíl mezi plochou vnějšího obvodu budovy a 
vnitřního obvodu budovy.

SEM – SIM = SDC
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Příklad „Metody určení nadzemních a 
podzemních prostor“ podle „IPMSC“

• Jedná se o zeměměřickou činnost určení vnějšího 
vertikálního profilu všech fasád budovy s terénem,

• vytvoření pomocných profilů,

ř í f č í ýš 1 0• vytvoření referenční plochy ve výšce 1,50 m od podlahy v 
každém patře,

• vytyčení pravoúhlého profilu k určení části budovy nadzemní 
a podzemní v jednotlivých segmentech stavby.
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Závěr

• V ČR je nutný technický předpis pro realizaci jednotného, 
standardizovaného  zabezpečení měření bytových jednotek  
a nebytových prostor, který by měl přímou vazbu na 
mezinárodní standardy (normy), podle návrhu CLGE, 

• předpis by řešil i metodu zaměřování bytových prostor 
občanů a průmyslových ploch,obča ů a p ů ys o ýc p oc ,

• řešil by i jednotnou terminologii, kriteria přesnosti, technologii 
měření, zpracování a způsob dokumentace geodat,

• řešil by způsobilost pro vykonávání této činnosti a způsob 
ověření výsledků měření oprávněným měřičem s 
certifikací.

• Vyřešení problémů legislativních pro založení 3D katastru.

Závěr

• Praktická doporučení:

• Jasné specifikování předpisu (norem) dle kterých 
má být měření provedeno a zdokumentováno,ý p ,

• Zjištění popřípadě dohodnutí technologie 
zaměření,

• přesné zaměření jednotky oprávněným měřičem 
(geodet).
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Použité zdroje

• Slide 15 – použitý zdroj – část dokumentace,

sken od Ing. Milana Kocába, MBA

• Slide 16 – použitý zdroj – print screen – www.gefos-leica.cz

• Slide 19, 20, 22, 23 a 25 – sken návrhu normy , , , y

International Property Measurement 

Standards Coalition (IPMSC) –
Measurement code for the floor area 
of Buildings

Projekt 

Závěr
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