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1 Úvod 

Hlavním důvodem, proč jsem si pro svou diplomovou práci vybrala téma s názvem 

Tržní a administrativní ocenění nemovitého majetku, je především to, že mě problematika 

oceňování nemovitostí zaujala již během studia na vysoké škole a ráda bych se také 

v budoucnu této oblasti věnovala. Při praktickém ocenění nemovitostí jak tržním, tak 

administrativním způsobem se pokusím co nejpodrobněji seznámit s jednotlivými způsoby 

ocenění a aplikovat je na praktickém příkladě. 

V diplomové práci se zaměřím na ocenění  rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím 

a vedlejší stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně zahrady           

a zemědělského pozemku parc. č. 278/3. Hlavním důvodem proč jsem si vybrala právě tyto 

nemovitosti je především to, že jsem chtěla provést ocenění co nejvíce typů nemovitostí. 

Dalším důvodem, bylo to, že každý občan našeho státu se alespoň jednou za život setká jak, 

s administrativním oceněním, který vyžaduje finanční úřad, jako povinnou přílohu daňového 

přiznání k dani z převodu nemovitostí nebo dani darovací pro stanovení základu daně, tak       

s tržním oceněním, které je potřeba doložit bankám pokud je klient žádá o poskytnutí úvěru. 

S některým z výše uvedených způsobů ocenění nemovitého majetku se mohou setkat také 

absolventi oboru Veřejná ekonomika a správa, pokud se stanou zaměstnanci obecních úřadů 

např. při převodech obecního majetku, vypořádání majetku mezi občany a obcí prodejem        

a darováním nebo v rámci obecních projektů při poskytnutí úvěru bankami.      

 Cílem této diplomové práce bude provést tržní a administrativní ocenění u výše 

uvedených nemovitostí. Na základě těchto výsledků pak uvedu rozdíly v jednotlivých 

metodách ocenění, porovnám mezi sebou výsledné ceny jednotlivých způsobu ocenění           

a zhodnotím daňové zatížení oceněných nemovitostí daní z převodu nemovitostí.  

Hypotézy pro mou diplomovou práci jsem si zvolila následující:  

1. hypotéza zní: „Zjištěná administrativní cena u oceněných nemovitostí bude nižší 

než cena zjištěná na bázi tržních metod“. Pomocí této hypotézy bych chtěla poukázat na 

rozdíl v ocenění tržním a administrativním způsobem. Výši tohoto rozdílu znázorním jak 

graficky, tak pomocí tabulky.  

2. hypotéza zní: „Daňové zatížení daní z převodu nemovitostí u oceněných 

nemovitostí by bylo vyšší, pokud by pro stanovení základu daně bylo použito tržní ocenění 

těchto nemovitostí.“ Touto hypotézou bych ráda poukázala na to, jaký by byl rozdíl 

v daňovém zatížení za předpokladu, že by se jako základ daně pro výpočet daně z převodu 

nemovitosti požilo tržní ocenění.“ 
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 3. hypotéza „Způsob výpočtu administrativní ceny pozemku oceněného podle §32, 

nezohledňuje tržní hodnotu těchto pozemků“. V této hypotéze na základě porovnání 

výsledných cen ocenění tržním způsobem a administrativním způsobem u zemědělského 

pozemku, který je zahrnut do platného územního plánu, a zhodnotím, zda administrativní 

ocenění odráží  cenu výše uvedeného druhu pozemku na trhu danou tržním oceněním. 

V diplomové práci použiji pro výpočet především tyto metody: u tržního ocenění 

metodu přímého porovnání a u administrativního ocenění metodu nákladovou a porovnávací, 

a to hlavně v praktické části této práce.  

Ve druhé kapitole se zaměřím na teoretickou charakteristiku jednotlivých způsobů 

ocenění a metod jejich výpočtu, především na nákladové, porovnávací a výnosové přístupy 

k ocenění, a to jak u tržního, tak u administrativního způsobu ocenění. 

Ve třetí kapitole aplikuji zjištěné metody ocenění popsané v druhé kapitoly do praxe,  

a to pomocí metody přímého porovnání u tržního ocenění, a pomocí nákladového                    

a porovnávacího způsobu u administrativního ocenění. Nejprve však provedu situační popis 

výše uvedených nemovitostí, jejich charakteristiku, dopravní dostupnost a technický popis 

oceňovaných nemovitostí. Dále pro účely metody přímého porovnání musím z internetových 

stránek realitní kanceláře získat podobné typy nemovitosti, pro jejich porovnání. Na základě 

těchto informací, provedu tržní ocenění jak rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím            

a vedlejší stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně zahrady, tak    

u zemědělského pozemku parc. č. 278/3. V této kapitole provedu také administrativní ocenění 

jednotlivých nemovitostí. Nejprve je však pro ocenění staveb nutno provést měření v terénu, 

poté vypočíst zastavěnou plochu a obestavěný prostor. Výměru a druh pozemků zjistím 

z výpisu z katastru nemovitostí.  

Ve čtvrté kapitole na základě výsledků ocenění z předchozí kapitoly provedu 

porovnání jednotlivých výpočtů. Porovnání provedu graficky i procentuálně. Vzhledem 

k tomu, že administrativní ocenění nemovitostí slouží mimo jiné i jako podklad pro zdanění 

daní z převodu nemovitostí, vypočtu z administrativního ocenění (ocenění touto metodou 

slouží podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, jako 

základ daně, pokud cena sjednaná uvedená ve smlouvě není vyšší) výši daně. Z důvodu 

zjištění daňové zátěže a jejího vzájemného porovnání vypočtu také daň z převodu nemovitostí 

z tržního ocenění a rovněž provedu grafické a procentuální porovnání.  
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2 Teoretická východiska oceňování nemovitého majetku v České republice 

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

přiřazován peněžní ekvivalent. Jedná se o postup, jímž chceme zjistit hodnotu majetku 

v peněžních jednotkách. Přesnost postupu a výběr vhodné metodiky je dán potřebou, 

podmínkami a účelem ocenění.  

Podle práva EU vyjadřuje tržní hodnota cenu, za kterou by pozemky, budovy a jiné 

stavby mohly být prodány na základě soukromého smluvního aktu, mezi ochotným 

prodávajícím a nestranným kupujícím v den ocenění za předpokladu, že majetek je veřejně 

vystaven na trhu, že tržní podmínky dovolují řádný prodej a že obvyklá lhůta je dosažitelná 

při jednáních o prodeji. Mezinárodní profesní organizace odhadců majetku IVSC a TEGoVA 

definují tržní hodnotu jako odhadnutou částku, za kterou by měla být aktiva směněna v den 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci po 

vhodném marketingu, kde obě strany jednají na základě znalostí, opatrně a z vlastní vůle.
 1
   

Základní zásadou administrativního oceňování staveb všech druhů, typů a provedení je 

zjištění jejich ceny nákladovým způsobem tak, aby se daná nemovitost, daného opotřebení      

a technického stavu za ní nově pořídila v daném čase a místě. Vedle nákladového způsobu 

oceňování existuje ocenění výnosovým způsobem, který vychází z výnosu z předmětu ocenění 

skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek 

obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry). Další způsob ocenění je 

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

předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji, je ji, též ocenění věci odvozením z ceny jiné 

funkčně související věci.    

U pozemků platí obecná zásada ocenění podle skutečného stavu užití pozemku, byť by 

byl v rozporu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí. 

 

2.1 Oceňování a veřejná politika 

Zákon o oceňování majetku platí zejména pro účely daňové a poplatkové soustavy 

vyžadující legislativní normu o závazných způsobech oceňování základu, z něhož jsou 

v určitých případech daně a poplatky vyměřovány. Vedle daní a poplatků však existují další 

oblasti, pro které příslušné zákony vyžadují oceňování majetku podle cenového předpisu: 

konkurzy a vyrovnání v rámci insolvenčního řízení, vyvlastnění, investiční fondy, dříve také 

                                                 
1
 http://www.skoleni-kurzy.eu/clanek-28_-ocenovani-nemovitosti, 2010 
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privatizace a restituce. V některých případech tyto a další zákony uplatňují i vlastní oceňovací 

způsoby. Zákon o oceňování majetku do těchto odlišných právních úprav nezasáhne. Pokud 

však vznikne potřeba postupovat podle oceňovacího zákona, jeho dispozitivní charakter jej 

umožňuje pro takový účel aplikovat neboť je to zákon maximálně obecný a otevřený 
2
.  

Oceňování, jak ve veřejné správě, tak také v soukromém sektoru, můžeme rozdělit na 

oceňování tržní a administrativní. Hlavní rozdíl mezi těmito způsoby oceňování spočívá 

především v tom, že tržní oceňování není upraveno zákonem, ale individuálním přístupem 

každého odhadce, který daný odhad vypracovává. Kdežto administrativní oceňování je 

způsob, který je založen na přesně definovaných a předem určených postupech a krocích, 

které vyplývají ze zákona o oceňování majetku, ale především z platné vyhlášky č. 3/2008 

Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku                

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených 

vyhláškami č. 456/208 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. (dále jen oceňovací vyhláška). 

Důvodem existence tohoto typu oceňování je zajištění rovnosti subjektů před zákonem 

z důvodu zajištění daňové spravedlnosti a v oblastech, pro které příslušné zákony vyžadují 

ocenění majetku podle oceňovací vyhlášky. 

 

2.2 Tržní oceňování 

Tržní oceňování je postup, který není nikterak určen zákonem či pevně danými 

pravidly, je to výsledek kreativní činnosti individuálního přístupu odhadce. Výsledkem je 

tržní hodnota majetku, která by měla co nejpřesněji odrážet situaci na trhu. Používá se 

především v oblasti hypotečního úvěrování nebo soudních řízení. 

Odhadcem je fyzická osoba, která má potřebné odborné vzdělání a je způsobilá 

zpracovávat odhady ve svém oboru. Odhadce absolvuje zvláštní vzdělávací kurzy a je 

zpravidla členem některé z komor odhadců. Na základě získané koncese je oprávněn 

zpracovávat odhady a odborná vyjádření, nikoli ovšem znalecké posudky. Tržní cenu 

stanovuje i znalec, a to především pro účely soudního řízení ve věcech trestních, civilních         

i obchodních, dále stanovuje obvyklou cenu např. při prodejích majetku státu, dědickém 

řízená a v mnoha dalších případech.  

Tržní hodnota nemovitostí se obvykle zjišťuje porovnáváním s již realizovanými 

prodeji a koupěmi obdobných nemovitostí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné 

informace. 

                                                 
2
 Metodická příručka k zákonu 151/1997 Sb. o oceňování majetku, 1999; str. 9  
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Při tržním oceňování nemovitostí lze zjišťovat několik hodnot, které lze použít jako 

podklad pro odhad konečné tržní hodnoty. Obecně závazná metodika pro odhad těchto 

nemovitostí neexistuje. Pro většinu nemovitostí však existují obvykle využívané metody a do 

určité míry také standardizované oceňovací metody 
3
.  

Pro potřeby zjištění tržní ceny nemovitého majetku jsou nejčastěji používány tyto 

metody: nákladová metoda, výnosová metoda a porovnávací metoda. Jednotlivé metody 

budou rozepsány v podkapitole č. 1.4. 

 

2.3 Administrativní oceňování 

Jedná se o způsob oceňování, který je založen na přesně definovaných a předem 

určených postupech a krocích, které vyplývají z oceňovací vyhlášky. Důvodem existence 

tohoto typu oceňování je zajištění rovnosti subjektů před zákonem z důvodu zajištění daňové 

spravedlnosti a v oblastech, pro které příslušné zákony vyžadují oceňování majetku podle 

cenového předpisu. V praxi se často stává, že tržní ceny se od administrativních výrazně 

odchylují. Administrativní ocenění zpracovává znalec. 

Znalce jmenuje pro jednotlivé obory ministr spravedlnosti nebo předseda krajského 

soudu v rozsahu, v němž je ministrem spravedlnosti k tomu pověřen, podle zákona č. 36/1967 

Sb., o znalcích a tlumočnících a podle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb.,      

o provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Seznam jmenovaných znalců je k dispozici na 

oficiálních stránkách českého soudnictví. Znalec skládá znalecký slib, a je oprávněn 

zhotovovat znalecké posudky podle zákona o oceňování majetku.
 4

   

Administrativní oceňování pozemků, oceňování souborů staveb a pozemků používá 

pro výpočet následující metody: oceňování nákladovým způsobem, kombinací nákladového   

a výnosového způsobu a oceňování porovnávacím způsobem. 

 

2.4 Metody oceňování staveb 

Tržní i administrativní oceňování používá metody, které jsou sice shodné, co se 

týče názvu, postup ocenění je však u jednotlivých metod zcela odlišný. Zatímco u tržního 

oceňování se vychází především z tržní ceny nemovitostí, tak u administrativního oceňování 

používáme k výpočtu platnou oceňovací vyhlášku.   

                                                 
3
 HÁLEK, V., Oceňování majetku v praxi, 2009; str. 13; str. 43  

4
 http://www.odhady-trutnov.cz/odhad-nebo-znalecky-posudek;  
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2.4.1 Nákladové přístupy k oceňování 

Mezi nákladové přístupy k oceňování, řadíme oceňování tržní a oceňování 

administrativní. Každý z těchto způsobu ocenění používá při výpočtu jiných metod.  

2.4.1.1 Tržní ocenění nákladovým způsobem 

Tržní hodnota zjištěná nákladovou metodou viz vzorec č. 2.1, představuje náklady na 

pořízení stavby snížené o znehodnocení (opotřebení), zohlednění konkrétních vlivů (tzv. 

funkční nedostatky) a zohlednění obecných tržních vlivů (tzv. ekonomické nedostatky).  

Nákladová metoda vychází z fyzických a technických vlastností věcí. Bere v úvahu 

náklady na pořízení určitých věcí a musí se připočítat i náklady na práci. Využívá se               

u majetku, se kterým se běžně neobchoduje na trhu a nebývá tam možnost výnosu, anebo 

v případě, že nelze použít metodu výnosovou či metodu porovnávací. 

Výpočet nákladové metody:  NH = RC – OP                                                            (2.1) 

kde: 

NH …… nákladová hodnota ke dni ocenění 

RC …… reprodukční cena 

OPOTŘ …… opotřebení 

 

Touto metodou se oceňují stavby v desolátním stavu, kostely, církevní stavby, 

hřbitovní stavby, inženýrské stavby, rodinné domy, průmyslové stavby, budovy škol nebo 

také kulturní památky. 

Problémem této metody je, že nic neříká o tržní nabídce nebo poptávce po dané 

stavbě. Dále také musíme detailně znát jednotlivé konstrukce staveb a jejich detailní 

provedení. Jelikož na trh přicházejí stále nové a nové stavby, tak je rovněž problém vyčíslit 

nákladovou hodnotu. U této metody lze použít několik způsobů výpočtů, jedná se o
5
: 

2.4.1.1.1 Metoda zjištění pomocí skutečně dosahovaných nákladů v daném období 

a) Kalkulační vzorec  

Jedná se o nejsložitější způsob zjištění nákladové hodnoty, jelikož proto, abychom 

získali informace o reprodukční ceně, musíme mít informace o stavebním materiálu.  

Při výpočtu předpokládáme, že cena stavebního objektu je dána součtem: 

Cena objektu = materiál + mzdy + stroje + ostatní přímé náklady + výrobní režie 

+  správní režie + zisk 

                                                 
5
 BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy, 2004  
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b) Položkový způsob 

Jedná se o stanovení nákladové ceny objektu pomocí položek a jednotlivých druhů 

stavebních prací. Cena položek je stanovena buď individuální kalkulací, nebo pomocí 

směrných orientačních cen. 

Tato metoda výpočtu se používá v případech, kdy jsou přesně známy jednotlivé 

konstrukce, včetně jejich provedení nebo při provádění oprav stávajících objektů. 

Problémem je, že se dá použít pouze u těch budov, u kterých je dokonale znám přesný 

popis stavebních prací.  

Rozpočet se skládá z těchto částí: 

- Krycí list – obsahuje údaje o stavbě, objednavateli, o tom kdo provádí 

stavební práce, o místu, poskytuje také základní přehled rozpočtových 

nákladu            a rovněž i den, kdy byl rozpočet vypočten. 

- Rekapitulace rozpočtu – obsahuje položky samotného rozpočtu, jako je 

množství, jednotková ceny, montáž, dodávky. 

- Rozpočet – v této části jsou jednotlivé položky sumarizovány do 1 typu 

činnosti. 

 

c) Agregované položky 

Tento způsob výpočtu nebývá tak přesný. Používá se především v případech, kdy není 

k dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a stavební konstrukce. 

 

d) pomocí THU 

Jedná se o nejdůležitější, nejjednodušší a nejrychlejší způsob výpočtu. Vychází ze 

stanovených základních cen za jednotku, která je dále metodicky upravována. Základní 

způsob výpočtu je dán principem, jenž spočívá v tom, že se vypočítá obestavěný prostor 

celé stavby, viz vzorec č. 2.3 nebo zastavěné plochy, popřípadě délky, hloubky a výšky. 

Výpočet se provádí následujícím způsobem: 

-> nejprve se zjistí základní tabulková cena. Tuto cenu zjistíme pro daný typ stavby 

v katalogu THU 

-> poté zjistíme základní upravenou cenu, a to podle následujícího vzorce č. 2.2: 

             KdKmKzKpodKvZCZCU                           (2.2) 

kde: 

   ZCU …… základní cena upravená 
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   ZC ……... základní tabulková cena 

   Kv ……... koeficient vybavení stavby 

   Kpod ……koeficient výšky podlaží 

   Kz ……... koeficient zastavěné plochy stavby 

   Km …….. koeficient místa stavby 

   Kd ………koeficient zohledňující dobu, kdy je stavba oceňována 

 

-> zjistíme a vypočteme obestavěný prostor stavby, a to podle vzorce: 

OPzaOPvsOPssOP                                                  (2.3) 

kde:                                                                          

   OPss …… obestavěný prostor spodní stavby 

   OPvs …… obestavěný prostor vrchní stavby  

   OPza …… obestavěný prostor zastřešení 

 

-> vypočteme reprodukční cenu, což je cena, za kterou je možné stavbu pořídit 

v době ocenění, a to podle vzorce č. 2.4 

OPZCURC                                                                  (2.4) 

-> zjistíme opotřebení  

-> nakonec zjistíme věcnou hodnotu stavby, a to podle vztahu č. 2.5: 

OPOTŘRCVH stavby                                                      (2.5) 

2.4.1.2 Administrativní ocenění nákladovým způsobem 

Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. Nákladovým způsobem 

můžeme oceňovat budovy a haly, rodinné domy, rekreační chalupy, vedlejší stavby, garáže, 

venkovní úpravy, kulturní památky, aj. Já jsem se zaměřila na způsob výpočtu těch 

nemovitostí, které se týkají mé diplomové práce. Jedná se tedy o: 

2.4.1.2.1 Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek   

Cena rodinného domu, rekreační chlupy nebo rekreačního domku, jejichž obestavěný 

prostor je větší než 1100 m
3
 nebo jejichž základní cena není uvedena v příloze č. 20a v tab. č. 

1 a cena rozestavěného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku se zjistí 

vynásobením počtu m
3
 obestavěného prostoru, určeného způsobem v příloze č. 1, základní 

cenou v příloze č. 6 oceňovací vyhlášky. 
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Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku uvedené 

v příloze č. 6 oceňovací vyhlášky, se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp  podle vzorce č. 2.6: 

pi KKKKZCZCU  54                                                

(2.6) 

kde: 

     ZCU …… základní cena upravená 

     ZC…… základní cena podle přílohy č. 6 oceňovací vyhlášky  

     K4 …… koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce )54,0(14 nK   

  kde: n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených 

           v příloze č. 15 v tab. č. 4, s nadstandardním vybavením snížený o 

           součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením 

      K5 …… koeficient polohový podle přílohy č. 14 oceňovací vyhlášky  

     Ki …… koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 39 oceňovací vyhlášky  

     Kp …… koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39 oceňovací vyhlášky.
6
 

2.4.1.2.2 Vedlejší stavba 

Cena vedlejší stavby, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 

porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjístí vynásobením počtu m
3
 

obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou 

uvedenou v příloze č. 8, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle 

odstavce 2. oceňovací vyhlášky. 

Základní cena vedlejší stavby uvedená v příloze č. 8 oceňovací vyhlášky se vynásobí 

koeficienty K4, K5, Ki a Kp a postupuje se stejně jako v případě rodinného domu, rekreační 

chalupy a rekreačního domku, podle vzorce č. 2.7: 

pi KKKKZCZCU  54

7
                                             (2.7) 

2.4.1.2.3 Studna 

Cena studny se zjistí vynásobením počtu metrů hloubky studny cenou uvedenou 

v příloze č. 10 a připočte se cena příslušenství. Takto vypočtená cena se vynásobí koeficienty 

K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39 oceňovací vyhlášky
8
. 

                                                 
6
 Oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §5 

7
 Oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §7 

8
 Oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §9 
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Naražená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm. Vrtaná 

studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna kopaná. 

Cena studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou 

vadu, činí u kopané studny 20 % z ceny zjištěné podle odstavce 1, u vrtané nebo naražené 

studny je cena nulová.      

2.4.1.2.4 Venkovní úprava 

Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 

porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjišťuje vynásobením počtu měrných 

jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popř. v příloze č. 5 a násobí se koeficienty 

K5, Ki a Kp. Pokud skutečná konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení 

uvedeném v příloze č. 11, popř. v příloze č. 5. upraví se základní cena přiměřeně k odchylce   

a násobí se koeficienty K5, Ki a Kp, a to podle příloh v oceňovací vyhlášce
9
.   

2.4.2 Porovnávací přístupy k ocenění 

Mezi porovnávací přístupy k oceňování, můžeme řadit rovněž ocenění tržní a ocenění 

administrativní, přičemž oba tyto přístupy používají pro výpočet ocenění své metody.  

2.4.2.1 Tržní ocenění porovnávacím způsobem 

„Při ocenění touto metodou se hodnota nemovitostí stanoví pomocí analýzy prodejů 

obdobných druhů nemovitostí, viz vzorec č. 2.8, které byly uskutečněny v dané lokalitě 

v nedávném období. Analyzují se majetky již prodané nebo nabízené k prodeji v současných 

tržních podmínkách v daném místě a čase. Tyto nemovitosti se porovnávají s oceňovanými 

nemovitostmi pomocí kritérií a cenotvorných faktorů, ovlivňujících potenciální poptávku po 

těchto nemovitostech“. 

Těmito faktory převážně jsou: 

- datum uskutečnění prodeje 

- lokalizace a situování nemovitostí, 

- existence přístupových možností k nemovitostem, dopravní obslužnost, 

infrastruktura, 

- velikost, rozsah a rozmanitost majetku, 

- velikost přináležejících a využitelných pozemků, 

- technické stáří objektů, 

                                                 
9
 Oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §10 
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- morální opotřebení, zastaralost technologie výstavby, 

- možnost další výstavby v dané lokalitě, okruh potencionálních investorů, 

- majetkové vztahy, věcná břemena. 
10

 

Výpočet porovnávací metody: Ka
n

RTC
PH 


                                                 (2.8) 

kde: 

       PH ………porovnávací hodnota 

       RTC …… realizovaná cena obchodu pro n-tý statek 

       n ………. počet věcí, které disponují stejnými vlastnostmi jako věc oceňovaná 

       Ka ……… koeficient porovnání vyjadřující a-tou vlastnost věci 

 

Základní metody tržního porovnání: 

2.4.2.1.1 Metoda porovnání odbornou rozvahou 

U této metody se pro ocenění používá aritmetický průměr realizovaných prodejních 

cen, viz vzorec č. 2.9. Pro dosažení co možná nejpřesnějšího výsledku se jako předloha bere 

nemovitost, která je maximálně podobná. Pro oceňování touto metodou jsou ideální byty 

v panelových domech nejlépe se stejnou výměrou. 

Výhodou této metody je jednoduchý způsob výpočtu, ale na druhou stranu je tento 

výpočet také nejméně přesný. Další nevýhodou je, že tato metoda nezohledňuje odlišnosti 

jednotlivých bytů, tzn., zaměřuje se především na jejich velikost, ale nezabývá se stavem 

budovy. 

Tato metoda se vypočítá následujícím způsobem: 





n

i

iTC
n

PH
1

1
                                                                              (2.9) 

kde: 

PH …… porovnávací hodnota 

TC …… tržní ceny srovnávacích nemovitostí 

 i ………počet vzorků v databázi 

2.4.2.1.2 Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti 

Tímto způsobem hodnotí nemovitosti především znalci a odborníci, kteří si vedou 

databázi nemovitostí, u kterých znají cenu.  

                                                 
10

 HÁLEK, V., Oceňování majetku v praxi, 2009; str. 48 
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Porovnávací hodnota oceňované nemovitosti viz vzorec č. 2.10, se vypočte 

vynásobením časové ceny oceňované nemovitosti a koeficientu prodejnosti: 

pKCcPH  00                                                                                                     (2.10) 

kde: 

PH0 …… porovnávací hodnota oceňované nemovitosti 

Cc0 …… časová cena oceňované nemovitosti 

Kp …….  koeficient prodejnosti 

 

 Výsledná cena se vypočte pomocí koeficientu prodejnosti, viz vzorec č. 2.11, a to 

jako poměr mezi průměrnými tržními cenami a časovými cenami srovnávaných nemovitostí, 

následujícím způsobem: 














n

i

i

n

i

i

p

Cc
n

TC
n

K

1

1

1

1

                                                                        (2.11) 

Časová cena oceňované nemovitosti je taková cena, která je vypočtena na základě 

nákladové metody. Jedná se o tzv. reprodukční cenu, která je snížena o opotřebení. 

Výhodou této metody je její snadný výpočet. Její nevýhodu je časová cena u každé 

nemovitosti. 

2.4.2.1.3 Metoda přímého porovnání 

Při výpočtu pomocí metody přímého porovnání se oceňovaná nemovitost porovnává 

s každou srovnávací nemovitosti a klasifikují se jednotlivé odlišnosti. 

Přímé porovnání se provádí dvěma různými způsoby: 

a) Technika přičítání přirážek a srážek vyjádřených v peněžních jednotkách 

Při výpočtu pomocí této metody se kvalitativní a kvantitativní rozdíly vyjadřují 

v peněžních jednotkách, viz vzorec č. 2.12. Předpokladem pro výpočet, je 

znalost fyzických právních aspektu věci a také průměrná tržní cena. 

z

z

n

i

i

n

i

i

n

i

i

VVV

VPSXTCXVPSBTCBVPSATCA

PH



































...

...

21

1

2

1

1

1

0     (2.12) 

kde: 

      TCA, TCB až TCX …… tržní cena nemovitosti 

      PSAi, PSBi až PSXi  …… přirážky a srážky nemovitosti A, B až X 

       V1, V2 až Vz …….. váha, jednotlivých cen srovnávaných nemovitosti A, B až X 
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b) Výpočet pomocí koeficientů prodejnosti 

U této metody se rozdíly vyjadřují fiktivním koeficientem, který se blíží 

hodnotě 1, viz vzorec č. 2.13. Je-li kvalita nižší, bude koeficient nižší než 

jedna, je-li kvalita vyšší, bude naopak vyšší. Tato metoda dokáže hodnotit 

rozdílnou kvalitu. Je nutno však mít na zřeteli, že nemovitosti jsou ovlivněny 

různými faktory, které zvyšují, či naopak snižují hodnotu nemovitostí. Jedná se 

např. o technické parametry, velikost nemovitostí, lokalita, poloha opotřebení, 

velikost pozemku, atd.  

n

ITC

PH

n

i

i
 1

0                                                                       (2.13) 

kde: 

   ITC …… indexované tržní ceny srovnávaných nemovitostí 

2.4.2.1.4 Metoda nepřímého porovnání 

Oceňovanou nemovitost neporovnáváme s každou z oceňovaných nemovitostí, ale 

pouze s jednou standardní nemovitostí, kterou jsme si předem zvolili.  

2.4.2.2 Administrativní ocenění porovnávacím způsobem 

Porovnávacím způsobem můžeme ocenit garáž, byt ve vícebytovém domě, rekreační  

a zahrádkářskou chatu, rodinný dům, rekreační chalupu a rekreační domek. I u tohoto 

způsobu ocenění jsem se zaměřila především na ty druhy nemovitostí, které se týkají mé 

práce. Jedná se tedy o: 

2.4.2.2.1 Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek 

Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chlupy nebo rekreačního domku          

o obestavěném prostoru do 1 100 m
3
, se zjistí pomocí vzorce č. 2.14, a to vynásobením počtu 

m
3 

obestavěného prostoru rodinného domu, určeného způsobem uvedeným v příloze               

č. 1 základní cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2 oceňovací 

vyhlášky. V základní ceně rodinného domu, rekreační chalupy nebo rodinného domku je 

zahrnuto standardní vybavení uvedené v příloze č. 6 oceňovací vyhlášky. 

Základní cena se vynásobí indexem cenového porovnání podle vzorce: 

 IIPCCU                                                                      (2.14) 

kde: 

     CU …… cena upravená za 1 m
3 

obestavěného prostoru 
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     IPC … indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1 oceňovací 

  vyhlášky 

     I ……. index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: VPT IIII   

kde:     IT …… index trhu 

           IP …… index polohy 

           IV …… index konstrukce a vybavení 

 

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. Navazující 

hospodářské části, bez ohledu na to, že jsou provozně nebo stavebně propojeny s obytnou 

částí, se ocení na základě skutečného účelu užití. 

Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rodinného domku, zjištěná 

porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství 

uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34 oceňovací vyhlášky         

a popř. cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich 

zastavěných ploch není větší než 25 m
2
.  

Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství 

k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m
2
, ocení se tyto 

stavby samostatně podle části druhé
11

.  

2.4.3 Výnosové přístupy k oceňování 

U tržního ocenění je možné použít výnosový způsob pro stanovení ceny nemovitostí. 

U administrativního ocenění se používá kombinace nákladového a výnosového způsobu, tomu 

se však v této práci nebudu věnovat podrobněji, jelikož jej nepoužiji při výpočtech ve své 

práci. 

2.4.3.1 Tržní ocenění 

Vychází z předpokladů, že hodnota majetku je do značné míry určena očekávaným 

užitkem pro jeho majitele. U výrobních statků jsou tímto užitkem očekávané nebo již získané 

příjmy.  

Přístup na základě kapitalizace výnosů je založen na ekonomickém pohledu na 

nemovitost, preferuje užitné hledisko a jeho výsledkem je tzv. výnosová hodnota. Pokud je 

možné budoucí prospěch vyjádřit jako řadu očekávaných budoucích výnosů, můžeme 

                                                 
11

 Oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §26a 
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výnosovou hodnotu nemovitosti definovat jako součet všech předpokládaných budoucích 

výnosů plynoucích z nemovitosti kapitalizovaných na současnou hodnotu.  

Výpočet výnosové hodnoty nemovitosti, viz vzorec č. 2.15., je založen na časové 

hodnotě peněz a relativním riziku investice. Do očekávaných výnosů plynoucích                     

z nemovitosti musíme promítnout možné změny výnosů i kapitalizačních měr, ale i změny 

hodnoty nemovitosti, které souvisí s technickými změnami (opotřebení, znehodnocení), se 

změnami funkčními, užitkovými, právními, finančními, ekonomickými apod.
12

 

Výpočet výnosové metody: 
R

RnáHRV

R

ČRV
VH


                                          

(2.15) 

kde: 

VH …….. výnosová hodnota                                              

ČRV …… čistý roční výnos                                              

R ná …… roční náklady 

R ………. míra kapitalizace 

HRV …… hrubý roční výnos 

 

Výnosová hodnota majetku je hodnota zjištěná na základě použití výnosové metody. 

Je to částka, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit do banky, aby výnos z této 

částky byl stejný, jako výnos z dané věci, kterou vlastník vlastní, nebo chce oceňovat. 

Tato metoda se používá u majetku, který je primárně určen ke generování příjmů, 

často ji používají investoři. Používá se v oblasti nemovitého a movitého majetku, především 

v případě, kdy se uvedený majetek pronajímá. Tato metoda je méně výhodná pro zjištění 

hodnoty rodinných domů. Výnosová metoda tedy pracuje s běžně obchodovatelným 

majetkem
13

. 

Existují tři základní výnosové metody podle toho, jaké příjmy jsou při ocenění 

uvažovány: 

2.4.3.2 Metoda diskontovaného peněžního toku (DCF) 

Je vypočítána pomocí stanovení tzv. volného cash flow = celkový peněžní příjem 

podniku po zdanění, který je k dispozici všem, kdo poskytují podniku kapitál, tj. věřitelům      

                                                 
12

 http://www.skoleni-kurzy.eu/clanek-28_-ocenovani-nemovitosti, 2010 

13
 BRADÁČ, A.; FIALA, J. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy, 2004 
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i vlastníkům (lze jej považovat za peněžní příjem po zdanění, který by byl k dispozici 

akcionářům podniku, kdyby podnik neměl žádný dluh).
14

  

 

Výpočet volného cash flow:  

Provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním  

- Daně 

+ Odpisy                                                   

+/- Snížení/zvýšení stavu oběžných aktiv  

+/- Zvýšení/snížení stavu závazků              

- Investice    

 

a) Výpočet metody zjištění VH pomocí diskontovaných peněžních toků: 

  
 


n

i
i

i
DT

R

ČT
VH

1 )1(
                                                                          (2.16) 

kde:  

   ČT …… čistý peněžní tok 

   R …….. míra kapitalizace 

 

Pro výpočet se místo výnosů a nákladů používají příjmy a výdaje 

plynoucí z dané věci po určité období viz vzorec číslo 2.16. Po uplynutí období 

je předpokládán prodej (8 -12 let). 

 

b) Výpočet metody zjištění VH pomocí diskontovaných peněžních toků s následným 

prodejem viz následující vzorec č. 2.17 

                        
t

n

t

t

R

PC

i

ČT
VH

)1()1( 1 



 

                                                          (2.17)   

kde: 

   PCn ..... pořizovací cena, za kterou je věc prodaná v roce n 

   ČTt ….. čistý peněžní tok v roce t 

   n …….. počet období, ve kterých je čistý peněžní tok realizován
15

 

                                                 
14

 HÁLEK, V., Oceňování majetku v praxi, 2009; str. 33 

15
 SLAVATA, D., Oceňování majetku A, 2005; str. 63 
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2.4.3.3 Metoda věčné renty 

Výpočet podle této metody, podle vzorce č. 2.18, se používá v případě, kdy věc je 

držena po nekonečnou dobu a nepředpokládá se její prodej. V případě, že náklady jsou vyšší, 

než výnosy používá se pro výpočet administrativní ocenění podle oceňovací vyhlášky, ve 

které se uvádí, že výnosy a náklady nesmí být nižší než 40 % hrubého ročního výnosu. 

                        
R

RNáHRV

R

ČRV
VH vr


                                                            

(2.18) 

kde: 

      ČRV…… čistý roční výnos 

      HRV ….. hrubý roční výnos 

      R ……… míra kapitalizace 

2.4.3.4 Metoda dočasné renty 

Tato metoda se používá u výpočtu, kdy věc po nějakou dobu bude existovat, ale 

z důvodu opotřebení přestane po čase existovat. U této metody je míra kapitalizace neměnná   

a až do zániku věci se nemění ani ČRV.  

Můžeme ji vypočíst dvěma způsoby, a to podle vzorce č. 2.19 a vzorce č. 2.20 

 

a) Výpočet výnosové hodnoty se zajištěním bez prodeje: 

ČRV
R

R
VH

n







)1(

1
1

                                                                (2.19) 

kde: 

   n ..... počet let od začátku ocenění do konce životnosti 

 

b) Výpočet výnosové hodnoty s následným prodejem: 

n

n
n

R

PC

R

R
ČRVVH

)1(

)1(

1
1







                                                (2.20) 

 

2.5 Metody oceňování pozemků 

Ocenění pozemku je možno provést podobně jako u staveb, jak pomocí tržních metod, 

tak pomocí administrativních metod. 
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2.5.1 Tržní ocenění pozemku 

U tržního oceňování pozemku jsou používány především 3 základní metody, a to 

metody třídy polohy, indexová metoda a metoda zbytku.  

2.5.1.1 Metoda třídy polohy 

Tato metoda se nepoužívá v administrativním oceňování, ale v tržním oceňování. 

Základem je zjištění ceny stavebního pozemku, u kterého není možnost srovnání, viz vzorec 

č. 2.21. U této metody cena pozemku tvoří pouze určité % z celkové ceny pozemku a stavby.  

Je stanoveno 7 kritérií, která spočívají v zatřídění pozemku, (a to např. v centru města, 

na okrají města, atd.). Každé třídě je přiřazena určitá váha. Výsledkem je podíl, jaký zaujímá 

pozemek a jaký stavba. Celková cena se tedy rovná ceně pozemku a ceně stavby.  

Výpočet metody třídy polohy: 
PP

PPRC
CP





100

                                                      (2.21) 

kde: 

      CP ..... cena pozemku 

      PP ..... procentní podíl, který zaujímá pozemek na celkové ceně 

      RC ..... reprodukční cena 

 

2.5.1.2 Indexová metoda 

Zjišťuje hodnotu pozemků na základě ceny jiného pozemku a zohledňuje jeho 

rozdílové vlastnosti. Vypočítá se podle vzorce č. 2.22 

Základem této metody je princip porovnání: 
B

A
Ba
PK

PK
HPHP                            (2.22) 

kde: 

      HPa ..... hodnota oceňovaného pozemku 

      HPB ..... hodnota pozemku u něhož známe cenu a výměru 

       PKA ..... tabulkově stanovený koeficient pro poměr podlahové plochy budovy stojící na 

pozemku A k ploše pozemku A 

       PKB ..... tabulkově stanovený koeficient pro poměr podlahové plochy budovy stojící na 

pozemku B k ploše k pozemku B
16

 

                                                 
16

 SLAVATA, D., Oceňování majetku A, 2005 
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2.5.1.3 Metoda zbytku 

Používá se u takových pozemků, u kterých se předpokládá nové využití, (tedy 

vystavění zcela nového objektu na tomto pozemku). Vypočte se podle vzorce č. 2.23. 

Výpočet metody třídní plochy: 
ni

ZdeNáVVH
CP

)1(

)(




                                       (2.23) 

 kde: 

       CP ..... cena pozemku 

       VH ..... výnosová hodnota stavby 

       NáV ..... náklady na výstavbu stavby 

       Zde ...... zisk developera 

       i ........... úroková míra 

       n .......... počet let do dokončení stavby
17

 

2.5.2 Administrativní oceňování pozemku 

U administrativního oceňování pozemků můžeme ocenit stavební pozemky, 

zemědělské pozemky, lesní pozemky a nelesní pozemky s lesním porostem, dále také 

pozemky vodní plochy, jiné pozemky a ovocné dřeviny, vinnou révu a okrasné rostliny. Já 

jsem se zaměřila na způsob výpočtů těch druhů pozemků, které se týkají mé diplomové práce. 

2.5.2.1 Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků 

Základní cena za m
2
 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomu účelu již užívaného činí, 

v ostatních obcích neuvedených pod odst. 1. písmeny a) až j), kromě Litomyšle částku 

vypočtenou podle vzorce č. 2.24: 

ZC = Cp x 1                          (2.24) 

kde: 

     ZC ….. je základní cena za m
2
 

     Cp = 35 + (a – 1 000) x 0,007414 

kde: 

     a ….. je počet obyvatel v obci; je-li počet obyvatel v obci nižší než 1 000, 

 použije se a = 1 000 

Cena se dále upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se 

koeficienty Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

                                                 
17

 BRADÁČ, A., Teorie oceňování nemovitostí, 2009 
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Cenou v Kč/m
2
 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný 

funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle výše uvedeného výpočtu je 

tato cena násobená koeficientem 0,40
18

.  

2.5.2.2 Metoda pomocí bonitovaných půdních jednotek (BPEJ) 

Týká se především zemědělských pozemků, kdy každému pozemku je přidělen kód 

podle BPEJ. Každá zemědělská půda je různá (např. zamokřené, suché,…). Ceny jsou 

zjišťovány za m
2
, a to porovnávací metodou. 

2.5.2.3 Jiné pozemky 

Pozemky a jejich části, které prokazatelně nejsou pozemky stavebními, ale jsou 

zahrnuty do platného územního plánu, jako pozemky určené k zastavění nebo pozemky, na 

nichž je přípustná stavba, se ocení cenou podle §28 odst. 2 nebo 7 a vynásobí se koeficientem 

0,30. Tato cena činí nejméně 20 Kč/m
2
.  

Cenou v Kč/m
2
 pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem 

oceněným podle §28 odst. 2, je cena zjištěná vynásobená koeficientem 0,40. Tato cena činí 

nejméně 20 Kč/m
2
.
19

  

2.5.2.4 Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny 

Základní cena ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti               

a způsoby jejich úpravy jsou uvedeny: 

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 34, rozdělené na část 1 – intenzivní výsadba 

v Kč/m
2
 a část 2 – extenzivní výsadba, zahrádková výsadba, vesměs v Kč/ks. 

b) ceny okrasných rostlin vč. trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích, jsou 

uvedeny v příloze č. 37 oceňovací vyhlášky
20

. 

2.5.2.5 Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených 

porostů zjednodušeným způsobem 

Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popř. pro účely určené 

zvláštním právním předpisem, se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, 

okrasných rostlin a jejich smíšených porostu, rostoucím na jednom nebo více pozemcích ve 

                                                 
18

 Oceňovací vyhláška č.. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §28 

19
 Oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §32 

20
 Oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §41 
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funkčním celku se stavbami oceňovaným podle §5, 6, 13, 25, 26 a 26a, zjistí způsobem podle 

odstavců 3 a 5 oceňovací vyhlášky, 

Celková pokryvná plocha trvalých porostů na pozemcích ve funkčním celku se 

stavbou může být nejvýše 1 500 m
2
 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí 

plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož 

jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m
2
, ocení se trvalé 

porosty ovocných dřevin, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle §41, viz výše.  

Cena ovocných dřevin podle části 2 přílohy č. 34 je součinem zjištěné ceny pokryvné 

plochy těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle §28 odst. 2 a 5 nebo §32 

odst. 2 a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,045. 

Cena okrasných dřevin podle přílohy č. 37 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy 

těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle §28 odst. 2 a 5 nebo §32 odst. 2      

a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085. 

Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin oceňovaných podle odst. 3             

a okrasných dřevin podle odst. 4 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých 

porostů a koeficientu 0,065
21

.  
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 Oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 364/2010 Sb., §42 



 

22 

 

3 Ocenění majetku na praktickém příkladě 

V této části kapitoly provedu ocenění následujících nemovitostí, a to rodinného domu 

č. p. 147 s příslušenstvím a vedlejší stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc.     

č. 168, zahrady parc. č. 278/25, která s tímto pozemkem tvoří jednotný funkční celek              

a pozemkové parcely č. 278/3.  

V první podkapitole uvedu základní informace o těchto nemovitostech.  

Ve druhé a třetí podkapitole provedu ocenění výše uvedených nemovitostí tržním 

oceněním, a to metodou přímého porovnání.   

Ve čtvrté a páté podkapitole ocením tyto nemovitosti podle platné oceňovací  

vyhlášky. 

Ocenit tento majetek je potřeba především pro tyto účely: 

- stanovení základu daně darovací a daně z převodu nemovitostí. V takových 

případech je třeba převáděný majetek ocenit podle oceňovací vyhlášky, takto 

provedené ocenění se pak označuje jako administrativní odhad. 

- v souvislosti se soudním řízením, kdy soud může nařídit ocenění majetku pro 

účely jeho vypořádání mezi vlastníky 

- poskytnutí dotací 

- získání úvěru, kde se použije ocenění tržní metodou 

 

3.1 Situační popis nemovitostí 

Oceňované nemovitosti se nacházejí v k. ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí,  obci 

Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Nemovitosti jsou 

situovány na rovinatém pozemku. Pozemková parcela zahrada, tvoří s rodinným domem         

a stavebním pozemkem jednotný funkční celek.  

Rodinný dům je napojen na veřejný vodovod, veřejný rozvod elektřiny a dešťovou 

kanalizaci. V roce 2009 byl dům také připojen k tlakové kanalizaci. Rodinný dům je zděné 

konstrukce, částečně podsklepený, jednopodlažní s obytným podkrovním, zastřešený 

sedlovou střechou s krytinou Bramac. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 

5+1 s příslušenstvím. Rodinný dům je standardně vybaven. Na pozemcích u rodinného domu 

se nachází studna, zpevněné plochy a chodníky z vymývané betonové dlažby. Dále se zde 

nacházejí vzrostlé trvalé porosty, a to jak okrasné stromy, tak ovocné dřeviny. 

 Počet obyvatel města Frýdlant nad Ostravicí je podle „Malého lexikonu obcí ČR“, 

9 681 obyvatel. Jedná se o lokalitu vyhledávanou za účelem výstavby rodinných domů pro 
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svoji polohu na úpatí Beskyd. Tato lokalita se nachází v příznivé vzdálenosti 10 km od 

okresního města Frýdek-Místek a ve vzdálenosti 30 km od Ostravy. Přístup k objektu je po 

asfaltové komunikaci. Dopravní dostupnost do Frýdlantu nad Ostravicí je dobrá, jak 

autobusem, tak osobním automobilem. Docházková vzdálenost k zastávce veřejné dopravy 

činí asi 50 m.  

V blízkosti nemovitosti se nachází obchod, který je vzdálem cca 800 m. V nedalekém 

městě Frýdlant nad Ostravicí jsou 2 základní školy, 2 gymnázia a 3 mateřské školky. Je zde 

také obecní úřad s rozšířenou působností a město nabízí také mnoho možností sportovního 

vyžití.   

Další oceňovanou nemovitostí je zemědělský pozemek. Tento pozemek ocením jak 

tržním, tak administrativním způsobem, přičemž u administrativního způsobu budu vycházet 

ze situace: 1. kdy se jedná o zemědělský pozemek nezahrnutý do platného územního plánu,  

      2. pozemek zahrnutý do platného územního plánu, jako zastavitelné území pro 

stavbu rodinných domů s tím, že nejsou jiná omezení pro jeho využití.   

Pro obec není schválená cenová mapa pozemků.  

3.1.1 Rodinný dům č. p. 147, vedlejší stavba a další příslušenství stavby hlavní 

Rodinný dům, vedlejší stavba a příslušenství stavby hlavní se nachází na stavebním 

pozemku parc. č. 168 – zastavěná plocha a nádvoří.  

a) Hlavní stavba  

Slouží k trvalému bydlení. Jedná se o stavbu 

rodinného domu s jednou bytovou jednotkou. 

V rodinném domě nejsou nebytové prostory. Dům je 

postaven a užíván od r. 1941. V roce 2009 byly na 

domě provedeny následující úpravy: výměna oken a 

zateplení domu. 

Jedná se o stavbu, která je samostatně stojící, zděná, částečně podsklepená a je 

nepravidelného půdorysu. Rodinný dům se skládá z jednoho podzemního podlaží                  

(1. PP – suterén) a ze dvou nadzemních podlaží (1. NP – přízemí a 2. NP – podkroví). Střecha 

domu je sedlová, krytá betonovou taškou Bramac, přičemž krov je dřevěný s vaznicovou 

konstrukcí. Klempířské střešní konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, žlaby a svody jsou 

plastové, parapety jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou hladké štukové, vnější 

omítky hladké. Sokl je z kamene. Schody v domě jsou dřevěné s podstupnicemi. Podlahy 

obytných místností jsou z dřevěných parket, v kuchyni, chodbách a koupelně je dlažba. Okna 
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jsou dřevěná s vakuovým dvojsklem. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva nebo 

elektrickým kotlem Protherm, ohřev teplé vody je přes elektrický bojler. Chybí hromosvod. 

Ostatní hodnocené konstrukce jsou standardního provedení.   

Ve stavbě jsou tyto místnosti a prostory: 

- 1. PP – suterén: schodiště, chodba, kotelna, 2 sklepy 

- 1. NP – přízemí: zastřešený vstup, zádveří, koupelna, chodba, schodiště, kuchyň   

 a 2 pokoje 

- 2. NP – podkroví: schodiště, chodba, 3 pokoje a šatna 

Zastavěná plocha jednotlivých částí domu je: 

- Podsklepeno: 9,75x4,90 + 4,25x2,20 + 1,60x3,76 + 3,0x2,85 = 71,69 m
2
 

- 1. NP: 9,15x9,75 + 0,50x4,25 + 6,30x4,35 + 2,85x1,75 = 123,73 m
2
 

- Podkroví: (4,30x3,5 + 3,20x2,30 + 3,80x3,90 + 3,70x0,85 + 2,60x1,70)/0,75 = 

59,73 m
2
  

Obstavěný prostor rodinného domu je: 

- Spodní stavba: 71,69 x (1,80 + 0,25) = 146,95 m
3
 

- Vrchní stavba: [(9,15x9,75) + 0,50x4,25)] x (0,10 + 3,21) + (1,75x2,85x3,50) + 

 [(2,85x6,30x3,40) – (3,20x2,85x0,95)] + (6,30x4,35x2,90) = 451,6 m
3
 

- Zastřešení: (2x9,75 + 5,75) x 9,15x  3,85/6 + 3,70 x 2,00 x 2,50/2 + 3,70 x 

1,85/2 x (2,50 + 2,40/3) = 168,79 m
3
 

Obestavěný prostor celkem = 767,34 m
3 

  

b) Vedlejší stavba   

Jedná se o hospodářskou budovu, která tvoří příslušenství stavby hlavní a slouží 

k chovu drobného domácího zvířectva a k uložení nářadí. Tato stavba není se stavbou 

rodinného domu provozně spojena. Stavba stojí na betonových základových pásech. Svislé 

nosné konstrukce jsou tvořeny vyzdívanými zdmi v tloušťce 40 cm. Zastřešení sedlovou 

střechou s krytinou Bramac. Stavba není podsklepená. Podlaha je z betonu. Stavba byla 

postavena a užívaná od roku 1945. V dalších letech byla na stavbě prováděna běžná údržba     

a běžné opravy.  

Zastavěná plocha vedlejší stavby je: 

- 1. NP: 5,00 x 10,10 + 6,00 x 4,30 = 76,30 m
2
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Obestavěný prostor: 

- Vrchní stavba: 10,10x5,00 x (0,10 + 3,60) + 4,30x6,00 x [0,10 + (2,30 + 2,90)/2] 

=  256,51 m
3
 

- Zastřešení: 10,10 x 5,00 x 3,00/2 = 75,75 m
3
     

Obestavěný prostor celkem = 332,26 m
3
   

 

c) Další příslušenství stavby hlavní  

Mezi příslušenství stavby hlavní patří kopaná studna, vodovodní přípojka z veřejného 

vodovodu, kanalizační přípojka s napojením na tlakovou kanalizaci, dešťová kanalizace          

a elektrická přípojka z veřejných rozvodů. K venkovním úpravám patří oplocení, které je 

tvořeno dřevěným laťkovým plotem, se sloupky z vymývané betonové dlažby a podezdívkou 

ze stejného materiálu (uliční část) a plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích. 

Vstupní vrátka jsou stejné konstrukce jako uliční oplocení, stejně tak i vjezdová vrata. 

K venkovním úpravám také patří zpevněné plochy a chodníky z vymývané betonové dlažby.  

3.1.2 Pozemky 

a) Zastavěná plocha a nádvoří, zahrada 

Stavební pozemek parc. č. 168 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m
2
, na 

kterém se nachází rodinný dům č. p. 147 a vedlejší stavba, parc. č. 278/25 zahrada o výměře 

2 173 m
2
, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou rodinného domu č. p. 147 a stavebním 

pozemkem parc. č. 168. 

b) Zemědělský pozemek 

Parc. č. 278/3 orná půda o celkové výměře 

3 449 m
2
. Zemědělský pozemek je v současné době 

zemědělsky obhospodařován a je zahrnut do platného 

územního plánu. Vzdálenost od zastávky je cca 3 min.  

 

V příloze č. 2 je snímek z katastrální mapy, kde jsou vyznačeny jednotlivé oceňované 

parcely a stavby. 

3.2 Tržní ocenění rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím a vedlejší stavbou, 

který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně zahrady 

Tyto nemovitosti ocením porovnávacím způsobem, podle metody přímého porovnání, 

kdy pro výpočet tržní ceny jsem si zvolila nemovitosti, které se nacházejí v okrese        
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Frýdek-Místek, a jejichž zastavěná plocha činí cca 110 m
2
, prošly alespoň částečně 

rekonstrukcí a popř. mají na svém pozemku vedlejší stavbu. 

Výnosovou metodu není možné u těchto nemovitostí vypočíst, jelikož se nejedná         

o nemovitosti určené k pronájmu. Výpočet pomocí nákladové metody také není vhodný, 

jelikož tento způsob ocenění nezohledňuje tržní hodnoty v daném místě a čase.   

3.2.1 Porovnávané nemovitosti  

Údaje o následujících nemovitostech jsem čerpala především z internetových stránek 

realitních kanceláří
22

. Jedná se tedy o tyto nemovitosti: 

 

1. Rodinný dům 4,5+2 Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek 

Jedná se o zrekonstruovaný rodinný dům o velikosti 

4,5+2, který se nachází na klidném a dobře dostupném místě 

obce Komorní Lhotka. K nemovitosti náleží pozemek o 

velikosti 1 600 m
2
. Na pozemku, který je celý oplocený, se 

nachází zámkovou dlažbou vydlážděné nádvoří, dále garáž s 

tech. místností.  

V prvním podlaží domu je vstupní hala, dva pokoje, kuchyň, soc. zařízení a komora.  

V druhém podlaží jsou dvě velké a jedna malá místnosti, velká kuchyň s barem a místem pro 

jídelnu a také soc. zařízení. Dům je zateplen, má nové rozvody vody a elektřiny, nové topení 

na plyn (rozvody i tělesa) a plastová okna. Budova je cihlová o celkové zastavěné ploše 110 

m
2
. Nabídková cena rodinného domu je 3 650 000 Kč. 

                                                                                                         

2. Rodinný dům 4+1 Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek 

Rodinný dům o velikosti 4+1+2 pokoje na půdě. Dům 

prošel částečnou rekonstrukcí a nyní jsou zde nová plastová 

okna, 2x vstupní dveře, částečně nové omítky, zánovní 

kuchyňská linka a pec na tuhá paliva. Půda je rozlehlá s dvěma 

dostavěnými pokoji.  

Dům má vlastní studnu a je napojen i na zdroj vody z 

rezervoáru. Je zde ústřední topení na tuhá paliva. K domu náleží i stodola, dílna                      

                                                 
22

 http://www.realhit.cz/ 

    http://www.rksting.cz/ 
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a hospodářská budova. Vše se nachází na pozemku o velikosti 1200 m
2
, v okrajové části obce, 

kousek od lesa a slovenských hranic. Budova je cihlová o celkové zastavěné ploše 120 m
2
. 

Nabídková cena rodinného domu je 2 590 000 Kč.  

 

3. Rodinný dům 5+1 s garáží v Návsí, okres Frýdek-Místek  

Celopodsklepený rodinný dům o velikosti 5+1 

zkolaudován v roce 1993. Dům má sedlovou střechu s 

pálenou taškou, dřevěná vakuová okna, vodu i odpad v 

plastu, měděnou elektroinstalaci. Dům je možné vytápět 

plynem, elektřinou nebo kamny na tuhá paliva. Vše je 

napojeno na ústřední topení. Zastavěná plocha domu je 105 

m
2
. Kompletně zaizolovaný sklep, ve kterém je prádelna, kotelna, dílna, uhlírna a 2 úložné 

místnosti. V 1.NP se nachází obývací pokoj, kuchyň, spíž, velká koupelna, WC, šatna, ložnice 

a pracovna. 2.NP je od střechy zaizolováno skleněnou vatou a polystyrénem. Nachází se zde 

dva pokoje, velká koupelna s WC a podkrovní místnost se zavedenou vodou a odpadem pro 

případné dobudování kuchyně. Součástí nemovitosti je také pozemek o rozloze 2 100 m
2
. 

K domu patří hospodářská budova se zavedenou vodou a elektřinou. Pozemek je 

oplocený živým plotem s okrasnými stromy a rostlinami. Dům se nachází v centru obce,     v 

klidné části, kousek od autobusové zastávky, vlakového nádraží a všech obchodů. Nabídková 

cena rodinného domu je 3 400 000 Kč.  

 

4. Rodinný dům 4+1 s garáží v Lískovci, okres Frýdek-

Místek  

Rodinný dům 4+1 v Lískovci, Frýdek-Místek. Dům je 

postaven s klastických materiálů, celopodsklepený, s možností 

vytápění plynem nebo tuhými palivy. Zastavěná plocha domu 

je 135 m
2
. V 1.NP se nachází zádveří, chodba, kuchyň, samostatný pokoj. Ve 2. NP jsou          

3 samostatné pokoje, koupelna a WC. Rekonstrukce proběhla v roce 2003: plastová okna, 

plynová přípojka, elektřina v mědi, voda v plastu. Celková plocha pozemku 900 m
2
.  

Přístup po obecní asfaltové komunikaci. Klidná, dobře dostupná oblast. Dům se 

nachází ve velmi žádané lokalitě poblíž restaurace Hrad. Dobrá občanská vybavenost: MŠ, 

ZŠ, MHD, nemocnice, lékárna, nákupní centrum. Nabídková cena rodinného domu je 

2 950 000 Kč. 
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5. Rodinný dům 4+1 Smilovice, okres Frýdek-Místek 

Rodinný dům 4+1 se zahradou o velikosti 982 m
2
 v 

obci Smilovice v podhůří Beskyd. Zastavěná plocha domu je 

120 m
2
. Dům byl v roce 2006 rekonstruován. Na domě je 

nová fasáda, opravené komíny v nadstřešní části, nová 

plechová střecha a v celém domě jsou nová plastová okna. 

Uvnitř domu byla provedena rekonstrukce v přízemním bytě o velikosti 2+1, nové omítky, 

nové rozvody elektřiny, nové rozvody vody v plastu. V pokojích jsou plovoucí podlahy,         

v chodbě dlažba. Rekonstruována byla taktéž koupelna a WC včetně nových obkladů. V horní 

části domu jsou dva pokoje plus malý podkrovní pokoj. Celé horní patro je v původním stavu.  

Dům je napojen na obecní vodovod, na pozemku vlastní studna. Odpad je řešen 

žumpou s přepadem. Za domem je větší rovinatý pozemek, zahrada o velikosti 1 500 m
2
. 

Dům se nachází na okraji obce Smilovice s výhledem na Beskydy, v blízkosti hlavní 

komunikace spojující Třinec, Hnojník a Frýdek - Místek. Nabídková cena rodinného domu je   

2 520 000 Kč. 

3.2.2 Výpočet nemovitostí pomocí metody přímého porovnání 

Pro ocenění nemovitost touto metodou je nutno nejprve vytvořit databázi (viz tabulka 

č. 3.1). Zvolila jsem do ní 5 rodinných domů podobné velikosti. Všechny tyto rodinné domy 

se nacházejí v okrese Frýdek – Místek. 

 

Tab. č. 3.1: Databáze 

Dům číslo Pramen Lokalita domu  Technický popis 
Velikost 

pozemku 
Cena 

1 inzerce 
klidné, dobře 

dostupné místo 

4,5+2;110 m
2
; součástí je 

garáž s tech. místností 
1 600 m

2 
3 650 000,- 

2 inzerce 
okrajová část 

obce 

4+1+2;120 m
2
; součástí je 

hospodářská budova; částečná 

rekonstrukce 

1 200 m
2
 2 590 000,- 

3 inzerce centrum obce 5+1; 105 m
2
; samostatná garáž 2 100 m

2
  3 400 000,- 

4 inzerce 
klidné, dobře 

dostupné místo 

4+1; 135 m
2
; bez 

příslušenství; rekonstrukce 
900 m

2 
2 950 000,- 

5 inzerce okraj obce 
4+1; 120 m

2
; bez 

příslušenství; rekonstrukce 
1 500 m

2 
2 520 000,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro výpočet ceny nemovitosti pomocí metody přímého porovnání, si musím stanovit 

korekci pramene a koeficienty odlišnosti. 

 

Korekce pramene:   inzerce = 0,85 

Koeficient polohy:  centrum obce = 1,03 

                                okraj obce = 1,0 

                                klidné dobře dostupné místo = 1,04                         

Koeficient velikosti: 120 m
2
 = 1,0 

                                 +/- 5m
2
 = +/- 0,02 

Koeficient velikosti pozemku: 2 700 m
2
   

                                                 +/- 100 m
2
 = 0,003 

Koeficient rekonstrukce:  rekonstrukce byla provedena = 1,0 

                                         částečná rekonstrukce = 1,05 

                                          rekonstrukce nebyla provedena = 0,88  

Koeficient ostatního vybavení (altán):   je součástí nemovitosti = 1,0 

         není součástí nemovitosti = 0,93 

 

Pomocí tabulky přímého porovnání (viz tabulka č. 3.2), kde jsem zahrnula korekci 

pramene a jednotlivé koeficienty, dostanu cenu I, kterou podělím počtem rodinných domů 

v databázi. Tak dostanu výslednou cenu.  

 

Tab. č. 3.2: Tabulka přímého porovnání 

Č. 

domu 
Cena 

Korekce 

pramene 

Korekce 

cena 
Koef. 

polohy 

Koef. 

vel. 

domu 

Koef. vel. 

pozemku 

Koef. 

rekonst

rukce 

Kef. 

ostat. 

vybav. 

I Cena I 

1 3 650 000,- 0,85 3 102 500,- 1,04 0,96 0,967 0,88 0,93 0,79 3 927 215,- 

2 2 590 000,- 0,85 2 201 500,- 1,00 1,00 0,955 1,05 0,93 0,932 2 362 124,- 

3 3 400 000,- 0,85 2 890 000,- 1,03 0,94 0,982 0,88 0,93 0,778 3 714 653,- 

4 2 950 000,- 0,85 2 507 500,- 1,04 1,06 0,946 1,00 0,93 0,932 2 690 450,- 

5 2 520 000,- 0,85 2 142 000,- 1,00 1,00 0,964 1,00 0,93 0,896 2 390 625,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Cena I = 15 085 067/5 Kč   

Průměr = 3 017 013,00 Kč 
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Cena rodinného domu vypočtená pomocí metody přímého porovnání, po zohlednění 

korekce pramene a veškerých koeficientů činí 3 017 013,00 Kč.  

3.3 Tržní ocenění pozemku 

Tyto nemovitosti ocením rovněž porovnávacím způsobem, kdy pro výpočet tržní ceny 

nemovitosti jsem si zvolila nemovitosti, které se nacházejí v okolí okrese Frýdek-Místek,        

a jejichž výměra se pohybuje okolo 3 000 m
2
. 

Výnosovou metodu není možné u této nemovitostí vypočíst, jelikož se nejedná             

o nemovitost určenou k pronájmu. Výpočet pomocí nákladové metody také není vhodný, 

jelikož tento způsob ocenění nezohledňuje tržní hodnoty v daném místě a čase.   

3.3.1 Porovnávané nemovitosti 

Údaje o následujících nemovitostech jsem čerpala především z internetových 

stránek.
23

 Jedná se tedy o tyto nemovitosti: 

 

1. Pozemek, Mosty u Jablunkova 

Jedná se o rovinatý pozemek obdélníkového tvaru o 

velikosti 3 250 m
2
 v centru města Mosty u Jablunkova. 

Výhledově vhodný ke stavbě rodinného domu, s příjezdem po 

obecní cestě, která je v zimě udržovaná. 2 minuty od autobusové zastávky, s občanskou 

vybaveností v okruhu 1 km. Hezké místo. Cena nemovitosti je 194 Kč/m
2
, což činí        

630 470 Kč. 

 

2. Pozemek, Frýdek-Místek, Kaňovice 

Výměra pozemku je 2 500 m
2
. Bylo zahájeno řízení o 

změně v územním plánu, pro stavbu RD. Pozemek je rovinatý, 

nachází se v klidné a žádané lokalitě. Inženýrské sítě jsou 

nataženy na hranici pozemku. Cena nemovitosti je 240 Kč/m
2
, tedy 600 000 Kč.  

 

3. Pozemek,  Nýdek 

Parcela o velikosti 3 200 m
2
. Pozemek se nachází 

v okrajové části obce, pod lesem s příjezdem po obecní asfaltové 

                                                 
23

  http://www.realhit.cz/, 2011  

http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/pozemky/
http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/pozemky/
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komunikaci v lokalitě Střelma. Pozemek je mírně svažitý. Převod na stavební parcelu třeba 

vyřešit. Elektřina a voda je na pozemku. Plyn je v dosahu 40 m. Cena pozemku je 276 Kč/m
2
, 

což je 882 840 Kč. 

 

4. Pozemek, Vendryně 

Rovinatý pozemek o výměře 2 800 m
2
, v atraktivní 

lokalitě obce Vendryně - Záolší. Klidné místo s dobrou 

dostupností. Bus cca. 200 metrů. Cena pozemku je 225 Kč/m
2
, 

což činí 630 000 Kč.  

 

5. Pozemek v obci Bukovice u Dobratic 

Pozemek se nachází v mírném svahu v obci Bukovice u 

Dobratic, okres F-M s výhledem do údolí. Nemovitost se 

nachází v centru obce. Poblíž pozemku voda, elektřina, plyn. 

Dojezd po zpevněné cestě. Zažádáno o změnu územního plánu. 

Rozloha pozemku je 3 300 m
2
. Cena pozemku je 300 Kč/m

2
, 

tedy 995 100 Kč.  

3.3.2 Výpočet nemovitostí pomocí metody přímého porovnání 

Pro ocenění nemovitosti pomocí metody přímého porovnání je zapotřebí nejprve 

vytvořit databázi (viz tabulka č. 3.3). Do této databáze jsem si zvolila 5 pozemků podobného 

typu a podobné velikosti.  Všechny tyto pozemky se nacházejí v okrese Frýdek – Místek. 

 

Tab. č. 3.3: Databáze 

Pozemek 

číslo 
Pramen 

Lokalita 

pozemku  
Technický popis 

Velikost 

pozemku 
Cena 

1 inzerce centrum rovinatý pozemek 3 250 m
2 

630 470,- 

2 inzerce žádaná lokalita 
rovinatý pozemek, inženýrské 

sítě 
2 500 m

2
  600 000,- 

3 inzerce okrajová část obce mírný svah, elektřina a voda 3 200 m
2
  882 840,- 

4 inzerce 
klidné místo, 

dobrá dostupnost 
rovinatý pozemek 2 800 m

2
  630 000,- 

5 inzerce centrum  mírný svah; voda, elektřina, plyn 3 300
 
m

2 
995 100,-  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pro výpočet ceny nemovitosti pomocí metody přímého porovnání, si opět musím 

stanovit korekci pramene a koeficienty odlišnosti. 

 

Korekce pramene:   inzerce = 0,85 

Koeficient polohy:  centrum obce = 1,03 

                                okraj obce = 1,0 

                                klidné dobře dostupné místo = 1,04   

Koeficient velikosti pozemku: 3 450 m
2
 = 1,0 

                                                 +/- 50 m
2
 = +/- 0,004                    

Koeficient typu pozemku: rovinatý pozemek = 1,0 

                                           mírný svah = 0,99       

Koeficient zainvestování pozemku: plně zainvestován = 1,10 

                                                         částečně zainvestován = 1,00 

                                                         nezainvestován = 0,90 

 

Pomocí tabulky přímého porovnání (viz tabulka č. 3.4), kde jsem zahrnula korekci 

pramene a jednotlivé koeficienty, dostanu cenu I, kterou podělím počtem pozemků v databázi. 

Tak dostanu výslednou cenu.  

 

Tab. č. 3.4: Tabulka přímého porovnání 

Č. 

pozemk

u 

Cena 
Korekce 

pramene 

 

Korekce 

cena 

Koef. 

polohy 

 

Koef. vel. 

pozemku 

Koef. 

typu 

pozemku 

Koef. 

zainvest. 

pozemku 

I Cena I 

1 630 470,- 0,85 535 900,- 1,03 0,984 1,0 0,9 0,912 587 610,- 

2 600 000,- 0,85 510 000,- 1,04 0,924 1,0 1,1 1,057 482 497,- 

3 882 840,- 0,85 750 414,- 1,0 0,98 0,99 1,0 0,97 773 623,- 

4 630 000,- 0,85 535 500,- 1,04 0,948 1,0 0,9 0,887 603 720,- 

5 995 100,- 0,85 845 835,- 1,03 0,988 0,99 1,0 1,007 839 955,- 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Cena I = 3 287 405/5 Kč 

Průměr = 657 481 Kč 

Cena pozemku, který je zahrnut do platného územního plánu a je určen k zastavění, po 

zohlednění korekce pramene a veškerých koeficientů činí 657 481 Kč.  
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3.4 Administrativní ocenění rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím                

a vedlejší stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, 

včetně zahrady  

Administrativní ocenění provedu podle vyhlášky č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami             

č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., a č. 364/2010 Sb. 

3.4.1 Administrativní ocenění rodinného domu č. 147, bude provedeno podle §26a 

vyhlášky č. 364/2010, porovnávací metodou.  

Kraj:  Moravskoslezský 

Obec:  Frýdlant nad Ostravicí 

Počet obyvatel:  9 681 

Obestavěný prostor celkem: 767,34 m
3
.  

Cena upravená se zjistí podle vzorce: CU = IPC x I  viz vzorec č. 2.14 

Základní cena IPC podle přílohy č. 20a a tabulky č. 1: 3 092,-/m
3
  

 

Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 

     Popis znaku      Hodnocení znaku   Ti  

1. Situace na dílčím (segmentu)   III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

    trhu s nemovitostmi 

2. Vlastnictví nemovitosti    II. Stavba na vlastním pozemku 0,00       

3. Vliv právních vztahů na prodejnost  

    (např. prodej podílů, pronájem)   II. Bez vlivu    0,00 

Index trhu  )1(
3

1





i

iT TI :    1,000 

 

Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č.5 

   Popis znaku      Hodnocení znaku   Pi 

1. Význam obce      I. Bez většího významu  0 

2. Úřady v obci      II. Obecní úřad se stavebním   0,02 

           úřadem, banka, policie 
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3. Poloha nemovitosti v obci    II. Okrajová území obce          - 0,01 

4. Okolní zástavba a životní prostředí   II. Sousedství silnic                         - 0,03             

v okolí nemovitosti                            s vysokým provozem 

5. Obchod, služby, kultura v okolí    II. Základní síť obchodů a služeb 0 

    nemovitosti 

6. Školství a sport v okolí nemovitosti  III. Základní škola a sportovní  0,04 

            zařízení 

7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti III. Dobrá dostupnost    0,05 

            zdravotnické péče 

8. Veřejná doprava      V. Zastávka MHD do 200 m  0,05 

9. Obyvatelstvo      II. Bezproblémové okolí  0 

10. Nezaměstnanost v obci a okolí    II. Odpovídá průměru v kraji  0 

11. Změn v okolí s vlivem na cenu nemovitosti III. Bez vlivu    0 

12. Vlivy neuvedené     II. Bez dalších vlivů   0 

Index polohy  ( 



12

1

1
i

iP PI ):     1,120 

Konstrukce a vybavení nemovitostí: příloha č. 20a, tabulka č. 2 

Objemové podíly prvků konstrukcí a vybavení v rámci rekonstrukce nepřesáhly 60 %. 

Podlažnost: 

Zastavěná plocha prvního nadzemného podlaží:  ZP1= 123,73 m
2
 

Zastavěná plocha všech podlaží:     ZP = 255,15 m
2
  

Podlažnost       ZP/ZP1 = 2,06 

 

   Popis znaku      Hodnocení znaku   Vi 

1. Druh stavby      III. Samostatný rodinný dům  0 

2. Provedení obvodových stěn   IV. Dřevostavby a stavby zateplené 0,04 

3. Tloušťka obvodových stěn    II. 45 cm               0 

4. Podlažnost      I. Hodnota větší než 2 včetně  0 

5. Napojení na sítě      IV. Přípojka elektro, voda, napoj.  0,04 

         na veř. kanalizaci 

6. Způsob vytápění stavby    III. Ústřední, etážové, dálkové         0                                                                       

7. Základní příslušenství v RD   III. Úplné standardní vybavení 0 

8. Ostatní vybavení v RD    I. Bez dalšího vybavení  0 
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9. Venkovní úpravy     III. Standardního rozsahu a   0 

          provedení 

10. Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD II. Bez vedlejších staveb nebo jejich 0 

        celkové zastavěné ploše nad 25 m
2 

11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou  III. Nad 800 m
2
 celkem  0,01 

12. Kritérium jinde neuvedené   III. Bez vlivu na cenu   0 

13. Stavebně – technický stav   II. Stavba v dobrém     1,05 x 0,7 

         stavu s pravidelnou údržbou  

 Index konstrukce a vybavení 13

12

1

1 VVI
í

iV 







 



: 0,801 

 

Index cenového porovnání I= IT x IP x IV    1,000 x 1,120 x 0,801 = 0,897 

Základní cena upravená CU = IPC x I    3092 x 0,897 = 2 773,52 Kč/m
3
 

Určení porovnávací hodnoty OP x CU   767,34 x 2 773,52 = 2 128 232,84 Kč  

 

3.4.2 Administrativní ocenění vedlejší stavby 

Dle přílohy č. 8 se jedná o vedlejší stavbu typu „A“ – svislá konstrukce zděná,            

se střechou – krovem umožňujícím zřízení podkoroví. 

Standardní vybavení vedlejších staveb dle přílohy č. 8 a objemové podíly konstrukcí 

s podstandardním a nadstandardním vybavením dle přílohy č. 15, tabulka č. 5.:  

Konstrukce a vybavení  Podíl   Chybí        podstandart –  

                nadstandard + 

Schodiště             - 0,038 x 1,852 

Součet                 - 0,0704 

 

Zastavěná plocha vedlejší stavby: 76,30 m
2
 

Obestavěný prostor vedlejší stavby: 332,26 m
3
  

 

Výpočet opotřebení (dle §21, odst. 1 a přílohy č. 15 – lineární metoda 

Stáří 66 let 

Předpokládaná životnost stavby: 80 let 

Celkové opotřebení: 100 %: 80 let = 1,25 % ročně; 1,25 % x 66 let = 82,5 % 
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Propočet ceny (dle odst. 1 a odst. 2): 

Základní cena: příloha č.8, typ „A“               1 250,- 

Upravená cena: K4 – koeficient vybavení stavby; [1 – (0,54 x 0,0704)]           0,962 

K5 – koeficient polohový dle přílohy č. 14, pol. č. 5            1,000 

 (ostatní obec) 

Ki – koeficient změn cen staveb dle přílohy č. 38            

2,113 

 (CZ – CC 1274, SKP 46.21.19.9) 

    Kp – koeficient prodejnosti dle přílohy č. 39 (§44)          1,021 

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp 

ZCU = 1 250 x 0,962 x 1,00 x 2,113 x 1,021 = 2 594,24 Kč/m
3
 OP 

             2 594,24 Kč/m
3
 OP x 332,26 m

3
 OP = 861 962,18 Kč  

Opotřebení 82,5 %:                 711 118,80 Kč 

Zjištěná cena                 150 843,38 Kč     

 

3.4.3 Administrativní ocenění studny dle §9 

Jedná se o kopanou studnu na parcele č. 278/25, která není dlouhodobě užívaná jako 

zdroj pitné vody, slouží pouze k zálivce zahrady. Její hloubka je 4,5 m. 

Výpočet opotřebení: 

Stáří stavby   2011 – 1941 = 70 let 

Předpokládaná životnost 100 let 

Celkové opotřebení  100 % / 100 let x 70 let = 70,00 % 

Ocenění: 

0,00 – 4,50 m   4,50 x 1 950,00              8 775,00 Kč 

Čerpadlo ruční  1 210,-              1 210,00 Kč 

Základní cena studny včetně příslušenství: příloha č. 10           9 985,00 Kč 

Upravená cena: K5 - koeficient polohový (příloha č. 14, ostatní města)  x  1,000 

Ki - koeficient změny cen staveb (příloha č. 38)   x  2,322 

 (SKP 46.25.22.2) 

Kp – koeficient prodejnosti (příloha č. 39)    x  1,021 

Studna neslouží trvale svému účelu – srážka   x  0,200 

Cena stavby bez odpočtu opotřebení               4 734,41 Kč 
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Snížení o opotřebení (70 %)            -   3 313,80 Kč 

Zjištěná cena studny                 1 420,61 Kč 

3.4.4 Administrativní ocenění stavebního pozemku parc. č. 168 zastavěná plocha            

a nádvoří, o výměře 528 m
2
 oceněného dle §28 odst. 1. a 2. 

Cena pozemku Cp v Kč/m
2
 zaokrouhlená na 2 desetinná místa se vypočte podle vzorce 

Cp = 35 + (a – 1 000) x 0,007414  

kde  

    a …. počet obyvatel v obci Frýdlant nad Ostravicí dle Malého lexikonu ČR platného 

  k 1. 2. 2011 je 9 681 obyvatel
24

 

Cp = 35 + (9 681 – 1 000) x 0,007414 = 99,36 Kč 

 

Název   Parcelní číslo   Výměra Jedn. cena   Cena 

      [m
2
]       [Kč/m

2
]    [Kč]    

        168   528,00  99,36   52 462,08   

Součet           52 462,08 

Přirážky a srážky (příl. č. 21)                 0,00 % 

Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 – dle obce a účelu užití)       x   1,0210 

Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38 – dle hlavní stavby)       x   2,1690 

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 1 a 2 – celkem                116 179,85 Kč 

 

3.4.5 Administrativní ocenění zahrady dle §28 odst. 5 

Zahrada parc. č. 278/25 o výměře 2 173 m
2
 tvoří jednotný funkční celek se stavbou a 

stavebním pozemkem parc. č. 168. 

 

Název   Parcelní číslo   Výměra Jedn. cena   Cena 

       [m
2
]      [Kč/m

2
]    [Kč]    

      278/25  2 173,00   99,36           215 909,28 Kč 

Součet                   215 909,28 Kč 

Úprava ceny dle § 28 odst. 5:                 x         0,4000 

Přirážky a srážky (příl. č. 21)                 0,00 % 

                                                 
24

 Malý lexikon obcí, http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1302-10, 2011 
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Koeficient prodejnosti Kp (příl. č. 39 – dle obce a účelu užití)            x         1,0210 

Koeficient změny cen staveb Ki   (příl. č. 38 – dle hlavní stavby)            x         2,1690 

Stavební pozemek oceněný dle § 28 odst. 5 – celkem            191 256,67 Kč 

3.4.6 Administrativní ocenění ovocných a okrasných dřevin dle § 42 

Na pozemku parc. č. 278/25 zahrada o výměře 2 173 m
2
, která tvoří jednotný funkční 

celek se stavbou a stavebním pozemkem parc. č. 168,  se nacházejí tyto ovocné stromy            

a okrasné dřeviny: 

 

Dílčí výměry porostů 

5x jabloň Čk  2,20 x 2,2 x 3,14 x 5      75,99 m
2
 

2x švestka  1,90 x 1,90 x 3,14 x 2      22,68 m
2
 

1x třešeň Pk  2,50 x 2,50 x 3,14 x 1      19,63 m
2
 

1x ořešák   2,60 x 2,60 x 3,14 x 1      21,23 m
2
 

1x renklota  2,30 x 2,30 x 3,14 x 1      16,61 m
2
 

3x broskvoň  1,50 x 1,50 x 3,14 x 3      21,19 m
2
 

1x magnolie  1,40 x 1,40 x 3,14 x 1        6,15 m
2
  

1x javor  2,10 x 2,10 x 3,14 x 1      13,85 m
2
  

2x borovice  2,00 x 2,00 x 3,14 x 2      25,12 m
2
 

1x metasekvoj  2,50 x 2,50 x 3,14 x 1      19,62 m
2
 

20x jap. azalka 0,50 x 0,50 x 3,14 x 20     15,70 m
2
  

5x smrk  1,20 x 1,20 x 3,14 x 5      22,60 m
2
  

Celkem                   280,37 m
2
 

 

Zjištěná jednotková cena pozemků 

Název      Výměra m
2
    Cena 

Zahrada – funkční celek se staveb, pozem. 2 173,00            191 256,67 

Celková výměra a cena   2 173,00            191 256,67 

Jednotková cena pozemků = 191 256,67 / 2 173,00 = 88,0150 

Zjištěná cena pozemku o výměře porostu  (280,37 m
2
 x 88,0150 Kč/m

2
)            24 676,77 

Podíl ve výši 6,5 % ze zjištěné ceny                   1 603,90 Kč 

 

Ovocné dřeviny a okrasné rostliny zjednodušeným způsobem                1 604,00 Kč 
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3.4.7 Administrativní ocenění ovocných a okrasných dřevin dle § 41 

Ocenění ovocných dřevin provedu podle §41/1a a přílohy č. 34 – extenzivní, 

zahrádková výsadba v Kč/ks.  

 

Číslo       Druh Pěstitelský     Značka            Věk         Kč/ks     Počet ks      Celkem 

položky     systém 

24    jabloň vřeteno    JHKM – Zk      20 let         140    5     700,00 Kč 

26    třešeň nízkokmen    T – Nk      21 let         804    1     804,00 Kč 

28    švestka všechny tvary    ŠP –vt      15 let      1 153    2  2 306,00 Kč 

29     renklota všechny tvary    SMR – vt      15 let      1 018    1  1 018,00 Kč 

31    broskvoň  všechny tvary    BM – vt      15 let         965    3  2 895,00 Kč 

32     ořešák vl. všechny tvary    OV – vt      75 let 437    1     437,00 Kč 

Celkem           8 160,00 Kč 

 

Ocenění okrasných dřevin provedu podle §41/2 a přílohy č. 37 – ceny okrasných 

rostlin. 

 

Číslo    Zn. skupiny   Číslo   Název                 Věk      Kč/ks     Počet ks        Celkem 

položky        stromů             

2                Ls II     043   Magnolie obnažená    15 let      11 280 1         11 280,00 Kč 

5        Js II     134     Smrk omorika            20 let        9 110 5         45 550,00 Kč 

5       Js II    144   Borovice černá   20 let        9 110 2         18 220,00 Kč 

5       Js II    129   Metasekvoj    20 let        9 110 1           9 110,00 Kč 

9 keře III    393   Javor dlanitolistý   20 let        2 890 1           2 880,00 Kč 

14 vřesovištní II    520  Azalka japonská   10 let           890      20         17 800,00 Kč 

Celkem                  104 840,00 Kč 

 

Cena ovocných stromů a okrasných dřevin vypočtená podle §41 činí celkem 

113 000,00 Kč.  
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3.4.8 Rekapitulace pro daňové účely  

 Pro daňové účely (daň z převodu nemovitostí, daň darovací) je výsledná cena 

oceněných nemovitostí 2 589 537,35 Kč a liší se způsobem ocenění ovocných a okrasných 

dřevin, které jsou oceňovány podle §42 vyhlášky.  

 

Cena stavby hlavní             2 128 232,84 Kč  

Cena stavby vedlejší              150 843,38 Kč 

Cena studny                   1 420,61 Kč 

Cena zastavěného pozemku                        116 179,85 Kč 

Cena zahrady               191 256,67 Kč 

Cena ovocných a okrasných dřevin                 1 604,00 Kč 

Cena celkem            2 589 540,00 Kč
25

  

3.4.9 Rekapitulace pro jiné účely 

Je stanovena pro účely nedaňové (dědické řízení, řízení vedené za účelem určení 

vlastnictví), kde cena činí 2 700 933,35 Kč. Okrasné a ovocné dřeviny jsou v tomto případě 

oceněny podle §41. 

 

Cena stavby hlavní             2 128 232,84 Kč 

Cena stavby vedlejší              150 843,38 Kč 

Cena studny                   1 420,61 Kč 

Cena zastavěného pozemku                        116 179,85 Kč 

Cena zahrady               191 256,67 Kč 

Cena ovocných a okrasných dřevin             113 000,00 Kč 

Cena celkem            2 700 930,00 Kč
26

 

 

3.5 Administrativní ocenění pozemku   

 Administrativní ocenění zemědělského pozemku parc. č. 278/3 o výměře 3 499 m
2
, 

provedu podle oceňovací vyhlášky.  

 

                                                 
25

 Cenu jsem zaokrouhlila na desetikoruny, oceňovací vyhláška, §46 

26
 Cenu jsem zaokrouhlila na desetikoruny, oceňovací vyhláška, §46 
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3.5.1 Administrativní ocenění pozemku zahrnutého do platného územního plánu, jako 

pozemek určený k zastavění dle §32/1 

Název   Parcelní číslo   Výměra Jedn. cena   Cena 

       [m
2
]      [Kč/m

2
]    [Kč]    

      278/3  3 499,00   99,36           347 660,64 Kč  

Součet                   347 660,64 Kč 

Úprava ceny dle §32 odst. 1:                 x         0,3000 

Koeficient prodejnosti Kp                  x         1,0210 

  (příl. č. 39 – dle obce a účelu užití) 

Koeficient změny cen staveb Ki                 x         2,1690 

  (příl. č. 38 – dle hlavní stavby) 

Pozemek zahrnutý do platného územního plánu           230 970,00 Kč
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Cenu jsem zaokrouhlila na desetikoruny, oceňovací vyhláška, §46 
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4 Srovnání použitých metod 

V této kapitole se zaměřím na srovnání jednotlivých výpočtů u tržního                          

a administrativního ocenění a to, jak u rodinného domu s příslušenstvím, nacházejícím se na 

stavebním pozemku parc. č. 168, včetně vedlejší stavby a zahrady tvořící jednotný funkční 

celek se stavbou hlavní, tak u  zemědělského pozemku parc. č. 278/3 zahrnutého do platného 

územního plánu. Zde také zodpovím hypotézu stanovenou v úvodu této práce, a to na základě 

výsledků zjištěných ve třetí kapitole. Tyto rozdíly znázorním pomocí tabulky a grafického 

porovnání.  

V další části práce bych se ráda zamyslela nad otázkou daňového zatížení v případě 

výpočtu daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitosti. Pro získání odpovědi na hypotézu, 

kterou jsem si stanovila, je nutno vypočíst daňové zatížení dani z převodu nemovitosti, u výše 

uvedených nemovitostí.  

V závěru své diplomové práce bych se ráda zamyslela nad velikosti rozdílu mezi 

tržním oceněním a administrativním oceněním u zemědělského pozemku zahrnutého do 

platného územního plánu, a na praktickém příkladě potvrdila nebo vyvrátila 3. hypotézu, 

kterou jsem si stanovila v úvodu práce.   

 

4.1 Srovnání výpočtů tržního a administrativního ocenění 

Ve třetí kapitole jsem provedla ocenění rodinného domu s příslušenstvím a ocenění 

zemědělského pozemku, pomocí tržního a administrativního ocenění. V této části práce 

srovnám vypočtené výsledky.  

4.1.1 Srovnání ocenění rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím a vedlejší stavbou, 

který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně zahrady 

Hodnota výše uvedených nemovitostí oceněná tržním způsobem metodou přímého 

porovnání činí 3 017 013,00 Kč. Celková hodnota nemovitostí vypočtená pomocí 

administrativního ocenění je v případě ocenění ovocných dřevin a okrasných dřevin podle 

§42, tj. zjednodušeným způsobem, který se použije v případě ocenění pro stanovení základu 

daně z převodu nemovitostí a daně darovací 2 589 540,00 Kč.  V případě ocenění ovocných 

dřevin a okrasných dřevin podle §41, kdy se ocenění použije pro nedaňové účely je výsledná 

cena 2 700 930,00 Kč. Rozdíl mezi oběma metodami je tedy v prvním případě 427 473,00 Kč 

a ve druhém případě 316 083,00 Kč.  
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Tab. č. 4.1 Porovnání tržního a administrativního ocenění rodinného domu                   

s příslušenstvím  

 

 Administrativní 

ocenění – pro 

daňové účely 

Administrativní 

ocenění – pro 

jiné účely 

Tržní ocenění 

Cena stavby hlavní 2 128 232,84 Kč 2 128 232,84 Kč  - 

Cena stavby vedlejší    150 843,38 Kč    150 843,38 Kč - 

Cena studny        1 420,61 Kč        1 420,61 Kč  

Cena zastav. pozemku    116 179,85 Kč    116 179,85 Kč - 

Cena zahrady    191 256,67 Kč    191 256,67 Kč - 

Cena ovocných a okras. dřevin §42        1 604,00 Kč - - 

Cena ovocných a okras. dřevin §41 -   113 000,00 Kč  

Cena celkem 2 589 540,00 Kč 2 700 930,00 Kč 3 017 013,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Pomocí grafu č. 4.1 porovnám administrativní ocenění s oceněním porostů pro daňové 

účely (§42), administrativní ocenění s oceněním porostů pro jiné účely než daňové (§41)        

a tržní ocenění.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.1.2 Srovnání pozemku 

V této části práce porovnám pomocí tab. č. 4.2 a grafu č. 4. 2 hodnotu pozemku 

zahrnutého do platného územního plánu vypočtenou tržním způsobem, a to pomocí metody 

přímého porovnání, která činí 657 481,- Kč a hodnotu pozemku vypočtenou pomocí 

oceňovací vyhlášky, která činí 230 973,- Kč.  

 

Tab. č. 4.2 Porovnání tržního a administrativního ocenění pozemku 

 Administrativní 

ocenění 

Tržní ocenění 

Pozemek zahrnutý do územ. plánu 230 970,00 Kč 657 481,00 Kč 

Cena celkem 230 970,00 Kč 657 481,00 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V grafu č. 4.2 graficky porovnám tržní ocenění pozemku a administrativní ocenění 

pozemku zahrnutého do platného územního plánu. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Součástí této části diplomové práce, je také zodpovědět 1. hypotézu, která zní: 

„Zjištěná administrativní cena u oceněných nemovitostí bude nižší než cena zjištěná na bázi 

tržních metod.“ K potvrzení nebo vyvrácení této hypotézy jsem použila metodu přímého 

porovnání a metodu ocenění administrativním způsobem, podle oceňovací vyhlášky.  
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Hypotéza je v případě ocenění rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím a vedlejší 

stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně zahrady potvrzena, 

jelikož zjištěná administrativní cena s oceněním porostů jak pro daňové účely, tak pro jiné 

účely, je nižší, než cena tržní. V případě administrativní ceny s oceněním porostů pro daňové 

účely je tržní cena vyšší o 16,50 % a v případě administrativní ceny s oceněním porostů pro 

jiné účely je tento rozdíl 11,70 %.  

Hypotéza v případě zemědělského pozemku zahrnutého do platného územního plánu 

je rovněž potvrzena, protože zjištěná tržní cena je vyšší než zjištěná administrativní cena         

u  pozemku zahrnutého do platného územního plánu. Přičemž v případě administrativní ceny 

u pozemku zahrnutého do platného územního plánu je tržní cena vyšší o 284,65 %. 

 

4.2 Daňové zatížení oceňovaných nemovitostí  

V této části diplomové práce zkonstatuji, zda hodnota oceněných nemovitostí má vliv 

na výši daně z nemovitostí. Rovněž také vypočtu daň z převodu nemovitostí, a to jak               

u rodinného domu s příslušenstvím, tak u zemědělského pozemku zahrnutého do platného 

územního plánu.
 28

  

4.2.1 Daň z nemovitosti 

Hodnota nemovitosti, její stáří a technický stav nejsou nijak ve výpočtu zohledněny     

a ani se z nich nevychází. Základem pro výpočet daně ze staveb je výměra půdorysu 

nadzemních částí staveb a sazba daně pro příslušný druh stavby. U výpočtu daně 

z nemovitosti u staveb a stavebních pozemků se při výpočtu dále zohledňuje pomocí 

koeficientů podle §11 odst. 3 a 4. zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti velikost obce 

podle počtu obyvatel, ve které se stavby nacházejí. Stejný koeficient se použije i u stavebních 

pozemků.  

Dále se u výpočtu této daně zohlední pouze lokalita a to místním koeficientem, podle 

§ 12 zákona o dani z nemovitostí, který mohou stanovit obecní úřady obecně závaznou 

vyhláškou. Místní koeficienty mohou obecní úřady stanovit ve výši 2 – 5.  

Daň z nemovitosti tedy nijak nezohledňuje ani to zda stavba je či není vlastníkem 

užívána. Výše ocenění nemovitostí ať tržním nebo administrativním způsobem, nemá na 

výpočet a výši daně z nemovitosti žádný vliv.  

 

                                                 
28

 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_5910.html?year=0, 2011 
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4.2.2 Daň z převodu nemovitosti 

Při výpočtu daně z převodu nemovitosti se postupuje podle zákona č. 357/1992 Sb., 

dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Základem daně z převodu nemovitosti podle 

§10, je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu (oceňovací vyhláška) platná v den 

nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitostí sjednaná dohodou (smluvní cena) 

nižší než cena zjištěná. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně 

cena sjednaná.  

4.2.2.1 Výpočet daně z převodu nemovitosti u rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím a 

vedlejší stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně 

zahrady 

 

1. Pro stanovení základu daně z převodu nemovitosti musí být použito ocenění podle platné 

oceňovací vyhlášky. Pro stanovení základu daně z převodu nemovitostí tedy použiji 

administrativní ocenění uvedené v kapitole 3.4.8. Budu předpokládat, že cena sjednaná je 

nižší než administrativní ocenění.   

 

Základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru je       2 589 600,00 Kč 

Sazba daně             3 % 

Výše daně                   77 688,00 Kč 

 

2. Pro stanovení základu daně z převodu nemovitosti použiji tržní ocenění, které je 

v současné době podle platného zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací            

a z převodu nemovitostí pouze hypotetické a chci na něm demonstrovat rozdíl v daňovém 

zatížení při použití těchto dvou oceňovacích metod. Základ a výši této daně stanovím za 

předpokladu, že cena sjednaná v kupní smlouvě bude nižší než toto tržní ocenění, které 

bude základem daně pro výpočet daně z převodu nemovitostí. 

 

Základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru je        3 017 100,00 Kč 

Sazba daně               3 % 

Výše daně                    90 513,00 Kč 

 

V grafu č. 4.3 graficky znázorním výši daně z převodu nemovitostí u rodinného domu 

s příslušenstvím, jak za předpokladu, že za základ daně se bude považovat v prvním případě 
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ocenění podle platné oceňovací vyhlášky (administrativní ocenění), tak za předpokladu, že za 

základ daně se ve druhém případě bude pouze hypoteticky uvažovat tržní ocenění.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.2.2 Výpočet daně z převodu nemovitostí u zemědělského pozemku parc. č. 278/3 

 

1.  Pro stanovení základu daně z převodu nemovitosti použiji administrativní ocenění 

pozemku zahrnutého do platného územního plánu, za předpokladu, že cena sjednaná 

v kupní smlouvě bude nižší než toto administrativní ocenění, které bude základem daně 

z převodu nemovitostí.   

 

Základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru je       231 000,00 Kč 

Sazba daně           3 % 

Výše daně                  6 930,00 Kč 

 

3. Pro stanovení základu daně z převodu nemovitosti použiji tržní ocenění pozemku 

zahrnutého do platného územního plánu, které je v současné době podle platného zákona 

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí pouze hypotetické        

a chci na něm demonstrovat rozdíl v daňovém zatížení. Základ daně a výši daně stanovím 

za předpokladu, že cena sjednaná v kupní smlouvě bude nižší než toto tržní ocenění, které 

bude základem daně pro výpočet daně z převodu nemovitostí. 
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Základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru je           657 500,00 Kč 

Sazba daně               3 % 

Výše daně                    19 725,00 Kč 

 

V grafu č. 4.4 graficky znázorním rozdíl ve výši daně z převodu nemovitostí                

u zemědělského pozemku, za předpokladu, že by v prvním případě byla považována za základ 

daně administrativní hodnota pozemku zahrnutého do platného územního plánu a ve druhém 

případě by za základ daně byla pouze hypoteticky považována tržní hodnota zemědělského 

pozemku. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V této části diplomové práce se budu zabývat odpovědí na 2. hypotézu, která zní: 

„Daňové zatížení daní z převodu nemovitostí u oceněných nemovitostí by bylo vyšší, pokud by 

pro stanovení základu daně bylo použito tržní ocenění těchto nemovitostí.“  Pro potvrzení 

nebo vyvrácení hypotézy jsem vypočetla daň z převodu nemovitostí. 

Hypotéza je v případě zdanění daní z převodu nemovitostí u rodinného domu č. p. 147 

s příslušenstvím a vedlejší stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, 

včetně zahrady potvrzena. Daňové zatížení dani z převodu nemovitostí při použití tržního 

ocenění výše uvedených nemovitostí jako základu daně, by bylo o 12 825,- Kč vyšší. 

Hypotéza v případě zdanění dani z převodu nemovitosti u zemědělského pozemku 

zahrnutého do územního plánu je rovněž potvrzena, neboť daň z převodu nemovitostí 

vypočtená ze základu daně, pro který bylo použito tržního ocenění, je vyšší o 12 795,- Kč.  
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4.3 Úvaha na téma opodstatněnosti použití současného administrativního 

ocenění zemědělských pozemků, které jsou zahrnuty do platného územního 

plánu, jako základu daně z převodu nemovitostí 

 

U ocenění zemědělského pozemku zahrnutého do územního plánu je v dané lokalitě 

podstatný rozdíl mezi tržním a administrativním oceněním (viz graf č. 4.4).  Domnívám se, že 

pokud má být administrativní ocenění u tohoto druhu pozemku i nadále základem daně 

z převodu nemovitostí (za předpokladu, že cena sjednaná v kupní smlouvě je nižší než cena 

zjištěná administrativním způsobem ocenění) měl by se koeficient v oceňovací vyhlášce z 0,3 

(viz výpočet v podkapitole č. 3.5.2) zvýšit alespoň na koeficient 0,7.  

Tím by se hodnota administrativního ocenění přiblížila tržní hodnotě. Snížila by se tak 

možnost manipulace se smluvní cenou uvedenou v kupní smlouvě na úroveň nízké 

administrativní ceny.  

Pro znázornění tohoto rozdílu vypočtu administrativní ocenění pozemku zahrnutého 

do platného územního plánu, jako pozemku určeného k zastavění dle §32/1 – za předpokladu 

zvýšení koeficientu podle oceňovací vyhlášky §32 odst. 1. ze současného 0,3 na 0,7.  

 

Název   Parcelní číslo   Výměra Jedn. cena   Cena 

       [m
2
]      [Kč/m

2
]    [Kč]    

      278/3  3 499,00   99,36      347 660,64 Kč  

Součet              347 660,64 Kč 

Úprava ceny dle §32 odst. 1:           x         0,7000 

Koeficient prodejnosti Kp             x         1,0210 

  (příl. č. 39 – dle obce a účelu užití) 

Koeficient změny cen staveb Ki            x         2,1690 

  (příl. č. 38 – dle hlavní stavby) 

Pozemek zahrnutý do platného územního plánu           538 940,00 Kč
29

 

 

 

 

                                                 
29

 Cenu jsem zaokrouhlila na desetikoruny, oceňovací vyhláška, §46 
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V grafu č. 4.5 znázorním změnu výše ocenění za předpokladu zvýšení koeficientu 

z 0,3 na 0,7 a její přiblížení k tržnímu ocenění.  

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na základě výše uvedeného srovnání musím konstatovat, že 3. hypotéza, která zní: 

„Způsob výpočtu administrativní ceny pozemku oceněného podle §32, nezohledňuje tržní 

hodnotu těchto pozemků“, byla potvrzena, jelikož rozdíl mezi tržním a administrativním 

oceněním činí 426 511,- Kč. Sblížení obou cen by se dalo dosáhnout zvýšením koeficientu         

u §32 oceňovací vyhlášky z 0,3 na 0,7 (viz graf 4.5).  
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5 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí stanovených metod, na praktickém příkladu 

provést tržní a administrativní ocenění u rodinného domu č. p. 147 s příslušenstvím a vedlejší 

stavbou, který se nachází na stavebním pozemku parc. č. 168, včetně zahrady. Rovněž jsem 

provedla tržní a administrativní ocenění zemědělského pozemku zahrnutého do platného 

územního plánu. Tuto práci jsem rozdělila do pěti kapitol. V úvodu jsem specifikovala důvod, 

proč jsem se chtěla touto problematikou zabývat, stanovila jsem si cíl diplomové práce            

a hypotézy.  

1. hypotéza, která zní: „Zjištěná administrativní cena u oceněných nemovitostí bude 

nižší než cena zjištěná na bázi tržních metod“, byla potvrzena, jak u rodinného domu, tak       

i  u pozemků, jelikož tržní cena v obou případech byla vyšší než cena administrativní.   

2. hypotéza, která zní: „Daňové zatížení daní z převodu nemovitostí u oceněných 

nemovitostí by bylo vyšší, pokud by pro stanovení základu daně bylo použito tržní ocenění 

těchto nemovitostí.“, byla rovněž potvrzena, jelikož jak u rodinného domu, tak u pozemku 

zahrnutého do platného územního plánu daňové ztížení daní z převodu nemovitosti by bylo 

vyšší, kdyby základ daně byl stanoven z tržní ceny.   

3. hypotéza zní: „Způsob výpočtu administrativní ceny pozemku oceněného podle 

§32, nezohledňuje tržní hodnotu těchto pozemků“, je opět potvrzena, a to z toho důvodu, že     

u zemědělského pozemku zahrnutého do platného územního plánu, je markantní rozdíl mezi 

cenou tržní a cenou administrativní.  

Druhou kapitolu, která se zabývá teoretickými východisky oceňování nemovitého 

majetku, jsem rozdělila na pět podkapitol. V první podkapitole jsem stručně popsala vztah 

mezi oceňováním nemovitostí a veřejnou politikou. Ve druhé podkapitole jsem se věnovala 

charakteristice tržního oceňování, včetně definice pojmu odhadce. Ve třetí podkapitole jsem 

stručně popsala základní principy administrativního oceňování a podmínky pro jmenování  

znalcem. V další části této kapitoly jsem popsala základní metody jak tržního, tak 

administrativního ocenění, kterými jsou nákladové, porovnávací a výnosové přístupy 

k ocenění. Pro jejich definici jsem u tržního ocenění čerpala především z přednášek 

z předmětu Oceňování majetku B a u administrativního ocenění mi jako podklad sloužila 

oceňovací vyhláška. V poslední podkapitole jsem se zaměřila na metody oceňování pozemků, 

a to jak tržním, tak administrativním způsobem.  

Ve třetí kapitole jsem ocenila zvolené nemovitosti pomocí vybraných metod, 

popsaných ve druhé kapitole. Tuto kapitolu jsem rovněž rozdělila na pět podkapitol. V první 
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podkapitole jsem popsala lokalitu zvolených nemovitosti, včetně jejich dopravní dostupnosti  

a obliby v rámci regionu. Pro správný výpočet administrativní hodnoty bylo nutno popsat 

technické a materiálové vlastnosti a vypočíst zastavěnou plochu a obestavěný prostor 

oceňovaných staveb. Ve druhé podkapitole jsem pro tržní ocenění rodinného domu                  

s příslušenstvím musela vyhledat na internetových stránkách realitních kanceláří podobné 

typy nemovitostí. Pro tento účel jsem zvolila pět podobných nemovitostí, které se nachází 

v okrese Frýdek-Místek. Jejich hodnotu jsem upravila pomocí stanovených koeficientů a na 

základě těchto úprav jsem metodou přímého porovnání vypočetla tržní hodnotu nemovitosti. 

Podobný postup jsem zvolila ve třetí podkapitole u tržního ocenění zemědělského pozemku. 

Ve čtvrté podkapitole, která je zaměřená na administrativní oceňování, jsem provedla ocenění 

rodinného domu, a to porovnávací metodou, jelikož výše obestavěného prostoru byla do  

1 100 m
3
. Příslušenství rodinného domu tvoří vedlejší stavba, tu jsem ocenila nákladovým 

způsobem, z důvodu její výměry vyšší než 25 m
2
. K rodinnému domu patří také zahrada, 

která tvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem. Jelikož se na zahradě nachází jak 

okrasné, tak ovocné dřeviny, bylo nutno provést i jejich ocenění. Pro ocenění těchto dřevin 

jsem zvolila dva způsoby. V prvém případě se jedná o ocenění provedené porovnávacím 

způsobem podle §42, podle velikosti pokryvné plochy, který se použije pro daňové účely. Ve 

druhém případě se jedná o ocenění pro jiné účely než daňové podle §41, kdy se dřeviny 

oceňují jednotlivě. Důvod tak vysokého rozdílu ve výši ocenění spočívá v tom, že                

§42 nezohledňuje stáří, druh a hodnotu jednotlivých dřevin. V poslední části této kapitoly 

jsem se zaměřila na ocenění zemědělského pozemku zahrnutého do platného územního plánu 

administrativním způsobem.   

Na závěr musím konstatovat, že vypracování této diplomové práce bylo pro mne 

velkým přínosem. Věřím, že se mi podařilo naplnit i mnou stanovený cíl, a to provést tržní      

a administrativní ocenění a na základě těchto výsledků porovnat rozdíly v jednotlivých 

metodách ocenění. Pokusila jsem se i navrhnout řešení, a to úpravu koeficientu                        

v §32 oceňovací vyhlášky, pro sblížení tržní a administrativní ceny u pozemku zahrnutých do 

platného územního plánu.  
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1. NP – první nadzemní podlaží 

2. NP – druhé nadzemní podlaží 

Cc – časová cena oceňované nemovitosti 

CP – cena pozemku 

CU – cena upravená 

č. p. – číslo popisné 

ČRV – čistý roční výnos 

ČT – čistý peněžní tok 

EU – Evropská unie 

HP – hodnota oceňovaného pozemku 

HRV – hrubý roční výnos 

i – počet vzorků v databázi 

I – index cenového porovnání 

IP – index polohy 

IT – index trhu 

IV – index konstrukce a vybavení 

IVSC - International Valuation Standards Committee 

IPC – indexovaná průměrná cena 

ITC – indexovaná tržní cena srovnávaných nemovitostí 

K4 – koeficient vybavení stavby 

K5 – koeficient polohový 

Ka – koeficient porovnání, vyjadřující a-tou vlastnost věci 

Kd – koeficient zohledňující dobu, kdy je stavba oceňována 

Ki – koeficient změny cen staveb 

Km – koeficient místa stavby 

Kp – koeficient prodejnosti 

Kpod – koeficient výšky podlaží 

Kv – koeficient vybavení stavby 

Kz – koeficient zastavěné plochy stavby 

k. ú. – katastrální území 



 

 

oceňovací vyhláška - vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších 

předpisů, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 456/208 Sb., č. 460/2009 Sb. a 

č. 364/2010 Sb. 

n – počet věcí, které disponují stejnými vlastnostmi jako věc oceňovaná 

NH – nákladová hodnota 

OPOTŘ – opotřebení 

OP – obestavěný prostor 

parc. č. – parcelní číslo 

PCn – pořizovací cena, za kterou je věc prodána v roce n 

PH – porovnávací hodnota 

pol. č. – položka číslo 

příl. č. – příloha číslo 

R – míra kapitalizace 

Rná – roční náklady 

RC – reprodukční cena 

RD – rodinný dům 

PSA, B až X – přirážky a srážky nemovitostí A, B až X 

RTC – realizovaná cena obchodu pro n-tý statek 

tab. č. – tabulka číslo 

TC – tržní ceny srovnávaných nemovitostí 

TEGoVA - The European Group of Valuers Associations 

V1, V2 až Vz – váha, která se přičítá nemovitosti A, B až X 

VH – výnosová hodnota 

VHstavby – věcná hodnota stavby 

ZCU – základní cena upravená 

ZC – základní cena 
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Příloha č. 1 Diagram použití nákladového a porovnávacího způsobu u administrativního 

ocenění. 

 

V této příloze uvedu parametry, na základě kterých musí být použito v rámci 

administrativního ocenění buď nákladového, nebo porovnávacího způsobu, podle oceňovací 

vyhlášky.  

 

 

               nákladový způsob ocenění                                 porovnávací způsob ocenění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 – Rodinný dům 

- obestavěný prostor větší než 1 100 m
3
 

- cena není uvedena v příl. č. 20 tab. č. 1 

- cena rozestavěného rodinného domu na 

pozemcích ve funkčním celku se stavbou 

určenou pro podnikání 

§26a – Rodinný dům 

- dokončený rodinný dům se standardním 

vybavením uvedeným v příl. č. 6 a o 

obestavěném prostoru do 1 100 m
3
  

- nelze-li při oceňování porovnávacím 

způsobem u více druhů svislých 

konstrukcí určit převažující konstrukci, 

postupuje se podle příl. č. 20 a tab. č. 2 

poznámka a)  

§7 – Vedlejší stavby 

tvoří příslušenství RD oceňovaného podle 

§5 

Vedlejší stavby 

v ceně RD 

součet zastavěných 

ploch není větší než 

25 m
2 

  

§7 – Vedlejší 

stavby 

součet 

zastavěných ploch 

je větší než 25 m
2
  

§10 odst. č. 1 – 

Venkovní úpravy 

§10 odst. č. 2 – 

Venkovní úpravy 

Venkovní úpravy v ceně RD kromě 

položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34 
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Příloha č. 2  Snímek katastrální mapy 

 

V této příloze je zobrazen Snímek  katastrální mapy. Tento snímek by získán na této 

internetové adrese: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/.  

 

 

 

Vysvětlivky: 

               Zemědělský pozemek 

   Zahrada 

  Zastavěná plocha  
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Příloha č. 3. Snímek ortofoto mapy 

 

V této příloze je zobrazen snímek katastrální ortofoto mapy. Tento snímek byl získán 

na této internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx/. 

 

 

 

Parc. č. 278/3, zemědělský pozemek zahrnutý do platného územního plánu. Parc. č. 

278/25 zahrada, tvořící jednotný funkční celek se stavbou hlavní a parc. č. 168, na které se 

nachází rodinný dům č. p. 147 s příslušenstvím a vedlejší stavbou.  

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx

