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1 ÚVOD 

 

     Oceňování nemovitostí je odborná činnost, která se uskutečňuje za účelem zjištění hodnoty 

nemovitosti. Základním právním předpisem, který upravuje oceňování nemovitostí v České 

republice, je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů a 

vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb. Potřeba administrativního oceňování spočívá převážně z východisek fiskálních 

zájmů státu. Cena takto zjištěná by měla reagovat na tržní vývoj a odrážet skutečné podmínky 

na trhu s nemovitostmi, protože pouze tehdy bude dosaženo spravedlivějšího odvodu daně z 

převodu nemovitostí do státního rozpočtu.  

     Diplomová práce se bude zabývat oceněním nemovitostí pomocí administrativních a 

tržních metod, které jsou aplikovatelné v České republice. Následně bude provedena jejich 

komparace z hlediska vhodnosti použitých metod a jejich srovnání. 

     Cílem diplomové práce bude ocenění vybraného souboru nemovitostí pomocí vhodných 

metod tržního a administrativního ocenění, srovnání vhodnosti použitých metod 

administrativního a tržního ocenění a následné zhodnocení a určení nejvhodnější metody pro 

ocenění daného typu nemovitého majetku.  

     V návaznosti na cíl diplomové práce je stanovena první hypotéza, že dynamika vývoje 

trhu s nemovitostmi způsobuje růst rozdílu mezi administrativními a tržními cenami. Druhá 

hypotéza zní, že způsob výpočtu administrativní ceny zemědělského pozemku nezohledňuje 

tržní hodnotu těchto pozemků. 

     K řešení problematiky v diplomové práci budou použity metody administrativního a 

tržního oceňování nemovitostí a to konkrétně v případě tržního ocenění bude použita metoda 

přímého porovnání a u administrativního ocenění metoda nákladová a porovnávací. 

     Zdrojem informací pro diplomovou práci jsou převážně právní předpisy z oblasti 

oceňování nemovitostí, internetové zdroje a výpis z katastru nemovitostí. Všechny prameny 

budou uvedeny v seznamu použité literatury. 

     Diplomová práce bude rozdělena do šesti kapitol. Druhá kapitola bude vymezovat vztah 

oceňování nemovitostí s veřejnou politikou a popis základních metod, které jsou používané 

pro administrativní a tržní oceňování v České republice. 

     Třetí kapitola diplomové práce bude zaměřena na popis oceňovaných nemovitostí a 

administrativní ocenění daného souboru nemovitostí. Rodinný dům bude oceněn podle § 26a  

oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně porovnávací 



7 

 

metodou. Vedlejší stavba bude oceněna nákladovou metodou podle § 7 oceňovací vyhláška 

č.3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemky zahrady, zemědělský a stavební 

pozemek bude oceněn podle příslušného paragrafu pomocí porovnávací metody. 

     Čtvrtá kapitola diplomové práce bude zaměřena na tržní ocenění vybraného souboru. 

Rodinný dům i zemědělský pozemek bude oceněn pomocí porovnávací metody, která je 

založena na získání co největšího počtu informací o srovnatelných nemovitostech. Třetí a 

čtvrtá kapitola představuje praktickou část diplomové práce, která navazuje na teoretickou 

základnu obsaženou v druhé kapitole diplomové práce. 

     Pátá kapitola bude zaměřena na srovnání jednotlivých metod, které byly použity 

v předchozích kapitolách, a bude provedeno zhodnocení dosažených výsledků a navržení 

změn cenového předpisu. 

     Práce bude doplněna o přílohy, které poskytují podrobný podklad pro výpočty 

v diplomové práci.  
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2 METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

 

     Druhá kapitola diplomové práce se bude zabývat vztahem mezi oceňováním nemovitostí 

a veřejnou politikou a teoretickými informacemi o metodách oceňování nemovitostí v České 

republice. 

     Obecně lze základní metody oceňování nemovitostí rozdělit na nákladovou, výnosovou  

a porovnávací metodu. Toto rozdělení vychází z charakteristických vlastností věcí, kterými 

jsou soubory vlastnických práv a fyzických vlastností.  

     Výnosová metoda je založena na filozofii vlastnictví, které plyne mimo jiné z předpokladu, 

že vlastníkovi dané věci náleží i veškeré požitky z této věci, tzn. i veškeré výnosy. Nákladová 

metoda je založena na souboru fyzických vlastností věcí a dává nám odpověď na otázku, jaká 

je cena materiálu a práce použitých k sestavení dané věci. Porovnávací metoda vychází 

z kombinací obou způsobů a to, že věci se stejnou mírou vlastnických práv a fyzických 

vlastností musí mít stejnou hodnotu. 

    

2.1 Oceňování a veřejná politika  

 

     Veřejná politika je věda, která se formuje od 60. let 20. století z oborů, jako je sociologie, 

politologie, ekonomie, právní věda či veřejná správa. Veřejná politika analyzuje problémy 

veřejných zájmů, které se vážou na život lidské společnosti a přitom zprostředkovává procesy 

ve veřejném, občanském a soukromém sektoru tak, aby byly využitelné politickou praxí.  

     Oceňování nemovitostí má souvislost s veřejnou politikou, která je uskutečňována  

na lokální úrovni. Každá politika má své aktéry, kteří se dělí na subjekty a objekty. Subjektem 

se rozumí ten, kdo schvaluje a deklaruje určitou politiku a objektem je pak ten, na kterého 

daná politika působí. Za subjekt veřejné politiky v oblasti oceňování nemovitostí můžeme 

považovat ministerstvo financí ČR, které vydává vyhlášky nutné k administrativnímu 

oceňování nebo např. v případě oceňování zemědělského pozemku Ministerstvo zemědělství 

ČR. Lokální politika je pak deklarována příslušným obecním zastupitelstvem, stavebním 

úřadem nebo katastrálním úřadem. Objektem jsou pak všichni občané a organizace působící 

v obci. 

      Veřejný zájem je zde reprezentován správným způsobem ocenění nemovitostí  

a to z důvodu daňových příjmů veřejných rozpočtů, které zahrnují mimo jiné daň dědickou, 
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darovací a daň z převodu nemovitostí. V případě lokálních rozpočtů obce se jedná o daň 

z nemovitosti, která je v plné výši převedena do příslušného rozpočtu obce
1
. 

     Nástrojem politiky jsou metody oceňování a to konkrétně administrativní metody, které 

jsou dané zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů a 

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 (dále jen 

oceňovací vyhláška) a tržní metody, které nejsou upraveny zákonem, ale individuálním 

přístupem odhadce, který daný odhad vypracovává. 

     Ocenění nemovitostí je prováděno z důvodu daní a poplatků, úvěrování, účetnictví, 

pojišťovnictví atd.      

 

2.2 Administrativní oceňování 

 

     Administrativní oceňování je založeno na přesně definovaných postupech, které jsou 

stanoveny v zákoně a vyhlášce o oceňování majetku. Význam administrativního oceňování 

spočívá v zajištění rovnosti mezi subjekty a zajišťuje, aby jeden subjekt nebyl zvýhodňován 

před jiným subjektem. V praxi často dochází k situaci, že tržní ceny se od administrativních 

výrazně liší. Administrativní oceňování je prováděno znalcem. 

     Znalci jsou jmenováni ministrem spravedlnosti nebo z jeho pověření předsedou krajského 

soudu, dle místa bydliště znalce. Následně jsou zapsáni do seznamu znalců příslušného 

krajského soudu a to podle oborů, odvětví, respektive specializací. Takto jmenováni znalci 

mohou podávat znalecké posudky jak na základě vyžádání státním orgánem, tak  

i na objednávku občanů, podnikatelů, podniků, atd. Podmínky ke jmenování znalcem jsou 

české státní občanství, potřebné znalosti a zkušenosti v oboru, osobní vlastnosti, které dávají 

předpoklad pro řádný výkon znalecké činnosti a souhlas uchazeče se jmenováním. 

Administrativní oceňování staveb, pozemků a souboru staveb a pozemkům využívá k výpočtu 

nákladový způsob, kombinaci nákladového a výnosového způsobu a způsob porovnávací.  

 

                                                 

1
 HALÁSEK, Dušan. Veřejná politika, Ostrava 2011, str. 95 
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2.2.1 Oceňování nákladovým způsobem 

 

     Nákladový způsob oceňování nemovitostí vychází z nákladů, které bylo nutno vynaložit na 

pořízení dané oceňované věci v místě ocenění a ze stavu nemovitosti ke dni ocenění. 

Nákladovým způsobem lze ocenit budovy a haly, inženýrskou a speciální pozemní stavbu, 

rodinný dům, rekreační chalupu a rekreační domek, rekreační chatu, zahrádkářskou chatu, 

vedlejší stavbu, garáž, studnu aj. Diplomová práce se bude zabývat pouze oceněním 

nemovitosti rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku a vedlejší stavby. 

     Cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku, jejichž obestavěný 

prostor je větší než 1 100 m
3
 nebo které patří k původní zemědělské usedlosti anebo jejichž 

indexovaná průměrná cena není uvedena v příloze č. 20a v tabulce č. 1 oceňovací vyhlášky se 

zjistí vynásobením počtu m
3
 obestavěného prostoru a základní cenou uvedenou v příloze  

č. 6 oceňovací vyhlášky. Základní cena rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního 

domku se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce (2.1). 

pi KKKKZCZCU  54       (2.1) 

kde: 

     ZCU…základní cena upravená,  

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

     K4…koeficient vybavení stavby, který se vypočte podle vzorce (2.2). 

    )54,0(14 nK         (2.2) 

kde: 

     1 a 0,54 jsou konstant 

n…součet objemových podílů konstrukcí a vybavení s nadstandardním vybavením, 

snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením,   

 

     K5…koeficient polohový, 

     Ki…koeficient změny cen staveb vztažený k cenové úrovni roku 1994, 

     Kp…koeficient prodejnosti
2
. 

 

                                                 

2
 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku ve znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 5 
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     Cena vedlejší stavby, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 

porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se vynásobí počtem m
3
 obestavěného 

prostoru a základní cenou uvedenou v příloze č. 8 oceňovací vyhlášky, která je stanovena 

v závislosti na druhu konstrukce. Základní cena vedlejší stavby se násobí koeficienty K4, K5, 

Ki a Kp podle vzorce (2.3), a postup je stejný jako v případě ocenění rodinného domu, 

rekreační chalupy a rekreačního domku.      

pi KKKKZCZCU  54       (2.3) 

 

2.2.2 Oceňování porovnávacím způsobem 

 

     Porovnávací způsob administrativního oceňování vychází z porovnání předmětu ocenění 

se stejným nebo obdobním předmětem. Porovnávacím způsobem můžeme ocenit garáž, byt  

ve vícebytovém domě, rodinný dům, rekreační chalupu nebo rekreační domek. Diplomová 

práce se bude zabývat pouze oceněním rodinného domu. 

     Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, 

s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru  

do 1 100 m
3
, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu, 

rekreační chalupy nebo rekreačního domku a indexovanou průměrnou cenou. V této ceně  

je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku. 

Cena upravená se zjistí podle vzorce (2.4). 

IIPCCU         (2.4) 

kde: 

     CU…cena upravená za m3 obestavěného prostoru, 

     IPC…indexovaná průměrná cena, 

     I…index cenového porovnání vypočtený podle vzorce (2.5). 

VPT IIII         (2.5) 

kde: 

     IT…index trhu, který se stanoví podle vzorce (2.6). 





3

1

1
i

iT TI        (2.6) 

kde: 

     Ti…hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu, 
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     Ip…index polohy, který se vypočte podle vzorce (2.7). 





n

i

ip PI
1

1        (2.7) 

kde: 

     Pi…hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy, 

     n…celkový počet znaků v příslušné tabulce 

 

     Iv…index konstrukce a vybavení, který se stanoví podle vzorce (2.8). 

13

12

1

1 VVI
i

iv 







 



      (2.8) 

kde: 

     Vi…hodnota kvalitativního pásma i–tého znaku indexu konstrukce a vybavení
3
. 

 

2.2.3 Oceňování pozemků 

 

     Administrativní oceňování pozemků je rozděleno podle druhu pozemku. Podle toho 

můžeme ocenit stavební pozemky, lesní pozemky, pozemek vodní plochy, zemědělské 

pozemky aj. Diplomová práce se bude zabývat pouze oceněním pozemků, kterých se týká  

a to: 

a) stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků, 

b) zemědělský pozemek, 

c) ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny 

 

     Základní cena za m
2
 stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě stavebních 

pozemků a evidovaného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

činí v ostatních obcích neuvedených pod písmenem a) až j) § 28 oceňovací vyhlášky částku 

vypočtenou podle vzorce (2.9). 

00,1 pCZC                  (2.9) 

kde: 

Cp…cena pozemku v Kč/m
2
, zaokrouhlená na dvě desetinná místa a vypočtená podle      

vzorce (2.10) 

                                                 

3
 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku ve znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 24 
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  007414,0100035  aCp                (2.10) 

kde: 

     a…počet obyvatel v obci, v případě, že je počet obyvatel nižší než 1 000, použije  

           se  a=1000 

 

     Základní cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 oceňovací vyhlášky  

a vynásobí se koeficienty Ki a Kp. 

     Cena pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, který tvoří jednotný funkční celek 

se stavbou a stavebním pozemkem a je oceněn dle výše uvedeného výpočtu, se vynásobí 

koeficientem 0,40
4
. 

     Základní cena zemědělského pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, se zjistí 

podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou uvedeny v příloze  

č. 22 oceňovací vyhlášky. Tato cena se upraví přirážkami a srážkami podle přílohy  

č. 23 oceňovací vyhlášky a vynásobí se koeficientem Kp
5
. 

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

a způsoby jejich úpravy jsou uvedeny: 

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 34 oceňovací vyhlášky, 

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 35 oceňovací vyhlášky, 

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 36 oceňovací vyhlášky. 

 

2.3 Tržní oceňování 

 

     V případě tržního oceňování neexistují předem daná pravidla a postupy. Jejich volba závisí 

na odbornosti a vlastní zodpovědnosti odhadce. Odhadce provádí tržní ocenění na základě 

souboru vědecky uznávaných metod a výběr dané metody závisí pouze na něm. Tržní 

oceňování se používá především v oblasti hypotečního úvěrování, soudního řízení nebo při 

prodeji majetku.  

                                                 

4
 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku ve znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 28 

5
 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku ve znění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  § 29 
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     Odhadce je osoba, která musí mít požadovaný stupeň odborného vzdělání získaného 

v akreditovaném centru vzdělávání nebo ekvivalentní vysokoškolské vzdělávání,  

má přiměřené zkušenosti, je obeznámená s respektovanými metodami a postupy, rozumí jim  

a umí je správně použít, je členem uznávané národní profesní organizace a chová se v souladu 

se všemi požadavky Profesního kodexu
6
.  

     Pro zjištění tržní hodnoty majetku je používaná metoda nákladová, výnosová  

a porovnávací.  

 

2.3.1 Nákladová metoda 

 

     Nákladová metoda vychází z technických vlastností věcí. Při zjišťování hodnoty  

na základě nákladů vycházíme z filozofie, že kupující za normálních okolností nebude 

ochoten zaplatit cenu větší než-li by činila výše nákladů na její postavení. V případě 

oceňování nákladovou metodou vycházíme z předpokladu, že náklady na realizaci oceňované 

stavby jsou odvozeny porovnáním ze stavebních nákladů na novostavbu, která má obdobné 

technické parametry.  

     Nákladová metoda se používá zejména při oceňování staveb, u kterých se nepředpokládá 

přímý ekonomický efekt. Jedná se o nemovitosti, které nejsou běžně obchodovány na trhu. 

Mezi ně řadíme například budovy škol, nemocnic, církevní stavby, inženýrské stavby atd
7
. 

Nákladová hodnota se vypočte podle vzorce (2.11). 

NH=RC-OP                 (2.11) 

kde: 

     RC…reprodukční cena 

     OP…opotřebení 

      

     Základní metoda zjištění tržní ceny pomocí nákladového přístupu je metoda zjištění 

pomocí skutečně dosahovaných nákladů v daném období. Tato metoda využívá 4 způsoby 

nákladové hodnoty a to pomocí kalkulačního vzorce, položkovým způsobem, pomocí 

agregovaných položek nebo pomocí THU. 

 

                                                 

6
 BRADÁČ, Albert, Josef FIALA a Vítězslava HLAVINKOVÁ. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 4. vyd. 

Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 743 s. ISBN 80-7201-679-2, str. 728 

7
 SLAVATA, David, Oceňování majetku A, Ostrava 2005; str. 30 
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a) kalkulační vzorec 

     Tato metoda představuje nejsložitější způsob zjištění nákladové hodnoty. Pro výpočet 

nákladové hodnoty předpokládáme, že cena objektu se vypočte jako součet následujících 

položek: 

- materiál, 

- mzdy, 

- stroje, 

- ostatní přímé náklady, 

- výrobní režie, 

- správní režie, 

- zisk
8
. 

 

b) položkový způsob 

     Tento způsob spočívá ve stanovení nákladové ceny objektu pomocí položek stavebních 

prací a jednotlivých druhů stavebních prací. Cena jednotlivých položek je stanovena buď 

individuální kalkulací, nebo pomocí směrných orientačních cen. Tato metoda se používá 

pouze v případech, ve kterých jsou přesně známy jednotlivé konstrukce a jejich detailní 

provedení. Nevýhoda této metody je, že se dá použít pouze u těch staveb, u kterých je znám 

přesný popis stavebních prací. 

     Celkové náklady vynaložené na stavbu je nutné utřídit, z tohoto důvodu se sestavují  

do jednotlivých celků, které se nazývají hlavy. Rozdělení celků je pouze doporučené,  

ale většinou se jedná o 11 hlav. 

 

c) agregované položky 

     Tato metoda se používá v případech, kdy jsou známy druhy materiálů a stavební 

konstrukce, ale není k dispozici prováděcí dokumentace. Nevýhodou této metody je její 

nepřesnost.  

 

                                                 

8
 BRADÁČ, Albert, Josef FIALA a Vítězslava HLAVINKOVÁ. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 4. vyd. 

Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 743 s. ISBN 80-7201-679-2, str. 86 
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d) THU  

     Zjištění nákladové hodnoty pomocí technicko-hospodářských ukazatelů patří 

k nejjednodušší a nejrychlejší metodě. Metoda vychází se stanovené základní ceny  

za jednotku, která je dále metodicky upravována. Postup výpočtu ceny je následující: 

     - zjištění základní tabulkovou cenu v katalogu THU, 

     - výpočet základní upravené ceny podle vzorce (2.12). 

dmzpodv KKKKKZCZCU                (2.12) 

kde: 

     ZCU…základní upravená cena, 

     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
9
. 

 

- výpočet obestavěného prostoru stavby podle vzorce (2.13), 

zavsss OPOPOPOP                            (2.13) 

kde: 

     OP…obestavěný prostor, 

     OPss…obestavěný prostor spodní stavby, 

     OPvs…obestavěný prostor vrchní stavby 

     OPza…obestavěný prostor zastřešení 

 

- výpočet reprodukční ceny stavby podle vzorce (2.14), 

OPZCURC                  (2.14) 

 

- zjištění opotřebení, 

- výpočet věcné hodnoty stavby podle vzorce (2.15). 

OPOTŘRCVH                             (2.15) 

                                                 

9
 BRADÁČ, Albert, Josef FIALA a Vítězslava HLAVINKOVÁ. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 4. vyd. 

Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 743 s. ISBN 80-7201-679-2, str. 90 
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2.3.2 Výnosová metoda 

 

     Výnosová metoda představuje analýzu budoucích výnosů z nemovitosti, analýzu 

budoucích nákladů, které musí vlastník vynaložit na provoz a správné určení míry 

kapitalizace, pomocí které se provádí přepočet na výnosovou hodnotu. 

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

Vyjadřuje částku, 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. 

Výnosová metoda se primárně používá u majetku, který je určen ke generování příjmů
10

. 

     V současné době existují 3 druhy výnosových metod, jejichž použití je závislé na typu 

přijmu, který se při oceňování využívá. Jedná se o: 

a) metodu diskontovaného peněžního toku, 

b) metodu věcné renty, 

c) metodu dočasné renty. 

     Základem pro výpočet výnosové hodnoty u metody diskontovaného peněžního toku jsou 

příjmy a výdaje plynoucí z dané nemovitosti pro určité období. Po uplynutí stanoveného 

období je předpokládán prodej. Minimální délka období je 8 - 12 let. Výnosová hodnota  

se vypočte podle vzorce (2.16). 

 
1

1











  t

t

t
ZC

i

ČT
VH                (2.16) 

kde: 

     ČTt...čistý peněžní tok v roce t 

     i…úroková míra 

     ZCt+1…zůstatková cena, za kterou je věc prodána v roce t+1.       

 

    Metoda věcné renty je založena na předpokladu, že věc je držena po nekonečnou dobu  

a nepředpokládá se její prodej, tzn., že majitel věci bude realizovat z jejího vlastnictví výnos 

po nekonečně dlouhou dobu. Tento výnos se nazývá věčná renta. Výnosová hodnota se 

vypočte podle vzorce (2.17). 

                                                 

10
 BRADÁČ, Albert, Josef FIALA a Vítězslava HLAVINKOVÁ. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 4. 

vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 743 s. ISBN 80-7201-679-2, str. 109 
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i

ČRV
VH                   (2.17) 

kde: 

    ČRV…čistý roční výnos 

     i…míra kapitalizace 

 

     Metoda dočasné renty je založena na předpokladu, že majitel bude realizovat výnos 

z dané věci pouze po určitou dobu. Po uplynutí této doby může věc buď zaniknout, nebo 

může být prodána. V případě zániku se věcná hodnota vypočte podle vzorce (2.18)  

a v případě prodeje podle vzorce (2.19). 

 

a) Výpočet věcné hodnoty v případě zániku věci 

 























i

i
ČVVH

n
1

1
1

               (2.18) 

kde: 

    ČV…čistý výnos, 

     i…úroková míra, 

     n…zbývající doba životnosti stavby. 

 

b) Výpočet věcné hodnoty v případě prodeje věci 

 
 n

n

i

R

i

i
ČVVH


























1

1

1
1

              (2.19) 

kde: 

     ČV…čistý výnos, 

     i…úroková míra, 

     n…zbývající doba životnosti stavby, 

     R…předpokládaná prodejní cena věci v roce n
11

. 

                                                 

11
 SLAVATA, David, Oceňování majetku A, Ostrava 2005; str. 64 
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   2.3.3 Porovnávací metoda 

 

     Porovnávací metoda je založena na porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Porovnání provádíme k datu 

ocenění na základě různých hledisek, jako je např. druh a účel věcí, koncepce a technických 

parametrů, materiálu, kvality provedení…Základní princip porovnávací metody lze vyjádřit 

vzorcem (2.20). 

  an KRC
n

PH
1

                          (2.20) 

kde: 

    PH…porovnávací hodnota, 

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

     RCn…realizovaná cena obchodu pro n-tý majetek, 

     Ka…koeficient porovnání vyjadřující a-tou vlastnost věci
12

. 

      

     Základní porovnávací metody jsou metoda porovnání odbornou rozvahou, metoda zjištění 

hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti, metoda přímého porovnání a metoda nepřímého 

porovnání. 

    Metoda porovnání odbornou rozvahou pro ocenění používá aritmetický průměr 

realizovaných prodejních cen. Většinou se tato metoda využívá k oceňování bytů 

v panelových domech nejlépe se stejnou výměrou. Výhoda metody spočívá v jednoduchosti 

výpočtu, ale na druhou stranu je tento výpočet nejméně přesný. Porovnávací hodnota vypočte 

podle vzorce (2.21). 





n

i

iTC
n

PH
1

1
                          (2.21) 

kde: 

     PH…porovnávací hodnota, 

     TC…tržní cena srovnávacích nemovitostí, 

     i…počet vzorků v databázi. 

     Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti se standardně používá 

odhadci, kteří mají vytvořenou databázi nemovitostí, u kterých znají cenu, za kterou byl 

                                                 

12
 SLAVATA, David, Oceňování majetku A, Ostrava 2005; str. 31 
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prodej realizován a zároveň u té samé nemovitosti jsou schopni určit její časovou cenu, která 

se zjišťuje nákladovou metodou. Při výpočtu porovnávací hodnoty vypočteme nejprve 

koeficient prodejnosti podle vzorce (2.22) a následně vypočteme porovnávací hodnotu podle 

vzorce (2.23).  








n

i

n

i

Cci
n

Cpi
n

Kp

1

1

1

1

                (2.22) 

     Koeficient prodejnosti vyjadřuje poměr mezi průměrnými tržními cenami a časovými 

cenami srovnávaných nemovitostí. 

     Porovnávací hodnota oceňované nemovitosti se vypočte vynásobením časové ceny 

oceňované nemovitosti a koeficientu prodejnosti
13

. 

KpCcPH                             (2.23) 

 

         Princip metody přímého porovnání spočívá v hledání hodnoty oceňované nemovitosti, 

která je porovnávána s realizovanými cenami obdobných nemovitostí, přičemž je u každé 

srovnávací nemovitosti prováděn přímý přepočet hodnoty podle konkrétního kvalitativního  

a kvantitativního vztahu k nemovitosti oceňované
14

. 

     Přímé porovnání se provádí dvěma 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. Předpokladem pro výpočet je znalost fyzických právních aspektu 

věci, a průměrných tržních cen. Výpočet se provádí podle vzorce (2.24). 

z

n

i

n

i

n

i

ziii

VVV

VPSXCXVPSBCBVPSACA

PH





  
  

..

)(..)()(

21

1 1 1

21

            (2.24) 

                                                 

13
 BRADÁČ, Albert, Josef FIALA a Vítězslava HLAVINKOVÁ. Nemovitosti: oceňování a právní vztahy. 4. 

vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 743 s. ISBN 80-7201-679-2, str. 138 

 

14
 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 745 s. ISBN 978-80-7204-630-0 

str. 330 
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kde: 

     CA, CB, CX…cena nemovitosti A, B, X, 

     PSAi PSBi PSXi …srážky nebo přirážky k prodejní ceně nemovitosti A, B, X, 

     V1 V2 Vz …váha jednotlivých cen srovnávacích nemovitostí. 

 

b) Výpočet pomocí koeficientů prodejnosti 

     Tato metoda vyjadřuje rozdíly fiktivním koeficientem, který se blíží hodnotě 1.  

Je-li kvalita nižší, bude také koeficient nižší než 1 a naopak. Výpočet se provede pomocí 

vzorce (2.25). 

n

ITC

PH

n

i

si
 1                (2.25) 

kde: 

     ITCsi…indexované tržní ceny srovnávaných nemovitostí 

 

     Metoda nepřímého porovnávání je modifikací metody přímého porovnání, rozdíl 

spočívá v tom, že oceňovanou nemovitost neporovnáváme s každou z oceňovaných 

nemovitostí, ale pouze s jednou standardní nemovitostí, která byl předem zvolena. 

 

2.3.4 Oceňování pozemků 

 

     Tržní oceňování pozemku využívá především 3 základní metody, a to metody třídy polohy, 

indexová metoda a metoda zbytku. 

     Metoda třídy polohy se používá u stavebních pozemků, kde není možné zjistit cenu 

pomocí srovnání. Při výpočtu tržní hodnoty pozemku podle vzorce (2.26) vycházíme 

z předpokladu, že cena pozemku tvoří pouze určité % z celkové ceny pozemku a stavby.  

     Pomocí zatřídění pozemku dle 7 kritérií se vypočte podíl, jaký zaujímá pozemek a jaký 

stavba. Celková cena se pak rovná ceně pozemku a ceně stavby. Výpočet metody třídy polohy 

má tvar: 

      (2.26) 

kde: 

     CP…cena pozemku, 

     PP…procentní podíl, který zaujímá pozemek na celkové ploše, 

PP

PPRC
CP






100
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     RC…reprodukční cena
15

. 

 

     Indexová metoda se používá u ocenění pozemků, kdy zjišťujeme hodnotu pozemku  

na základě známé ceny jiného pozemku při zohledňování jeho rozdílných vlastností. 

Základem této metody je princip porovnávání a hodnota oceňovaného pozemku se vypočte 

podle vzorce (2.27). 

      (2.27) 

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

 

 

     Metoda zbytku se používá u pozemků, u kterých se předpokládá nové využití v podobě 

vystavění zcela nového objektu. Cena pozemku se vypočte podle vzorce (2.28). 

    
 

 ni
ZdeNáVVH

CP





1
           (2.28) 

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 

 

                                                 

15
 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 745 s. ISBN 978-80-7204-630-0 

str. 393 

16
 BRADÁČ, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. 8. vyd. Brno: CERM, 2009. 745 s. ISBN 978-80-7204-630-0 

str. 405 

 

B

A
Ba

PK

PK
HPHP 



23 

 

2.4 Věcná břemena 

 

     Věcná břemena mohou být oceňována administrativním nebo tržním způsobem. 

Administrativní oceňování věcných břemen je založeno na přesně definovaných postupech, 

které vyplývají ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů 

a především z jeho prováděcí vyhlášky. Tržní oceňování je systematický a tvůrčí proces, který 

spočívá v hledání cenotvorných argumentů, v jejich analýze a porovnání všech vlivů, které na 

hodnotu věci působí. Diplomová práce se bude zabývat pouze administrativním oceněním 

věcných břemen. 

     Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů,  

se věcná břemena oceňují ve všech případech výnosovým způsobem na základě ročního 

užitku ve výši obvyklé ceny. Výjimkou jsou případy, kdy lze zjistit roční užitek ze smlouvy,  

z výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu. Roční užitek se násobí 

počtem let užívání práva odpovídajícího věcnému břemenu, nejvýše však pěti lety. Jestliže 

právo patří určité osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. 

Pokud nelze takto cenu zjistit, oceňuje se právo odpovídajícího věcného břemene jednotnou 

částkou ve výši 10 000 Kč. 

     Roční užitek je zjišťován podle obvyklé sjednané výše nájemného pro obdobný rodinný 

dům v dané obci. V případě, že v dané obci nedochází k pronájmům rodinných domů, roční 

užitek se stanoví pomocí regulovaného nájemného
17

. Administrativní ocenění věcného 

břemene se vypočte podle vzorce (2.29). 

    (2.29) 

  

kde: 

     VH…výnosová hodnota,  

     S… počet let užívání věcného břemene, 

     RV…roční výnos. 

                                                 

17
 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 18 

RVSVH 
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3 ADMINISTRATIVNÍ OCENĚNÍ VYBRANÉHO SOUBORU 

 

     Administrativní ocenění bude provedeno 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. 

  

3.1 Popis oceňovaných nemovitostí 

 

     Oceňované nemovitosti se nachází na katastrálním území Mokré Lazce, obec Mokré 

Lazce, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Obec Mokré Lazce má 1 131 obyvatel a jedná  

se o obec se základními potřebami pro obyvatelstvo, jako je základní škola, zdravotnické 

středisko, obchod, restaurace, hřiště, tenisové kurty atd. Ostatní služby a obchody se nachází 

ve statutárním městě Opava, které je vzdáleno přibližně 10 km. 

     Soubor oceňovaných nemovitostí se nachází na stavební parcele 220 zastavěná plocha  

a nádvoří kde se nachází rodinný dům s příslušenstvím a vedlejší stavbou, parcele č. 840/2 

orná půdu a na parcelách 840/3 a 840/4, kde se nachází zahrada. Příjezd a přístup 

k oceňovaným nemovitostem je zajištěn z veřejné komunikace a je bezproblémový. Celková 

výměra oceňovaných nemovitostí je 1526 m
2
 a jedná se o rovinný, jižní pozemek. Oceňované 

nemovitosti se nachází v části obce, která je vzdálená 300 m od centra obce a je zde možné 

napojení na standardní inženýrské sítě včetně plynovodu s výjimkou možnosti napojení na 

veřejnou splaškovou kanalizaci. Hromadná doprava je v místě obce a nejbližší zastávka  

je vzdálena 5 min od oceňované nemovitosti. 

 

3.1.1 Popis nemovitostí na stavební parcele 220 zastavěná plocha a nádvoří 

 

     Rodinný dům s číslem popisným 157, byl postaven 

před druhou světovou válkou a v době války vyhořel.  

Na stávajících základech byl na základě výkresové 

dokumentace z r. 1946 postaven nově. Od této doby byla 

provedena přístavba vstupu ze severní strany objektu  

a následně byly realizovány opravy a výměny části prvků 

krátkodobé životnosti. V roce 2005 byla provedena nová 
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střešní krytina, klempířské konstrukce, zateplení fasády včetně úprav vnějších povrchů  

a výměna oken za plastová. V roce 1998 byla provedena plynofikace, úprava ústředního 

topení, instalování plynového kotle a dílčí úprava podkroví se sociálním zařízením. Stáří RD  

k datu ocenění tedy činí 66 let. 

     Rodinný dům je postaven na základových pásech, svislé nosné konstrukce jsou zděné, 

stropy s rovnými podhledy, střecha sklonitá s krytinou ze šablon typu eternit, klempířské 

konstrukce jsou z titan zinku, vnější omítky jsou zateplené s úpravou na bázi akrylátu, okna 

plastová a vnitřní omítky jsou hladké a štukové kromě prvního podzemního podlaží, kde jsou 

z větší části hrubé. Podlahy obytných místností jsou většinou čtverce typu Jespil a PVC, 

v jedné místnosti plovoucí podlaha a ve zbytku místností jsou keramické dlažby. V rodinném 

domě se nachází rozvod studené a teplé vody, zdrojem teplé vody je plynový boiler, 

elektroinstalace, která je zde světelná a motorová, ústřední topení je s plynovým kotlem, 

druhotný kotel je na tuhá paliva. Radiátory v domě jsou ocelové a panelové, v kuchyních 

plynové sporáky a zařizovací předměty, jakou jsou vany, umyvadla, WC mísy jsou 

standardní. Příslušenství k rodinnému domu tvoří vedlejší stavba a běžné venkovní úpravy, 

které jsou oplocení, zpevněné plochy, přípojky vody, plynu a elektřiny. Technický stav domu  

je hodnocen jako dobrý s běžně prováděnou úpravou. 

     Rodinný dům je postaven z 3 podlaží, které mají následující dispoziční řešení: 

a) 1. PP obsahuje schodiště, chodbu, kotelnu, prádelnu a sklepní prostory, 

b) 1. NP obsahuje vstup, chodbu se schodištěm, WC, spíž, předsíň, kuchyň, koupelnu 

 a 2 obytné místnosti, 

c) 2. NP – podkroví obsahuje schodištní prostor, chodbu, kuchyň, koupelnu s WC, šatnu, 

místnost skladování a 2 obytné místnosti.  

 

Zastavěná plocha (ZP) rodinného domu=
2m 111,511,49,78   

Obestavěný prostor (OP) = OPss+OPvs+Opz 

 

OPss=
3m 312,2  2,8111,5   

OPvs=
3m 423,78,35,111   

OPz= 3m 217,425
2

1
3,9111,5   

OP = 953,3 m
3
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         Vedlejší stavba tvoří příslušenství stavby hlavní a jedná se o hospodářskou budovu, 

která slouží k chovu drobného domácího zvířectva a pro skladování. Vedlejší stavba není  

se stavbou rodinného domu provozně spojena. Stavba je postavena na betonových 

základových pásech a svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdmi v tloušťce 50 cm. Střecha  

je sklonitá s krytinou ze šablon typu eternit. Stavba není podsklepená a podlaha je tvořena 

betonem. Vedlejší stavba byla postavena a užívána od roku 1946 a v dalších letech byly  

na stavbě prováděny běžné úpravy a běžné opravy.  

ZP vedlejší stavby = 8,65x5,05=43,7 m2 

OP=OPvs+OPz 

OPvs=43,7x2=87,4 m3 

OPz=43,7x4,4x1/2=160 m3 

OP=247,4 m3 

 

3.1.2 Popis pozemků na stavební parcele č. 220, parcele 840/2, 840/3 a 840/4 

 

     Na stavebním pozemku parcelního číslo 220 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 266 m
2
 

se nachází rodinný dům čísla popisného 157 a vedlejší stavba. Na parcelách číslo 840/3  

o výměře 439 m
2
 a 840/4 o výměře 79 m

2
 se nacházejí zahrady, které se stavbou rodinného 

domu č. p. 157 a stavebním pozemkem číslo 220 tvoří jednotný funkční celek.  

     Na pozemku parcelního čísla 840/2 o výměře 742 m
2
 orná půdu se nachází zemědělský 

pozemek, který je v současné době zemědělsky využíván.  

 

3.2 Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem 

 

     Rodinný dům bude oceněn porovnávací metodou, jelikož velikost obestavěného prostoru 

je menší než 1100 m
3
. Nemovitost bude oceňována podle §26a oceňovací vyhlášky. 

     Obecné informace nutné pro výpočet ocenění nemovitosti jsou: 

Kraj:    Moravskoslezský 

Obec:    Mokré Lazce 

Počet obyvatel:  1 131 

Celkový obestavěný prostor: 959,3 m
3
 

Cena upravená se zjistí podle vzorce (2.4): CU= IIPC   

IPC podle přílohy 20a tabulky č. 1 oceňovací vyhlášky je: 3 307 Kč/m
2
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     Index cenového porovnání se vypočte podle vzorce (2.5) a představuje součin indexu trhu, 

indexu polohy a indexu konstrukce a vybavení. 

     Index trhu se vypočte podle vzorce (2.6), kde Ti, představuje hodnotu kvalitativního pásma 

i-tého znaku indexu trhu, který se zjistí z přílohy č. 18a tab. 1 oceňovací vyhlášky: 

a) poptávka po rodinných domech je v dané lokalitě stejná jak nabídka T1=0, 

b) stavba se nachází na vlastním pozemku T2=0, 

c) vliv právních vztahů na prodejnost není T3=0. 

 

 

     Index polohy se vypočte podle vzorce (2.7), kde Pi představuje hodnotu kvalitativního 

pásma i-tého znaku indexu polohy, který se zjistí z přílohy č. 18a tab.  4 oceňovací vyhlášky: 

a) obec je z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského bez většího významu 

P1=0, 

b) nemovitost se nachází na okraji území obce P2=0, 

c) okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti je vhodné jako objekt  

pro bydlení P3=0, 

d) v obci se nachází více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení P4=0,03, 

e) v obci se nachází základní škola a sportovní zařízení P5=0,03, 

f) v obci se nachází ordinace praktického lékaře a odborného lékaře P6=0,03, 

g) obec má dobré dopravní spojení P7=0,04, 

h) obyvatelstvo a okolí je bezproblémové P8=0, 

i) obec má průměrnou nezaměstnanost P9=0, 

j) žádný vliv na změnu ceny nemovitosti vlivem okolí P10=0, 

k) bez dalších vlivů P11=0. 

 

 

     Index konstrukce a vybavení se vypočte podle vzorce (2.8), kde Vi představuje hodnotu 

kvalitativního pásma i–tého znaku indexu konstrukce a vybavení, který se zjistí z přílohy  

č. 20a tab. 2 oceňovací vyhlášky: 

 

Zastavěná plocha 1. NP   ZP1=57,66 m2 

Zastavěná plocha všech podlaží  ZP=111,5 m2 

Podlažnost     ZP1/ZP = 1,9 

1011
3

1

 
i

iT TI

13,113,011
1

 


n

i

ip PI
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a) samostatný rodinný dům V1=0, 

b) cihelné zdivo V2=0, 

c) obvodové stěny 45 cm V3=0, 

d) podlažnost větší než 1 V4=0,01, 

e) napojení sítě na elektro, vodu a odkanalizování rodinného domu do žumpy  

nebo septiku V5=0, 

f) vytápění ústřední, etážové, dálkové V6=0, 

g) základní příslušenství úplné standardní provedení V7=0, 

h) bez ostatního vybavení rodinného domu V8=0, 

i) venkovní úpravy standardního rozsahu a provedení V9=0, 

j) vedlejší stavby na celkové zastavěné ploše nad 25 m2 V10=0, 

k) pozemky ve funkčním celku se stavbou od 300 m2 do 800 m2 V11=0, 

l) kritéria jinde neuvedené bez vlivu na cenu V12=0, 

m) stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou V13=1,05x0,7(koeficient pro rodinný 

dům typu D)=0,735 

13

12

1

1 VVI
i

iv 







 



= 74235,0735,0)01,01(   

 

839,074235,013,11  VPT IIII  

57,2774839,03307  IIPCCU  Kč/m
3
 

Porovnávací hodnota  57,27743,959CUOP 2 661 645 Kč  

 

     Výsledná administrativní cena rodinného domu porovnávací metodou činní 2 661 645 Kč. 

 

3.2.1 Výpočet věcného břemena 

 

     Na rodinný dům číslo popisné 157 je vázáno věcné břemeno bytu, které se nachází  

ve druhém nadzemním podlaží. Celková výměra bytu činní 65 m
2
. Obvyklá výše nájemného 

činí 60 Kč/m
2
. Věcné břemeno je na doživotní bezplatné bydlení ve výše popsaném bytě. 

Věcné břemeno bude oceněno podle zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

a) zjištění měsíčního nájemného 6560 3900 Kč, 

b) zjištění ročního nájemného 123900 46 800 Kč, 

c) právo na bezplatné doživotní bydlení – desetinásobek ročního užitku. 
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     Hodnota věcného břemene oceněného podle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů činí 468 000 Kč. 

      Výsledná administrativní cena rodinného domu porovnávací metodou při zohlednění 

věcného břemene činí 2 193 645 Kč. 

 

3.3 Ocenění vedlejší stavby nákladovým způsobem 

     

     Vedlejší stavba bude oceněna nákladovým způsobem podle §7 oceňovací vyhlášky  

a nebude připočtena k administrativní ceně rodinného domu, jelikož její zastavěná plocha  

je větší než 25 m
2
. Podle přílohy č. 8 oceňovací vyhlášky se jedná o vedlejší stavbu typu  

A – svislé konstrukce zděné, se střechou a krovem umožňující zřízení podkroví. Objemové 

podíly konstrukcí s podstandardním a nadstandardním vybavením podle přílohy č. 15 tab. 5 

jsou následující: 

 

Konstrukce a vybavení  Chybí     podstandard –;   nadstandard + 

        

Schodiště            -0,038x1,852 

Součet     - 0,0704   

 

Zastavěná plocha vedlejší stavby je 43,7 m
2
 

Obestavěná plocha vedlejší stavby je 247,4 m
3
 

Součet objemových podílů n  –0,0704 

 

Výpočet ceny: 

     ZC uvedená v příloze č. 8 oceňovací vyhlášky typ A   1 250,- 

     Koeficient vybavení stavby K4=  n 54,01     0,962 

     K5 podle přílohy č. 14 oceňovací vyhlášky (ostatní obce)  0,85 

     Ki podle přílohy č. 38 oceňovací vyhlášky (budovy nebytové, ostatní) 2,103 

     Kp podle přílohy č. 39 oceňovací vyhlášky (§44)   0,979   

 

ZCU= pi KKKKZC  54 = 979,0103,285,0962,01250  =2 104,39 Kč/m
3
 

Nákladová hodnota OPZCU  =520 626 Kč 

Opotřebení vedlejší stavby lineární metodou: 
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Stáří stavby (S): 66 let 

Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 let 

Předpokládaná další životnost (PDŽ): 14 let 

Opotřebení: %5,82%100 
PCŽ

S
 

82,5% z 520 626 = 429 516,45 

VC = RC-Opotřebení= 520 626 – 429 516,45 = 91 109,55 Kč 

     Výsledná administrativní cena vedlejší stavby po zaokrouhlení podle §46 oceňovací 

vyhlášky činí 91 110 Kč.  

 

3.4 Ocenění stavebního pozemku parcelního čísla 220 zastavěná plocha a nádvoří  

 

     Stavební pozemek bude oceňován podle § 28 odstavce 1 a 2 oceňovací vyhlášky. Stavební 

pozemek má celkovou výměru 266 m
2
. Základní cena stavebního pozemku pro obec Mokré 

Lazce se vypočte podle vzorce 2.9 00,1 pCZC . 

     Cp je cena pozemku v Kč/m
2
 podle vzorce 2.10   007414,0100035  aCp ,  

kde a je počet obyvatel v obci, což představuje 1 131. Konkrétní hodnota Cp je pak: 

 007414,0)10001131(35pC 35,97 a ZC=35,97 Kč/m
2
 

     Hodnota ZC se dále upraví přirážkami a srážkami podle přílohy 21 a vynásobí  

se koeficienty Ki a Kp z přílohy 38 a 39 oceňovací vyhlášky a celkovou výměrou stavebního 

pozemku: 

a) přirážky a srážky 

Výhodnost polohy pozemku       +40% 

Pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu +10% 

b) koeficient Ki (dle hlavní stavby) 2,158, 

c) koeficient Kp (dle obce a účelu užití) 0,979, 

d) celková výměra stavebního pozemku 266 m
2
. 

     Cena stavebního pozemku oceněného dle § 28 odstavce 1 a 2 činí 40 428 Kč. 
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3.5 Ocenění pozemku zahrady parcelního čísla 840/3 

 

     Pozemek zahrady bude oceňován podle § 28 odstavce 5 oceňovací vyhlášky. Pozemek má 

celkovou výměru 439 m
2
. Jelikož se jedná o pozemek, který se stavebním pozemkem  

a stavbou tvoří jednotný funkční celek, bude ZC stejná jako v kapitole 3.4, což představuje 

35,97 Kč/m
2
. Základní cena vynásobená výměrou bude rovna 15 791 Kč. Tato hodnota bude 

upravena přirážkami a srážkami podle přílohy 21 a vynásobena koeficienty Ki a Kp z přílohy 

č. 38 a 39 oceňovací vyhlášky: 

a) přirážky a srážky,   

Výhodnost polohy pozemku       +40% 

Pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu +10% 

b) koeficient Ki (dle hlavní stavby) 2,158, 

c) koeficient Kp (dle obce a účelu užití) 0,979, 

     Cena stavebního pozemku oceněného dle § 28 odstavce 5 činí 66 723 Kč. 

 

3.5.1 Administrativní ocenění ovocných a okrasných dřevin dle § 41  

 

     Ovocné dřeviny budou oceněny podle § 41 odstavec 1a oceňovací vyhlášky. Základní cena 

ovocných dřevin je uvedena v přílohy 34 oceňovací vyhlášky v části extenzivní ovocné 

výsadby v Kč/ks. Jednotlivé ceny a druhy ovocných dřevin jsou znázorněny v tab. 3.1. 

Celková cena musí být vynásobená koeficientem Kp z přílohy 39 oceňovací vyhlášky, který 

činí 1,00. 

 

Tab. 3.1 Extenzivní ovocné výsadby 

Číslo 

položky 
Druh 

Pěstitelský 

systém 
Značka Věk 

Cen 

(Kč/ks) 

Počet 

ks 
Celkem 

24 jabloň vřeteno JHKM-Zk 20 let 140 4 700,- 

28 švestka 
všechny 

tvary 
ŠP-vt 15 let 1 153 7 8 071,- 

25 třešeň vysokokmen T-Vk 25 let 12,08 1 12,08,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

      

     Celková cena ovocných dřevin oceněných dle § 41 odstavce 1a činí 8 783,08 Kč. 
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     Okrasné dřeviny budou oceněny podle § 41 odstavce 2 oceňovací vyhlášky. Základní cena 

okrasných dřevin je uvedena v příloze 37 oceňovací vyhlášky. Celková cena okrasných dřevin 

musí být vynásobena koeficienty K5 z přílohy č. 14, Kz z tab. 30 přílohy 37  

a koeficientem Kp z přílohy č. 39 oceňovací vyhlášky. Ovocné dřeviny jsou znázorněny  

v tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2 Ovocné dřeviny 

Číslo 

položky 

Zn. 

skupiny 

stromů 

Číslo Název Věk 
Cen 

(Kč/ks) 

Počet 

ks 
Celkem 

2 LS II 43 
Magnolie 

obnažená 
15 let 11 280 1 11 280,- 

4 JS I 108 
Zerav 

západní 
20 let 7 620 13 99 060,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková cena okrasných dřevin činí 110 340 Kč. 

Koeficient K5 ostatní obce 0,85. 

Koeficient Kz zeleň u bytových a rodinných domů 0,75. 

Koeficient Kp koeficient prodejnosti 1,00. 

     Celková cena okrasných dřevin oceněných dle § 41 odstavce 2 oceňovací vyhlášky činí 

70 342 Kč. Celková cena ovocných a okrasných dřevin oceněných dle § 41 oceňovací 

vyhlášky činí 79 125 Kč. 

 

3.5.2 Administrativní ocenění ovocných a okrasných dřevin dle § 42  

 

     Ovocné a okrasné dřeviny budou oceněny dle § 42 oceňovací vyhlášky. Ocenění dle tohoto 

paragrafu slouží pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí.  

     Na pozemku parcelního čísla 840/3 se nacházejí okrasné a ovocné dřeviny, které jsou 

znázorněny v tab. 3.3. 

 



33 

 

Tab. 3.3 Ovocné a okrasné dřeviny 

Název Počet Dílčí výměra porostu 

Celková 

výměra 

porostu 

Jabloň 4 ks 2,20 x 2,2 x 3,14 x 4 60,7904 m
2
 

Švestka 7 ks 1,9 x 1,9 x 3,14 x 7 79,3478 m
2
 

Třešeň 1 ks 2,5 x 2,5 x 3,14 x 1 19,625 m
2
 

Magnolie 1 ks 1,4 x 1,4 x 3,14 x 1 6,1544 m
2
 

Zerav 

západní 
13 ks 1,5 x 1,5 x 3,14 x 13 91,845 m

2
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková výměra okrasných a ovocných dřevin činí 257,76 m
2
. 

 

Zjištění jednotkové ceny pozemku: 

a) celková cena a výměra pozemku 66 723 Kč, 439 m
2
, 

b) jednotková cena pozemku 66 723/439 = 152 Kč/ m
2
, 

c) zjištěná cena pozemku o výměře porostu  76,257152 39 180 Kč, 

d) podíl ve výši 6,5% ze zjištěné ceny 2 547 Kč. 

     Cena ovocných a okrasných dřevin vypočítána dle § 42 oceňovací vyhlášky (zjednodušený 

způsob) činí 2 547 Kč. 

      

3.6 Ocenění pozemku zahrady parcelního čísla 840/4 

 

     Pozemek zahrady bude oceňován podle § 28 odstavce 5 oceňovací vyhlášky. Pozemek má 

celkovou výměru 79 m
2
. Jelikož se jedná o pozemek, který se stavebním pozemkem a stavbou 

tvoří jednotný funkční celek, bude ZC stejná jako v kapitole 3.4, což představuje  

35,97 Kč/m
2
. Základní cena vynásobená výměrou bude rovna 2 842 Kč. Tato hodnota bude 

upravena přirážkami a srážkami podle přílohy 21 a vynásobena koeficienty Ki a Kp z přílohy 

38 a 39 oceňovací vyhlášky: 

a) přirážky a srážky, 

Výhodnost polohy pozemku       +40% 

Pozemek s možností jeho napojení na veřejný rozvod plynu +10% 
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b) koeficient Ki (dle hlavní stavby) 2,158, 

c) koeficient Kp (dle obce a účelu užití) 0,979, 

     Cena stavebního pozemku oceněného dle § 28 odstavce 5 činí 12 009 Kč. 

 

3.6.1 Administrativní ocenění ovocných a okrasných dřevin dle § 41  

 

     Na pozemku zahrady parcelního čísla 840/4 se nachází pouze okrasné dřeviny, které budou 

oceněny podle § 41 odstavce 2 oceňovací vyhlášky. Základní cena okrasných dřevin  

je uvedena v příloze č. 37 oceňovací vyhlášky. Celková cena okrasných dřevin musí být 

vynásobena koeficienty K5 z přílohy č. 14, Kz z tab. 30 přílohy 37 a koeficientem  

Kp z přílohy 39 oceňovací vyhlášky. Okrasné dřeviny jsou znázorněny v tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4 Okrasné dřeviny 

Číslo 

položky 

Zn. Skupiny 

stromů 
Číslo Název Věk 

Cena 

(kč/ks) 

Počet 

ks 
Celkem 

2 LS II 43 
Magnolie 

obnažená 
15 let 11 280 1 11 280,- 

4 JS I 108 Zerav západní 20 let 7 620 3 22 860,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková cena okrasných dřevin činí 34 140 Kč. 

Koeficient K5 ostatní obce 0,85. 

Koeficient Kz zeleň u bytových a rodinných domů 0,75. 

Koeficient Kp koeficient prodejnosti 1,00. 

      Celková cena okrasných dřevin oceněných dle § 41 odstavce 2 oceňovací vyhlášky  

činí 21 764 Kč. 

 

3.6.2 Administrativní ocenění ovocných a okrasných dřevin dle § 42  

 

     Ovocné a okrasné dřeviny budou oceněny dle § 42 oceňovací vyhlášky. Ocenění dle tohoto 

paragrafu slouží pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí.  

     Na pozemku parcelního čísla 840/3 se nacházejí pouze okrasné dřeviny, které jsou 

znázorněny v tab. 3.5. 

 



35 

 

Tab. 3.5 Okrasné dřeviny 

Název Počet Dílčí výměra porostu Celková výměra porostu 

Magnolie 1 ks 1,4 x 1,4 x 3,14 x 1 6,1544 m
2
 

Zerav západní 3 ks 1,5 x 1,5 x 3,14 x 3 21,195 m
2
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celková výměra okrasných a ovocných dřevin činí 27,35 m
2
. 

Zjištění jednotkové ceny pozemku: 

a) celková cena a výměra pozemku 12 009 Kč, 79 m
2
, 

b) jednotková cena pozemku 12 009/79 = 152 Kč/ m
2
, 

c) zjištěná cena pozemku o výměře porostu  35,27152 4 157,2 Kč, 

d) podíl ve výši 6,5% ze zjištěné ceny 270,2 Kč. 

     Cena ovocných a okrasných dřevin vypočítána dle § 42 oceňovací vyhlášky (zjednodušený 

způsob) činí 270,2 Kč. 

 

3.7 Ocenění zemědělského pozemku parcelního čísla 840/2 

 

     Zemědělský pozemek bude oceňován podle § 29 oceňovací vyhlášky. Pozemek má 

celkovou výměru 742 m
2
. Základní cena pozemku se zjistí podle bonitovaných půdně 

ekologických jednotek, které jsou uvedeny v příloze 22 oceňovací vyhlášky. Bonitovaná 

půdně ekologická jednotka pro zemědělský pozemek na parcelním čísle 840/2 je 64300.          

Základní cena pozemku je 8,74 Kč/m
2
. Základní cena vynásobena výměrou bude rovna  

6 485 Kč. Tato hodnota bude upravena přirážkami a srážkami podle přílohy 23 a vynásobena 

koeficientem Kp z přílohy 39 oceňovací vyhlášky:  

a) přirážky a srážky, 

Sousední katastrální území s obcí s počtem obyvatel 2-5 tisíc +20% 

b) koeficient Kp (dle obce a účelu užití) 1,00. 

     Cena zemědělského pozemku oceněného podle § 29 činí 7 782 Kč. 
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4 TRŽNÍ OCENĚNÍ VYBRANÉHO SOUBORU  

 

     Tato kapitola se bude zabývat nejdříve tržním oceněním rodinného domu a vedlejší stavby 

včetně zahrady. Tyto nemovitosti budou oceněny porovnávacím způsobem, podle metody 

přímého porovnání. Výnosová metoda se zde nedá použít, jelikož se nejedná o nemovitosti 

určené k pronájmu. Výpočet pomocí nákladové metody zde není také vhodný, jelikož tento 

způsob ocenění nezohledňuje tržní hodnoty v daném místě a čase. 

     Další část kapitoly se bude zabývat tržním oceněním zemědělského pozemku, kde bude 

použita také porovnávací metoda, jelikož výnosová a nákladová metoda zde není vhodná,  

jak je uvedeno výše.  

 

4.1 Porovnávané nemovitosti rodinných domů 

 

     Porovnávané nemovitosti se nacházejí v obcích v okrese Opava. Zastavěná plocha 

porovnávaných nemovitostí činí od 110 do 150 m
2
, prošly částečně rekonstrukcí a mají  

na svém pozemku vedlejší stavbu nebo zahradu. Údaje o nemovitostech byly čerpány 

především z internetových stránek realitních kanceláří
18

. Jedná se o tyto nemovitosti:  

 

1. Rodinný dům 8+2, Háj ve Slezsku, okres Opava 

 

Jedná se o rodinný dům velikosti 8+2 v Háji ve Slezsku, 

který se nachází v klidné ulici kousek od centra vesnice. 

Zastavěná plocha činí 132 m
2
. Za domem se nachází 

zahrada s ovocnými stromy o výměře 728m2 a vedle 

domu hospodářská budova, ve které se nachází garáž. 

Rodinný dům je v dobrém udržovaném stavu. 

V rodinném domě se nachází dva byty velikosti 4+1 a sklep. Vytápění domu je ústřední na 

plyn i tuhá paliva a je napojen na obecní vodovod. Nabídková cena rodinného domu je 

2 449 000 Kč. 

                                                 

18
 http://sreality.cz/ 

    http://www.reality-opava.info 

    http://reality.remax-czech.cz 

http://sreality.cz/
http://www.reality-opava.info/
http://reality.remax-czech.cz/
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2. Rodinný dům 5+2, Opava-Komárov, okres Opava 

 

Jedná se o rodinný dům velikosti 5+2 v Opavě-Komárov, 

který se nachází v klidné části obce na svahovitém 

pozemku. Zastavěná plocha činí 137 m
2
. Za domem  

se nachází zahrada o výměře 500 m
2
 a hospodářská 

budova s garáží. Rodinný dům je v dobrém udržovaném 

stavu. V rodinném domě se nachází dva byty, jeden 

v přízemí o velikosti 3+1 a druhý v podkroví o velikosti 2+1, a půda, kterou lze 

zrekonstruovat na další pokoj. Vytápění domu je ústřední na plyn i tuhá paliva a je napojen na 

obecní vodovod. Nabídková cena rodinného domu je 2 449 000 Kč. 

 

3. Rodinný dům 6+2, Opava-Komárov, okres Opava 

 

Jedná se o rodinný dům velikosti 6+2 v Opavě-Komárov, 

který se nachází v klidné části obce mimo záplavovou 

zónu 100-leté povodně. Zastavěná plocha činí 112 m
2
. 

Okolo domu se nachází zahrada s okrasnými i ovocnými 

stromy o výměře 530 m
2
 a za domem je postavena 

hospodářská budova s garáží. Rodinný dům  

je dvougenerační s nově namontovanými protihlukovými okny. V přízemí domu se nachází 

pokoj, ložnice, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou a sociální zařízení. V prvním patře se 

nachází dětský pokoj, ložnice, velký obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, koupelna a 

samostatné WC. Součástí domu je také podsklepení. Vytápění domu je ústřední na plyn i tuhá 

paliva a je napojen na obecní vodovod. Nabídková cena rodinného domu je 2 980 000 Kč.  

 

4. Rodinný dům 5+2, Štěpánkovice, okres Opava 

 

Jedná se o rodinný dům velikosti 5+2 ve Štěpánkovicích, 

který se nachází v klidné části obce. Zastavěná plocha 

činí 150 m
2
. Okolo domu se nachází zahrada o výměře 

850 m
2
. Součástí rodinného domu je stodola. Rodinný 

dům je v dobrém udržovaném stavu. V rodinném domě 
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se nachází 2 bytové jednotky. V prvním nadzemním podlaží je bytová jednotka o velikosti 

2+1 a ve druhém nadzemním podlaží bytová jednotka velikosti 3+1. Vytápění domu  

je ústřední na plyn a je napojen na obecní vodovod. Nabídková cena rodinného domu  

je 2 600 000 Kč.  

 

5. Rodinný dům 7+2, Závada, okres Opava 

 

Jedná se o rodinný dům velikosti 7+2 v Závadě, který se 

nachází v klidném, pěkném prostředí obce. Zastavěná 

plocha činí 150 m
2
. Za domem se nachází zahrada  

o výměře 650 m2 a hospodářská budova s garáží. 

Rodinný dům je ve velmi dobrém stavu, jsou zde nově 

udělány odpady, rozvody vody, elektřina a rekonstrukce koupelen. V rodinném domě  

se nachází 2 bytové jednotky o velikosti 3+1 a 4+1. Součástí domu je také podsklepení. 

Vytápění domu je plynové s možností připojení na tuhá paliva. Nabídková cena rodinného 

domu je 2 298 000 Kč.  

 

4.1.1 Výpočet ceny nemovitostí pomocí metody přímého porovnávání 

 

      Pro výpočet ceny nemovitostí musí být nejdříve sestavena databáze, která je zobrazen 

v tab. 4.1. Do této databáze bylo zvoleno 5 rodinných domů v okrese Opava.  

Tab. 4.1. Databáze 

Dům Pramen 
Lokalita 

domu 
Technický popis 

Velikost 

pozemku  
Cena 

1 inzerce 
klidná, 

centrum obce 

8+2; 132m
2
; hosp.budova; 

bez příslušenství 
1614 m

2
 2 449 000,- 

2 inzerce 
klidná, 

centrum obce 

5+2; 137m
2
; hosp.budova; 

bez příslušenství 
1273 m

2
 2 449 000,- 

3 inzerce 
klidná, 

centrum obce 

6+2; 112 m
2
; hosp.budova; s 

příslušenstvím; rekonstrukce 
1219 m

2
 2 980 000,- 

4 inzerce 
klidná, okraj 

obce 

5+2; 150 m
2
; stodola; bez 

příslušenství 
1077 m

2
 2 600 000,- 

5 inzerce 
klidná, okraj 

obce 

7+2; 150 m
2
; hosp.budova; s 

příslušenstvím; rekonstrukce 
1300 m

2
 2 298 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro výpočet ceny nemovitosti pomocí metody přímého porovnání, si musíme stanovit  

korekci pramene a koeficienty odlišnosti: 

 

a) korekce pramene KP: inzerce = 0,85 

b) koeficient polohy KPo: centrum obce = 1,03 

                                        okraj obce = 1,0 

c) koeficient velikosti domu KVD: 120 m2= 1,0 

                                                                 +/- 15m2= +/- 0,02 

                                 +/- 30m2=+/-0,04 

d) koeficient velikosti pozemku KVP: 1 500 m2=1   

                                                                      +/- 100 m2= 0,006  

e) koeficient rekonstrukce KR: rekonstrukce úplná = 1,0 

                          rekonstrukce částečná =0,8 

                                                          rekonstrukce nebyla provedena = 0,7 

f) koeficient příslušenství KPř: budova s příslušenstvím = 1,0 

                              budova bez příslušenství= 0,85 

 

     Pomocí tabulky přímého porovnání 4.2, kde je zahrnuta korekce pramene a jednotlivé 

koeficienty, dostaneme cenu I, kterou podělíme počtem porovnávaných nemovitostí  

a dostaneme výslednou cenu oceňované nemovitosti.  

 

Tab. 4.2 Přímé porovnání 

Dům Cena KP 
Korekce 

ceny 
Kpo KVD KVP KR KPř 

Index 

odlišnosti 
Cena I 

1 2 449 000,- 0,85 2 081 650,- 1,03 1,02 1,006 0,7 0,85 0,629 3 310 209,- 

2 2 449 000,- 0,85 2 081 650,- 1,03 1,04 0,982 0,8 0,85 0,715 2 910 159,- 

3 2 980 000,- 0,85 2 533 000,- 1,03 0,98 0,982 0,8 1 0,793 3 194 261,- 

4 2 600 000,- 0,85 2 210 000,- 1 1,04 0,976 0,7 0,85 0,604 3 659 251,- 

5 2 298 000,- 0,85 1 953 300,- 1 1,04 0,988 0,8 1 0,822 2 376 231,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Cena I = 15 450 110 Kč 

Průměrná cena = 3 090 022 Kč 

     Cena rodinného domu vypočtená pomocí metody přímého porovnání, po zohlednění 

korekce pramene a všech koeficientů činí 3 090 022 Kč. 

     Cena rodinného domu vypočtená pomocí metody přímého porovnání při zohlednění 

hodnoty věcného břemene, které bylo vypočítané v podkapitole 3.2.1., činí 2 622 022 Kč. 

 

4.2 Porovnávané nemovitosti zemědělských pozemků 

 

     Porovnávané nemovitosti se nacházejí po celé České republice, jelikož zemědělské 

pozemky s výměrou od 700 do 900 m
2
 nejsou v okrese Opava v současné době k prodeji 

Údaje o nemovitostech byly čerpány především z internetových stránek realitních kanceláří
19

. 

Jedná se o tyto nemovitosti: 

 

1. Zemědělský pozemek Kaznějov, okres Plzeň 

 

Jedná se o pozemek v obci Kaznějov v okrese Plzeň – 

sever, který je vzdálen 15 kilometrů od Plzně. Celková 

výměra je 701 m
2
. Pozemek se nachází v klidné části obce 

za sportovním areálem. V součastné době je zemědělsky 

využíván a nedisponuje oplocením. Je vzdálen přibližně 

300 metrů od silnice Plzeň - Žatec. Na pozemku  

se nenachází inženýrské sítě, ale v blízkosti se nachází 

obecní vodovod, kde je možnost napojení. Pozemek je možno využít např. jako zahrádku. 

Pozemek je přístupný po nezpevněné příjezdové cestě z Kaznějova. V obci se nachází 

mateřská i základní škola, obchod, kino, bankomat KB, několik restaurací, zdravotní středisko 

a jiné služby. Dopravní spojení do obce Kaznějov je možné autobusem nebo vlakem. 

Nabídková cena zemědělského pozemku je 105 150 Kč. 

 

                                                 

19
 http://sreality.cz/ 

    http://mmreality.cz/ 

 

http://sreality.cz/
http://mmreality.cz/
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2. Zemědělský pozemek Klimkovice, okres Ostrava 

 

Jedná se o pozemek v obci Klimkovice. Celková výměra 

je 768 m
2
. Pozemek se nachází v klidné části na okraji 

města. Pozemek je v mírném svahu na východní straně. 

Všechny inženýrské sítě jsou vzdáleny přibližně 150 

metrů od pozemku. Pozemek lze také využít jako 

zahradu. Nabídková cena zemědělského pozemku  

je 168 960 Kč.  

 

3. Zemědělský pozemek Josefov, okres Hodonín 

 

Jedná se o pozemek v obci Josefov. Celková výměra 

pozemku 810 m
2
. Pozemek se nachází ve vinohradu na 

jedinečné vinařské trati Kukvička. Tato oblast je známá 

dobrou odrůdou bílých i modrých vín. Vinohrad má stáří 

přibližně 20 let a stav vinic je velmi dobrý. Přístup 

k zemědělskému pozemku je velmi dobrý pro všechny 

druhy vozidel. Nabídková cena zemědělského pozemku  

je 89 000 Kč. 

 

4. Zemědělský pozemek Brno-venkov, okres Brno 

 

Jedná se o pozemek v obci Brno-venkov. Celková výměra 

pozemku je 794 m
2
. Pozemek je kaskádovitý a orientovaný 

na jihovýchodní stranu. Na pozemku se nachází ovocné 

stromy a chata na nářadí. Elektřina je ve spodní části 

pozemku a vodu je nutno řešit výstavbou studny. V těsné 

blízkosti se nachází rybník, který slouží k rekreačním 

účelům. Nabídková cena zemědělského pozemku  

je 230 260 Kč. 
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5. Zemědělský pozemek Hulín, okres Kroměříž 

 

Jedná se o pozemek v obci Hulín. Celková výměra 

pozemku je 826 m
2
. Sousední pozemky slouží výhradně 

jako pole. Sousední pozemky je možno odkoupit a vytvořit 

jeden velký celek. Nabídková cena zemědělského pozemku 

je 70 000 Kč.  

 

 

4.2.1 Výpočet ceny nemovitostí pomocí metody přímého porovnávání 

 

      Pro výpočet ceny nemovitostí musí být nejdříve sestavena databáze, která je zobrazen 

v tab. 4.3. Do této databáze bylo zvoleno 5 zemědělských pozemků po celé České republice, 

které jsou podobného typu a podobné velikosti.  

 

Tab. 4.3 Databáze 

Pozemek Pramen 
Lokalita 

pozemku 
Technický popis 

Velikost 

pozemku 
Cena 

1 inzerce 
klidná, okraj 

obce 
rovinatý, inženýrské sítě 701 m

2
 105 150,- 

2 inzerce 
klidná, okraj 

obce 
mírný svah 768 m

2
 168 960,- 

3 inzerce 
klidná, okraj 

obce 
rovinatý 810 m

2
 89 000,- 

4 inzerce 
klidná, 

centrum obce 
kaskádovitý, elektro sítě 794 m

2
 230 260,- 

5 inzerce 
klidná, okraj 

obce 
rovinatý 826 m

2
 70 000,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

     Pro výpočet ceny nemovitosti pomocí metody přímého porovnání, si musím stanovit 

korekci pramene a koeficienty odlišnosti: 

 

a) korekce pramene KP: inzerce = 0,85 

b) koeficient polohy KPo: centrum obce = 1,03 

                                        okraj obce = 1,0 
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c) koeficient velikosti pozemku KVP: 800 m
2
= 1,0 

                                                                 +/- 50 m
2
= +/- 0,02 

                                 +/- 100 m
2
=+/-0,04 

d) koeficient typu pozemku KTP: rovinatý=1   

                                                              mírný svah = 0,99  

        kaskádovitý = 0,97  

e) koeficient vybavenosti KV: inženýrské sítě = 1 

elektro sítě = 0,98 

bez sítí = 0,96  

 

     Pomocí tabulky přímého porovnání 4.4, kde je zahrnuta korekce pramene a jednotlivé 

koeficienty, dostaneme cenu I, kterou podělíme počtem porovnávaných nemovitostí  

a dostaneme výslednou cenu oceňované nemovitosti 

 

Tab. 4.4 Přímé porovnání 

Pozemek Cena KP 
Korekce 

ceny 
Kpo KVP KTP KV 

Index 

odlišnosti 
Cena I 

1 105 150,- 0,85  89 378,- 1 0,96 1 1 0,96  93 102,- 

2 168 960,- 0,85 143 616,- 1 0,98 0,99 0,96 0,931392 154 195,- 

3  89 000,- 0,85  75 650,- 1 1,02 1 0,96 0,9792  77 257,- 

4 230 260,- 0,85 195 721,- 1,03 0,98 0,97 0,98 0,9595356 203 975,- 

5  70 000,- 0,85  59 500,- 1 1,02 1 0,96 0,9792  60 764,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Cena I = 589 292 Kč 

Průměrná cena = 117 858 Kč 

 

     Cena zemědělského pozemku vypočtená pomocí přímého porovnání, po zohlednění 

korekce pramene a všech koeficientů činí 117 858 Kč. 
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5 SROVNÁNÍ POUŽITÝCH METOD A POSTUPŮ 

 

     Pátá kapitola diplomové práce se bude zabývat srovnáváním metod administrativního  

a tržního ocenění, které bylo provedeno ve třetí a čtvrté kapitole diplomové práce a následně 

bude navrženo doporučení, které z výše uvedených kapitol vyplývá. Dále bude vypočítaná 

daň z převodu nemovitostí a to jak u rodinného domu, tak u zemědělského pozemku. 

V případě zemědělského pozemku bude také navrženo doporučení změny cenového předpisu 

(oceňovací vyhlášky 3/2008 Sb.) v důsledku markantního rozdílu mezi hodnotami tržního  

a administrativního ocenění. 

     Při oceňování nemovitostí byla použita porovnávací metoda, kromě vedlejší stavby, která 

byla oceněna metodou nákladovou. Soubor oceňovaných nemovitostí je tvořen rodinným 

domem, vedlejší stavbou, zemědělským pozemkem a pozemky zahrady, které se nacházejí 

v obci Mokré Lazce. Na byt v rodinném domě ve druhém nadzemním podlaží se váže věcné 

břemeno bezúplatného doživotního bydlení.  

 

5.1 Rodinný dům s příslušenstvím 

 

     Administrativní ocenění rodinného domu bylo provedeno podle § 26a oceňovací vyhlášky 

3/2008 Sb. a to porovnávací metodou. Od roku 2009 lze dokončený rodinný dům, rekreační 

chalupu nebo rekreační domek do 1 100 m
3
 obestavěného prostoru ocenit právě porovnávací 

metodou. Cena rodinného domu, rekreačního chalupy nebo rekreačního domku, která  

je zjištěná porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, které tvoří jeho 

příslušenství a popřípadě i cenu vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných 

ploch není větší než 25 m
2
. V případě, že je výměra větší, vedlejší stavby se ocení samostatně 

pomocí nákladové metody. 

     Vedlejší stavbu představovala hospodářská budova, jejíž zastavěná plocha byla větší než 

25 m
2
. Trvalé porosty, do kterých spadají ovocné a okrasné dřeviny byly oceněny podle  

§ 41 a § 42 oceňovací vyhlášky v závislosti na tom, zda jsou předmětem pro účely daně 

darovací a daně z převodu nemovitostí. Pozemky, které tvoří s rodinným domem jednotný 

funkční celek, byly oceněny podle § 28 oceňovací vyhlášky. Výsledná administrativní cena 

rodinného domu po sečtení všech položek a odečtení hodnoty věcného břemena činí pro 

daňové účely 2 406 762 Kč a pro jiné účely 2 504 834 Kč. 
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     Tržní ocenění rodinného domu bylo provedeno rovněž porovnávací metodou. Pro srovnání 

bylo vybráno 5 rodinných domů, které se nacházejí v okrese Opava. Výpočet byl upraven  

o korekci pramene a dále bylo použito pět koeficientů úprav. Výsledná hodnota nemovitosti 

přímou porovnávací metodou po odpočtu hodnoty věcného břemena činní 2 622 022 Kč. 

Jednotlivé položky a hodnoty administrativního a tržního oceňování jsou znázorněny  

v tab. 5.1. 

 

Tab. 5.1 Administrativní a tržní ocenění rodinného domu s příslušenstvím (Kč) 

  
Administrativní 

ocenění pro jiné 

účely 

Administrativní 

ocenění pro daňové 

účely 

Tržní ocenění  

Cena stavby hlavní 2 661 645 2 661 645 3 090 022 

Cena stavby vedlejší 91 140 91 140 - 

Cena zastavěného pozemku 40 428 40 428 - 

Cena zahrad 78 732 78 732 - 

Cena ovocných a okrasných 

dřevin § 41 
100 889   - 

Cena ovocných a okrasných 

dřevin § 42 
- 2 817 - 

Hodnota věcného břemena 468 000 468 000 468 000 

Cena celkem 2 504 834 2 406 762 2 622 022 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

    V tabulce 5.1 bylo zpracováno shrnutí výsledků cen rodinného domu s příslušenstvím. 

Tržní hodnota rodinného domu vypočtena přímou porovnávací metodou je dle mého názoru 

nejlepším způsobem pro ocenění tohoto typu nemovitosti. Nabídka rodinných domů je v dané 

lokalitě poměrně vysoká a z tohoto důvodu se nevyskytl problém s údaji potřebnými pro dané 

ocenění. Hodnota tržního ocenění nejlépe vyjadřuje aktuální stav na trhu nemovitostí 

v lokalitě, kde se rodinný dům nachází. Grafické vyjádření výpočtu jednotlivých hodnot 

ocenění rodinného domu s příslušenstvím je znázorněno v grafu 5.1. 
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Graf 5.1 Administrativní a tržní ocenění rodinného domu s příslušenstvím (Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování     

  

     Administrativní cena sice není s tržní hodnotou totožná, ale velice se jí přibližuje. Rozdíl 

mezi tržní hodnotou vypočtenou porovnávací metodou a administrativní hodnotou, která  

je využitelná pro daňové účely, je 215 260 Kč. Pro poplatníka daně z převodu nemovitostí 

tento rozdíl znamená, že v případě prodeje nemovitosti za tržní hodnotu, bude muset zaplatit 

nižší daň a to z vypočtené administrativní ceny. 

     Daň z převodu nemovitostí se řídí zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí. Převodem se rozumí úplatný převod nebo přechod vlastnictví k 

nemovitosti jedné osoby na druhou. Sazba této daně z převodu nemovitostí činní  

3% ze základu daně, za který je považována cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb.  

Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná pomocí zákona o oceňování majetku,  

je základem daně cena sjednaná. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 

Výpočet daně z převodu nemovitostí je znázorněn v tab. 5.2. V této tabulce bude pro 

znázornění vypočítána daň z převodu nemovitostí i pro způsob administrativního ocenění, 

které neslouží pro daňové účely
20

. 

                                                 

20
 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších 

předpisů 
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Tab. 5.2 Výpočet daně z převodu nemovitostí u rodinného domu (Kč) 

Způsob ocenění 
Cena rodinného 

domu 
Základ daně 

Daň z převodu 

nemovitostí 

Administrativní ocenění  

jiné účely 
2 504 834 2 504 900 75 416 

Administrativní ocenění  

daňové účely 
2 406 762 2 406 800 72 203 

Tržní ocenění 2 622 022 2 622 100 78 661 

Zdroj: Vlastní zpracování 

      

     V tabulce 5.2 je pro proveden výpočet daně z převodu nemovitostí u rodinného domu  

pro jednotlivé způsoby ocenění. Rozdíl daně vypočtené z administrativní ceny a tržní 

hodnoty, která je vypočtena pomocí porovnávací metody činí 6 458 Kč. O tento rozdíl  

se zvýší odvod daně z převodu nemovitostí v případě prodeje nemovitosti za tržní hodnotu 

vypočtenou pomocí přímé porovnávací metody. V případě, že sjednaná cena rodinného domu 

bude odpovídat ceně tržního ocenění, poplatník daně tedy bude muset odvést daň vypočtenou 

z tržní hodnoty, protože je větší než administrativní cena rodinného domu. V případě,  

že sjednaná cena bude nižší, zaplatí poplatník nižší daň z převodu nemovitostí, která  

je vypočtena z administrativní ceny rodinného domu. 

     Metodika administrativního oceňování pro rodinné domy by se podle mého názoru měla 

změnit, jelikož neodpovídá aktuální situaci na trhu s nemovitostmi. Administrativní cena 

rodinného domu je oproti tržní hodnotě nižší, což pro poplatníka daně z převodu nemovitosti 

představuje nižší odvod daně, avšak v případě větších rozdílů např. u jiných typů nemovitostí 

by docházelo k výraznému snížení příjmu do státního rozpočtu. K takovýmto výrazným 

odlišnostem by nemělo docházet, proto doporučuji změnu cenového předpisu, podle kterého 

se nemovitosti administrativně oceňují.  

     V minulosti se rodinné domy oceňovaly podle cenového předpisu pomocí nákladové 

metody. Změna cenového předpisu, která nastala od roku 2009, umožňuje ocenit rodinný dům 

do 1 100 m
3
 obestavěného prostoru porovnávací metodou, ale bohužel tato změna není 

v současné době dostačující.  Bylo by potřebné upravit ceny nebo údaje pro výpočet indexu 

porovnání, aby se administrativní cena více přiblížila tržní hodnotě, která odpovídá aktuální 

situaci na trhu s nemovitostmi.      
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5.2 Zemědělský pozemek 

 

     Zemědělský pozemek parcelního čísla 840/2 se nachází na území obce Mokré Lazce. 

Administrativní cena zemědělského pozemku byla vypočtena podle § 29 oceňovací vyhlášky 

3/2008 Sb. Zemědělský pozemek byl oceněn cenou stanovenou výnosovým způsobem podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. Administrativní cena zemědělského pozemku 

činí 7 782 Kč.  

     Tržní ocenění zemědělského pozemku bylo provedeno přímou porovnávací metodou. Při 

ocenění se vycházelo ze skutečných cen, které jsou uplatněné na trhu s nemovitostmi  

u obdobných zemědělských pozemků. Pro srovnání bylo vybráno 5 zemědělských pozemků 

z celé České republiky, protože zemědělské pozemky obdobné výměry jako oceňovaný 

pozemek v okrese Opava nebyly k dispozici. Při výpočtu bylo použito 5 koeficientů úprav. 

Tržní cena zemědělského pozemku činí 117 858. Jednotlivé hodnoty administrativního  

a tržního oceňování jsou znázorněny v tab. 5.3. 

 

Tab. 5.3 Administrativní a tržní ocenění zemědělského pozemku (Kč) 

  
Administrativní 

ocenění 
Tržní ocenění  

Zemědělský pozemek 7 782 117 858 

Cena celkem 7 782 117 858 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

     V tabulce 5.3 je zpracováno shrnutí výsledků výsledných cen zemědělských pozemků. 

Rozdíl mezi administrativní cenou a tržní hodnotou zemědělského pozemku vypočtenou 

přímou porovnávací metodou činí 110 076 Kč. Administrativní cena je u zemědělského 

pozemku výrazně nižší než tržní hodnota. V případě, že je administrativní cena nižší než tržní 

hodnota, může docházet ke spekulacím se snížením kupní ceny pozemků z důvodu nižší daně 

z převodu nemovitostí. Grafické vyjádření výpočtu jednotlivých hodnot ocenění 

zemědělského pozemku je znázorněno v grafu 5.2. 
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Obr. č. 5.2 Administrativní a tržní ocenění zemědělského pozemku (Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

      

     Jak je z grafu 5.2 patrné, hodnota tržního ocenění výrazně převyšuje hodnotu 

administrativního ocenění, což může způsobovat spekulace se snížením kupní ceny pozemků. 

Pro zabránění možného spekulativního jednání by mělo dojít ke změně metodiky oceňování 

pozemků podle cenového předpisu.  

     Nová metodika by měla více odrážet tržní hodnotu pozemku. Zemědělský pozemek  

se podle administrativního ocenění oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem, podle 

bonitovaných půdně ekologických jednotek. Aby však docházelo k přiblížení administrativní 

ceny k tržní hodnotě, mělo by dojít ke změně cenového předpisu a to konkrétně koeficientu 

Kp, jelikož je jeho hodnota fixně stanovena pro pozemky oceněné podle § 29 a to na 1,00. 

Kdyby byl koeficient stanoven podle prodejnosti v dané lokalitě a jeho hodnota  

by převyšovala současnou hodnotu, došlo by k přiblížení administrativní a tržní hodnoty 

oceňované nemovitosti. 

     Pro porovnání výše daně z převodu nemovitostí u jednotlivých způsobu ocenění  

je sestavena tab. 5.4. 
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Tab. 5.4 Výpočet daně z převodu nemovitostí u zemědělského pozemku (Kč) 

Způsob ocenění Cena pozemku Základ daně 
Daň z převodu 

nemovitostí 

Administrativní 

ocenění 
7 782 7 800 234 

Tržní ocenění 117 858 117 900 3 536 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

     V tabulce 5.4 je proveden výpočet daně z převodu nemovitostí u zemědělského pozemku 

pro jednotlivé způsoby ocenění. V případě, že by sjednaná cena dosáhla hodnoty tržního 

ocenění, daň z převodu nemovitostí by byla stanovena na 3 536 Kč. Rozdíl mezi daní 

z převodu nemovitostí, která je vypočtena z administrativní ceny pozemku a takto sjednanou 

cenou na trhu činí 3 302 Kč. Při vyšší tržní ceně pozemku může být rozdíl ve výši daně  

až v řádech desetitisíců Kč.  

     Tento rozdíl by mohl vést prodávajícího a kupujícího ke spekulativnímu jednání za účelem 

snížení daňové povinnosti. Může docházet k situaci, kdy se do kupní smlouvy uvedena 

administrativní cena zemědělského pozemku, ale skutečná zaplacená částka by byla hodnota 

tržního ocenění. V této situaci dochází ke snižování příjmů z daně z převodu nemovitostí  

do státního rozpočtu 

     Nejlepší metoda pro oceňování zemědělských pozemků je metoda přímého porovnání, 

která zohledňuje aktuální ceny pozemků na trhu. Tato cena nejvíce vypovídá o hodnotě 

zemědělského pozemku v dané lokalitě. Nevýhodou této metody může být nedostatek 

pozemků podobné výměry v daném čase v dané lokalitě. Z tohoto důvodu je pozemek 

srovnáván např. s pozemky z celé České republiky, avšak ceny pozemků a nemovitostí jsou 

v jednotlivých lokalitách rozdílné.  
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5.3. Výpočet administrativní ceny zemědělského pozemku se zvýšením koeficientu Kp 

 

     Tato podkapitola se bude zabývat výpočtem administrativní ceny zemědělského pozemku 

se zvýšením koeficientu Kp na hodnotu 1,5 a 2,5. Jelikož jak již bylo uvedeno výše, 

administrativní cena zemědělského pozemku se výrazně odlišuje od tržní hodnoty  

při zachování současného koeficientu Kp. Současná administrativní cena pozemku je 7 782. 

Výpočet nové administrativní ceny pozemku při změnách koeficientu Kp je znázorněna  

v tab. 5.5 

 

Tab. 5.5 Administrativní a tržní ocenění zemědělského pozemku (Kč) 

  
Administrativní 

ocenění 

(Kp=1,00) 

Administrativní 

ocenění 

(Kp=1,5) 

Administrativní 

ocenění 

(Kp=2,5) 

Tržní ocenění 

Zemědělský 

pozemek 
7 782 11 673 19 455 117 858 

Cena celkem 7 782 11 673 19 455 117 858 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

    V tab. 5.5 jsou zobrazeny administrativní ceny nemovitostí při různých úrovních 

koeficientu Kp a hodnota tržního ocenění zemědělského pozemku. Z tab. 5.5 je patrné,  

že při zvyšování koeficientu Kp dochází k přiblížení k hodnotě tržního oceňování. Hodnota 

administrativního ocenění s nejvyšším koeficientem Kp činí 19 455 Kč a rozdíl mezi touto  

a tržní hodnotou je 98 403 Kč. Stále je však zde velký rozdíl mezi těmito hodnotami. Grafické 

vyjádření výpočtu jednotlivých hodnot zemědělského pozemku je znázorněné v grafu 5.3.  
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Graf 5.3 Administrativní a tržní ocenění zemědělského pozemku (Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

    Graf 5.3 zobrazuje různé úrovně cen administrativního a tržního ocenění. Jak je z grafu 

patrné, tak i přes zvýšení koeficientu Kp je rozdíl mezi cenami tržního a administrativního 

ocenění velký. Tato skutečnost může být způsobena také tím, že v případě porovnávací 

metody u tržního ocenění bylo vybráno 5 zemědělských pozemků, které se nenacházejí v dané 

lokalitě jako pozemek, který byl oceňován. V případě, že by byly vybrány pozemky ve stejné 

lokalitě, tržní hodnota oceňovaného pozemku by byla nižší, avšak rozdíl mezi hodnotami 

tržního a administrativního ocenění by byl patrný.  

     Z tohoto důvodu by neměl být cenový předpis pozměněn pouze v závislosti na koeficient 

Kp, ale měly by být stanoveny i koeficienty nové, které by více přiblížily hodnoty 

administrativního a tržního ocenění. S výši hodnoty oceňované nemovitosti také souvisí 

velikost daně z převodu nemovitostí, která je zobrazena v tab. 5.6. 
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Tab. 5.6 Výpočet daně z převodu nemovitostí u zemědělského pozemku (Kč) 

Způsob ocenění Cena pozemku Základ daně 
Daň z převodu 

nemovitostí 

Administrativní ocenění 

(Kp=1,00) 
7 782 7 800 234 

Administrativní ocenění 

(Kp=1,5) 
11 673 11 700 351 

Administrativní ocenění 

(Kp=2,5) 
19 455 19 500 584 

Tržní ocenění 117 858 117 900 3 536 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

     V tab. 5.6 jsou zobrazeny jednotlivé daně z převodu nemovitostí při různých hodnotách 

administrativního ocenění a tržní ocenění. Rozdíl mezi hodnotou daně z převodu nemovitostí 

u tržního ocenění a hodnotou daně z převodu nemovitostí u administrativního ocenění 

s nejvyšším koeficientem Kp je 2 952 Kč.  

     I když rozdíl mezi těmito hodnotami oproti velikosti daně z převodu nemovitostí, která 

byla vypočtena v tab. 5.4 poklesl, není tento pokles tak výrazný, jak by bylo potřeba. Z tohoto 

důvodu musí být navrhnuty i jiné úpravy cenového předpisu, jelikož zvýšením koeficientu Kp 

nevznikne dostatečné vyrovnání hodnot tržního a administrativního ocenění a nedojde 

k zabránění spekulacím za účelem snížení daňové povinnosti a tím ke snížení příjmů  

do státního rozpočtu. Z tohoto důvodu by mělo být také ve snaze státu, aby byl cenový 

předpis pozměněn. 

    Dalším důvodem změny cenového předpisu může být také vliv dynamiky trhu na tržní 

ocenění. Jelikož cenový předpis bývá platný většinou po celý rok a trh s nemovitostmi se 

v průběhu roku mění, může docházet v různých obdobích k výrazným změnám mezi 

hodnotami tržního a admistrativního ocenění. 
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6 ZÁVĚR 

    

     Diplomová práce byla rozdělena do šesti kapitol a to na teoretickou a praktickou část. 

Druhá kapitola vymezovala vztah oceňování nemovitostí s veřejnou politikou a popis 

základních metod, které jsou používané pro administrativní a tržní oceňování v České 

republice. 

     Třetí kapitola diplomové práce byla zaměřena na popis oceňovaných nemovitostí  

a administrativní ocenění daného souboru nemovitostí. Rodinný dům byl oceněn podle § 26a  

oceňovací vyhláška č.3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to konkrétně porovnávací 

metodou. Vedlejší stavba byla oceněna nákladovou metodou podle § 7 oceňovací vyhláška 

č.3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pozemky zahrady, zemědělský a stavební 

pozemek byl oceněn podle příslušného paragrafu pomocí porovnávací metody. 

     Čtvrtá kapitola diplomové práce byla zaměřena na tržní ocenění vybraného souboru. 

Rodinný dům i zemědělský pozemek byl oceněn pomocí porovnávací metody, která  

je založena na získání co největšího počtu informací o srovnatelných nemovitostech. 

    Pátá kapitola byla zaměřena na srovnání jednotlivých metod, které byly použity 

v předchozích kapitolách a bylo provedeno zhodnocení dosažených výsledků a navržení změn 

cenového předpisu. Dále zde byla vypočítána daň z převodu nemovitostí a to jak u rodinného 

domu, tak i u zemědělského pozemku. Poslední částí této kapitoly byl návrh změn cenového 

předpisu v případě ocenění zemědělského pozemku. 

     Cílem diplomové práce bylo ocenění vybraného souboru nemovitostí pomocí vhodných 

metod tržního administrativního ocenění, srovnání vhodnosti použitých metod 

administrativního a tržního ocenění a následné zhodnocení a určení nejvhodnější metody pro 

ocenění daného typu nemovitého majetku.  

    Cíl diplomové práce byl splněn. V případě rodinného domu je administrativní cena 

přibližně stejná jako cena tržní. V případě zemědělského pozemku je administrativní cena 

oproti tržní hodnotě výrazně podhodnocena. Administrativní cena v případě ocenění 

rodinného domu přibližně odpovídá aktuální situaci na trhu s nemovitostmi, avšak  

u zemědělského pozemku je to zcela naopak. 

    První hypotéza, která byla stanovená na začátku diplomové práce, že dynamika vývoje 

trhu s nemovitostmi způsobuje růst rozdílu mezi administrativními a tržními cenami, byla 

potvrzena. Administrativní oceňování vychází z cenového předpisu, který je stanoven na celý 
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rok, avšak tržní hodnoty nemovitostí se v průběhu roku mění. Z tohoto důvodu může docházet 

během roku k velkým rozdílům mezi hodnotou tržního a administrativního ocenění.  

     Druhá hypotéza, která byla stanovena na začátku diplomové práce, že způsob výpočtu 

administrativní ceny zemědělského pozemku nezohledňuje tržní hodnotu těchto pozemků, 

byla potvrzena. Tržní hodnota vypočtená přímou porovnávací metodou je mnohokrát vyšší 

než cena zjištěná podle cenového předpisu. Administrativní cena zemědělského pozemku 

neodpovídá situaci na trhu s pozemky a může vést prodávajícího a kupujícího  

ke spekulativnímu jednání za účelem snížení daňové povinnosti a to v podobě, že se do kupní 

smlouvy uvede administrativní cena zemědělského pozemku, ze které bude placena daň 

z převodu nemovitosti, ale skutečná kupní cena by byla sjednaná cena na trhu.  

     Pro zabránění možného spekulativního jednání by se měla změnit metodika oceňování 

zemědělských pozemků podle cenového předpisu a to buď způsobem zvýšení koeficientu Kp, 

který v současné době odpovídá hodnotě 1,00, nebo zavedením nového koeficientu, který 

bude odrážet reálnou situaci na trhu a pomůže k přiblížení administrativní a tržní hodnoty 

oceňovaného pozemku. 

     Pro ocenění rodinného domu a zemědělského pozemku je podle mého názoru nejvhodnější 

metoda přímého porovnání, která zohledňuje aktuální situaci na trhu a nejvíce vypovídá  

o hodnotě nemovitosti v dané lokalitě. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

1. PP     první podzemní podlaží 

1. NP  první nadzemní podlaží 

2. NP  druhé nadzemní podlaží 

atd.  a tak dále 

BPEJ  bonitované půdně ekologické jednotky 

CA  cena nemovitosti A 

CB  cena nemovitosti B 

č. p.  číslo popisné 

ČR  Česká republika 

Cc  časová cena 

CP  cena pozemku 

CU  cena upravená 

ČRV  čistý roční výnos 

ČT  čistý peněžní tok 

ČV  čistý výnos 

CX  cena nemovitosti X 

HP  hodnota oceňovaného pozemku 

i  úroková míra 

I  index cenového porovnání 

IP  index polohy 

IT  index trhu 

IPC  indexovaná průměrná cena 

ITC  indexované tržní ceny 

Iv  index konstrukce a vybavení 

K4  koeficient vybavení stavby 

K5  koeficient polohový 

Kd  koeficient zohledňující dobu, kdy je stavby oceňována 

Ki  koeficient změny cen staveb vztažený k cenové úrovni roku 1994 

Km  koeficient místa stavby 

Kp  koeficient prodejnosti 

KP  koeficient pramene 
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KPo  koeficient polohy 

Kpod  koeficient výšky podlaží 

KPř  koeficient příslušenství 

KR  koeficient rekonstrukce 

KTP  koeficient typu pozemku 

Kv  koeficient vybavení stavby 

KVD  koeficient velikosti domu 

KVP  koeficient velikosti pozemku 

Kz  koeficient zastavěné plochy stavby 

NáV  náklady na výstavbu stavby 

NH  nákladová hodnota 

OP  obestavěný prostor 

OPOTŘ opotřebení 

OPss  obestavěný prostor spodní stavby 

OPvs  obestavěný prostor vrchní stavby 

OPza  obestavěný prostor zastřešení 

PCŽ  předpokládaná celková životnost 

PDŽ  předpokládaná další životnost 

PH  porovnávací hodnota 

Pi  hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy 

PK  tabulkové stanovený koeficient 
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VH  výnosová hodnota 
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ZC  základní cena 
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ZP   zastavěná plocha 
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