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1 Úvod 

Téma této bakalářské práce je oceňování staveb v ČR a i když nejsem soudním 

znalcem ani odhadcem v oboru oceňování a cesta k výkonu tohoto povolání pro mě zůstává 

velmi dlouhá, zvolila jsem dané téma proto, že jsem s problematikou oceňování přišla 

nedávno do styku a myslím, že se s ní dříve či později setká většina z nás. Znalecké posudky a 

oceňování staveb jsou v dnešní době v hojné míře využívány například u soudu, pro potřeby 

finančních úřadů, exekutorů, insolvenčních správců, pro daňové účely a v neposlední řadě - a 

zřejmě v největší míře - na trhu hypotečního financování.  

Oceňování staveb slouží k určení jejich ceny a provádí se prostřednictvím dvou 

přístupů, kterými jsou administrativní ocenění a ocenění tržní. Zatímco tržní ocenění má za 

úkol odhad tržní hodnoty stavby a v praxi odráží reálné podmínky tržního prostření,  určení 

administrativní ceny by mělo vhodně interpretovat daný cenový předpis. V praxi však 

skutečnou hodnotu nemovitosti příliš nereflektuje a značně se s ní rozchází.  

Bakalářská práce je tematicky rozdělena do dvou částí. První část je částí teoretickou, 

zahrnuje kapitolu „metody oceňování staveb“ a věnuje se definicím pojmů souvisejících 

s oceňováním, podrobnější definici pojmů cena a hodnota, odhadcům a znalcům, kteří 

samotné oceňování provádějí v praxi a v neposlední řadě také popisu jednotlivých metod 

oceňování nemovitostí. 

Druhá část práce, je částí praktickou. Daná nemovitost je oceněna nejprve tržním a 

následně administrativním způsobem. Výsledné ceny jednotlivých ocenění jsou v kapitole 

„srovnání použitých metoda a jejich zhodnocení“ porovnány a popsány. Zde je v práci 

vycházeno z hypotézy, že administrativní cena, tedy cena dle legislativního předpisu, 

oceňovaného objektu je v souladu s jeho tržní hodnotou. Na názorném příkladu nemovitosti 

v České Republice, konkrétně v obci Dlouhá Loučka v okrese Olomouc bude v této kapitole 

ověřena správnost této hypotézy, či bude naopak vyvrácena.  

U tržního ocenění je použita metoda přímého porovnání. U administrativního ocenění 

je proveden výpočet hodnoty dle 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, (oceňovací vyhláška), konkrétně hlavy III, přičemž garáž a ostatní 

vedlejší stavby patřící k nemovitosti jsou oceněny nákladovým způsobem. Ostatní metody 



6 

 

v praktické části zastoupeny nejsou, ovšem jejich užití plánuji následně rozvést a použít 

v diplomové práci. 

Cílem práce je poskytnout čtenáři ucelený pohled na oblast oceňování majetku, 

přiblížit základní způsoby a možnosti oceňování a na příkladu v analytické části poukázat na 

případné rozdílné hodnoty oceňované stavby dle legislativního předpisu a dle tržního ocenění 

a definovat příčiny proč k tomuto jevu dochází.  

V práci je čerpáno z odborné literatury, zaměřené na oceňování nemovitostí, jejíž 

autorem je převážně prof. Bradáč, který je jistým „autorským guru“ většiny publikací v této 

oblasti. Velkou míru znalostí uplatněných v práci jsem ovšem získala i z tvorby p. Zazvonila, 

jehož díla jsou pro příjemně čtivá a pro laika srozumitelná. Z legislativních předpisů je 

čerpáno velkou mírou ze zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku, a 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, (oceňovací vyhláška). 
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2 Metody oceňování staveb 

Celé téma oceňování staveb je pro veřejnou politiku potřebné zejména z hlediska 

příjmů do státního rozpočtu, a to díky daním, které se počítají z výsledné ceny nemovitosti. 

Dalším důvodem proč je oceňování staveb nezbytné je jeho postavení jako nástroje 

spravedlnosti, toto platí zejména u administrativního oceňování, kdy je spravedlivě vypočtena  

cena nemovitosti nezávisle na majiteli či potenciálním majiteli nemovitosti. 

Předtím, než se budu věnovat samotné problematice oceňování staveb pomocí 

jednotlivých metod, pokládám za vhodné začít práci definicemi základních pojmů 

souvisejících s oceňováním.  Vzhledem k rozsáhlosti celé problematiky není možné 

v omezeném rozsahu bakalářské práce popsat všechny pojmy, proto se zaměřím na definice 

související s nemovitostmi, konkrétně se stavbami. Vynechám pojmy jako např. pozemek, 

vlastnictví apod. 

 

2.1 Základní pojmy 

Předtím, než se budu věnovat samotné problematice oceňování staveb pomocí 

jednotlivých metod, bych chtěla začít definicemi základních pojmů souvisejících 

s oceňováním.  Vzhledem k rozsáhlosti celé problematiky není možné v omezeném rozsahu 

bakalářské práce popsat všechny pojmy, proto se zaměřím na definice související 

s nemovitostmi, konkrétně se stavbami. Vynechám pojmy jako např. pozemek, vlastnictví 

apod.  

Samotným pojmem oceňování, rozumíme činnost při, které je určitému předmětu 

přiřazována hodnota. Důležité je přitom rozlišovat pojmy jako cena a hodnota. Jak uvádí 

v jedné ze svých publikací prof. Bradáč – v praxi se tyto termíny bohužel často zaměňují. 

2.1.1 Nemovitost  

Základní úpravu pojmu nemovitost nabízí občanský zákoník v §119 odstavci 2, který 

uvádí, že nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.1 

                                                 
1 §119 zákona č. 40/1994 Sb., Občanský zákoník 
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Důvodů, proč se oceňování nemovitostí velmi často využívá, je celá řada. Například 

ocenění nemovitého majetku pro účely: 

• jeho aktivace v podnikatelském účetnictví 

• využití hodnoty nemovitosti pro stanovení daňového základu v případě části 

majetkových daní 

• expertiza při rozhodování o prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti 

• podklad pro řešení právních pří a sporu 

• součást ocenění většího majetku (například ocenění podniku) 

• stanovení pojistné částky a pojistného při sjednávání pojistek na nemovitosti nebo 

oceňování nemovitostí jako zajištění úvěru, hypotéky apod.2 

2.1.2 Stavba 

Pojem „stavba“ se v právních předpisech vyskytuje zásadně ve dvou pojetích – 

občanskoprávním a stavebně-právním. Jejich vzájemné zaměňování je zdrojem řady 

nedorozumění konfliktních situací.3 Ve stavebních předpisech je stavba pojata spíše jako 

činnost, to co se kolem stavby má dít, ale sám pojem „stavba“ zde není definován. Přesné 

vymezení tohoto pojmu neobsahují ani občanskoprávní předpisy, chápána je zde jako věc. 

Pro potřeby této bakalářské práce je shledávám nejdůležitější definici dle zákona o 

oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Ten v §3 člení stavby na: 

• stavby pozemní, kterými jsou 

a) budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 

uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo 

více ohraničenými užitkovými prostory 

b) venkovní úpravy 

                                                 
2 Hütter, D. Základy oceňování nemovitostí. Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona, 2010, str. 5 
3 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4.přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 13 
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• stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, 

pro rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy 

území, studny a další stavby speciálního charakteru 

• vodní nádrže a rybníky  

• jiné stavby. 

Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouhlasu mezi účelem 

užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolení a skutečným 

užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o 

účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouhlasu mezi stavem uvedeným v katastru 

nemovitostí a skutečným stavem platí, že stavby je určena účelu, pro který je svým stavebně 

technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má 

se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.4 

2.1.3 Podlaží a podkroví 

Podlažím se rozumí část budovy, vymezená dvěma následujícími úrovněmi horního 

povrchu nosné části stropních konstrukcí. Ve znalecké praxi se pro jednoznačnost používá 

názvů 1. podzemní podlaží, 2. podzemní podlaží atd.  

Podlažím je rovněž podkroví, což je střešní prostor nebo jeho část, stavebně určená 

k účelovému využití (byt, prádelna, ateliér, apod.). V podkroví nemusí být žádné  bytové 

prostory; důležité je, zda je stavebně upraveno. 5 

2.1.4 Podlahová  plocha 

Podlahová plocha je vnitřní plocha místnosti. V zákonu o oceňování majetku je 

uvedeno: podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech plošných výměr 

podlah jednotlivých místností a prostor tvořících příslušenství bytu nebo nebytového 

prostoru.6  

                                                 
4 § 3, odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
5 BRADÁČ, A., Teorie oceňování nemovitostí. 8. Přepracované vydání, Brno: Cerm, 2009, str. 21-22 
6 § 8, odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
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2.1.5 Zastavěná plocha 

Zastavěná plocha budovy je plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem 

svislých konstrukcí budovy, u objektů nezakrytých nebo polo-odkrytých je zastavěná plocha 

vymezena obalovými čarami vedenými líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu.7 

2.1.6 Obestavěný prostor 

Obestavěným prostorem je míněno vymezení stavebního objektu ohraničeného 

vnějšími vymezujícími plochami. 

2.1.7 Životnost stavby 

Životností rozumíme dobu, jež uplyne od vzniku stavby do jejího zchátrání, za 

předpokladu, že po celou dobu byla na stavbě prováděna běžná (preventivní) údržba.8 

Životnost staveb hraje významnou roli zejména při nákladové metodě ocenění 

nemovitosti. 

 

2.2 Znalci a odhadci 

Činností související s oceňováním se v České republice zabývají tři skupiny osob. Jsou 

jimi znalci a odhadci a poslední skupinu tvoří zaměstnanci právnických osob, které podnikají 

v oblasti oceňování nebo jiným způsobem působí v oborech s oceňováním souvisejících. 

V současné době má pro hypoteční a úvěrové potřeby své interní odhadce celá řada 

bankovních ústavů a institucí. Níže se v práci zaměřím na první dvě skupiny osob – tedy 

znalce a odhadce s cílem je charakterizovat a přiblížit jejich činnosti. 

Znalec je nezávislá osoba, která na základě svých odborných znalostí zkoumá, 

posuzuje a hodnotí určité skutečnosti, o kterých vydává obvykle písemný znalecký posudek. 

Protože soudce je především právníkem, může proto soud v otázkách odborných přizvat 

odborníka – znalce.9 

Znaleckou činnost vykonávají: 

                                                 
7 BRADÁČ, A., Teorie oceňování nemovitostí. 8. Přepracované vydání, Brno: Cerm, 2009, str. 26 
8 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 185 
9 Hütter, D. Základy oceňování nemovitostí. Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona, 2010, str. 13 
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• znalci – fyzické osoby, které jsou jmenovaní ministrem spravedlnosti nebo předsedou 

krajského soudu podle místa bydliště, zapsaní do seznamu znalců příslušného 

krajského (v Praze městského) soudu podle oborů, odvětví, resp. specializací. Tito 

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

i na objednávku občanů, podnikatelů, podniků atd. 

• znalecké ústavy – podávají znalecké posudky na žádost státních orgánů 

• příležitostní znalci (ad hoc) – v případě, že pro některý obor není žádný znalec do 

seznamu zapsán, nebo takový znalec nemůže úkon provést (např. pro námitku 

podjatosti), případně pokud by přibrání znalce zapsaného do seznamu bylo spojeno 

s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady, potom státní orgán může pro jeden konkrétní 

případ ustanovit odborníka tzv. znalcem ad hoc.10 

Znalecké činnosti patří do resortu ministra spravedlnosti. Osoby, které se stanou 

znalci, jsou zapsány v seznamu znalců a tlumočníků příslušného kraje a zároveň v ústředním 

seznamu ministra spravedlnosti. Do funkce jsou znalci jmenováni ministrem spravedlnosti 

nebo z jeho pověření předsedou krajského soudu podle místa bydliště budoucího znalce. 

Soudní znalce lze považovat za nejkvalifikovanější odborníky v daném oboru a výkon 

jejich činnosti vyžaduje obsáhlé praktické zkušenosti. 

V současné době se činnost znalců řídí zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a 

tlumočnících, vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., která byla novelizována 

vyhláškami č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., č. 77/1993 Sb. A č. 325/2002 Sb. 

Odhadce je osoba, která vykonává obdobnou činnost jako znalec, ale tyto dva pojmy 

je důležité od sebe odlišit. Zatímco znalec je, jak už bylo výše zmíněno, jmenován, odhadci se 

k výkonu činnosti oceňování vydává živnostenský list, konkrétně koncesní listina. 

Posudky, které na základě tohoto živnostenského listu odhadce zpracovává proto ani 

nemají stejně velkou váhu jako znalecké posudky zpracované znalcem.  

                                                 
10 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 723 
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Odhadci fungují spíše jako cenoví poradci, kteří jsou najímání především bankami a 

jinými finančními institucemi, kterým zpracovávají tržní oceňování nemovitostí za účelem 

zajištění hypoték a finančních úvěrů zástavami.  

Činnost odhadce upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona je možné požádat o 

vydání koncesní listiny pro tyto kategorie oceňování majetku: věci movité, věci nemovité, 

finanční majetek, podniky. 

 

2.3 Cena a hodnota 

Při oceňování se lze setkat s různými druhy cen či hodnot. V první fázi je však 

důležité odlišit pojmy cena a hodnota. 

Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 

částku za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým 

faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby.11 

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách lze cena stanovit buďto smluvně, tedy 

dohodou nebo oceněním podle zvláštního právního předpisu. 

  V praxi existuje celá řada různých kategorii cen, které se pokusím definovat níže, pro 

analytickou část této bakalářské práce jsou však nejdůležitějšími pojmy cena administrativní a 

cena tržní. Nyní se však ještě podívám na pojem hodnota. 

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na 

straně jedné a kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Při stanovení hodnoty se jedná o 

odhad. 

Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo 

služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. 

                                                 
11 BRADÁČ, A., Teorie oceňování nemovitostí. 8. Přepracované vydání, Brno: Cerm, 2009, str. 47 
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Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány, jaké vlastnosti věci vyjadřují – 

například věcné hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod., přitom 

každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy třeba zcela 

přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována.12 

2.3.1 Cena zjištěná (administrativní, úřední) 

První ze dvou pro tuto práci důležitých kategorií cen, je cena zjištěná, někdy též 

označovaná jako cena administrativní nebo úřední. Svůj název má proto, že se zjišťuje podle 

cenového předpisu, kterým je v současnosti zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

Při koupi a prodeje je možné sjednat také cenu dohodou, tedy jinak než podle 

předpisu. Ta může mít libovolnou výši, omezená je ovšem horní hranice je nemovitost plně 

nebo částečně hrazena ze státního rozpočtu, fondu nebo jiných prostředků státu. 

2.3.2 Cena pořizovací 

Cena pořizovací bývá označována také jako cena historická. Jedná se o cenu, za kterou 

bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení bez odpočtu opotřebení. U nemovitostí a 

zejména u staveb se jedná o cenu v době jejich postavení. Nejčastěji se vyskytuje v účetní 

evidenci.13 

2.3.3 Cena reprodukční 

Dá se také označit jako reprodukční pořizovací cena, navazuje totiž na cenu 

pořizovací. Je to cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit 

v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 14 Takže zatímco pořizovací cena je cena v době 

pořízení, reprodukční cena je cena k rozhodnému dni – ke dni jejímu vzniku nebo pořízení. U 

staveb se dá zjistit několika způsoby, a to položkovým rozpočtem, nákladovou kalkulací, za 

pomoci agregovaných položek nebo pomocí technickohospodářských ukazatelů (THU). 

                                                 
12 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 75 
13 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 79 
14 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 79 
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2.3.4 Věcná hodnota 

Jedná se o reprodukční cenu věci, sníženou o přiměřené opotřebení, odpovídající 

průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak 

snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci.15 

2.3.5 Výnosová hodnota 

Výnosová hodnota se u nemovitostí zjistí z dosaženého ročního nájemného, sníženého 

o roční náklady na provoz. Do těchto nákladů by se měly započítat odpisy, průměrná roční 

údržba, správa nemovitosti, daň z nemovitosti, jejich pojištění aj.16 

2.3.6 Cena obvyklá (obecná, tržní) 

Cenou obvyklou rozumíme takovou cenu, za kterou je možno stejnou nebo 

porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném trhu prodat nebo koupit. Název „obecná 

cena je používán zejména v soudní praxi, a to již od minulého století. V současné době se 

někdy používá termín „tržní cena, tržní hodnota“, v zákonu o oceňování majetku pak „cena 

obvyklá“.17 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku definuje obvyklou cenu jako cenu, která 

by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování 

stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom 

se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby.18 

Obvykle se zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi obdobných 

nemovitostí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud tyto 

                                                 
15 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 79 
16 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 79 
17 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 80 
18 § 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
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informace nejsou od statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, 

je třeba použít jinou metodiku.19 

Jinou metodikou je myšleno např. ocenění časovou cenou, výnosové ocenění nebo 

odborný odhadce stanoví přiměřenou cenu. 

Podle mezinárodních oceňovacích standardů IVSC je základem ocenění oceňování na 

základě tržní hodnoty. Přičemž tržní hodnotou se rozumí odhadnutá částka, za kterou by 

aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolnými kupujícími a dobrovolnými 

prodávajícími při transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za 

předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez nátlaku.20 

Na tržní cenu nemovitostí působí celá řada vlivů. Jedním z nich je například kupní síla 

obyvatelstva. V období, kdy je kupní síla obyvatelstva nižší a tudíž lidé používají peněžní 

prostředky na uspokojování základních potřeb, je poptávka po nemovitostech nižší.  V této 

době je také tržní cena nemovitostí nižší, protože ji prodávající je schopen na trhu prodat jen 

za nízkou cenu. 

V souvislosti s tržní neboli obvyklou cenou je také používán pojem vlastní tržní cena, 

která se tvoří až při konkrétním prodeji, respektive koupi a může se od zjištěné hodnoty i 

výrazně odlišovat. Není možno ji přesně stanovit. V bankovním sektoru se ujal i pojem tržní 

cena v tísni. Tento pojem platí pro takovou cenu, za jakou je zcela jistě nemovitost rychle 

prodejná.21 

2.3.7 Výchozí cena  

Výchozí cena je cena nové stavby a vyjadřuje cenu bez opotřebení. 

2.3.8 Jednotková cena 

Jednotkovou cenou se rozumí cena za jednotku – např. m3, m2, ks, ha atd. 

                                                 
19 HRNČÁLOVÁ, P., Pojmy užívané při oceňování nemovitostí. [online]2012. [cit. 2012-03-05]. Dostupné 
z www.ocenovaninemovitosti.cz/on/strana.php?id=_teorie001 
20 HÜTTER, D. Základy oceňování nemovitostí: Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona, 2010, str. 19 
21 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 81 
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2.3.9 Stopcena 

Stopcenou se rozumí cena, vycházející z nařízení vlády č. 175/1939 Sb., o zákazu 

zvyšování cen. Tímto nařízením bylo ke dni 20.6.1939 zakázáno zvyšovat ceny. U pozemků 

pro převod mezi občany platila například 40 let, až do roku 1979, u staveb v soukromém 

vlastnictví pak až do roku 1984.22 

 

2.4 Administrativní přístup k oceňování staveb 

Stanovení administrativní ceny a ceny založené na tržních principech je v některých 

aspektech shodné, ale v jiných odlišné. Shodná je skutečnost, že se znalec zabývá stejnými 

objekty zkoumání, rozdíl je ovšem ve způsobu tohoto zkoumání. Pokud je úkolem znalce 

stanovit tzv. administrativní cenu, jeho jedinou úlohou je správně aplikovat legislativní 

předpis pro účel, který je předem stanoven.23 

Jinak řečeno tržní ocenění je odhad tržní hodnoty oceňované stavby, zatímco určení 

její administrativní ceny by mělo vhodně interpretovat daný cenový předpis. Kdyby předpis, 

který stanovuje administrativní cenu stavby, počítal se všemi faktory, které na její stanovení 

působí, byla by potom výše administrativní a tržní ceny stejná. 

Při tvorbě administrativní ceny je snaha ji koncipovat v souladu s podmínkami, které 

odpovídají skutečnému trhu s nemovitostmi, aby výsledný odvod do státního rozpočtu byl 

pokud možno spravedlivý. Jde tedy o cenu uměle vytvořenou, která se skutečnou objektivní 

hodnotu nemovitostí přijímanou trhem má pouze málo společného.24 

Právním předpisem, na jehož základě je v České republice stanovována 

administrativní cena staveb, je již několikrát v předchozích kapitolách zmiňovaný zákon č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku.  

Výsledným produktem administrativního ocenění je znalecký posudek. 

                                                 
22 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 81 
23 DÖRFEL, L., KRATĚNA, J.,ORT P. et al. Soudní znalectví aneb minimum znalostí znalce nejen v oboru 
ekonomika – ceny a odhady nemovitostí. Praha: České vysoké účetní technické v Praze, 2009, str. 91 
24 HÜTTER, D. Základy oceňování nemovitostí: Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona, 2010, str. 19 
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Zpracování takového znaleckého posudku je znaleckým úkonem, který může podat 

pouze znalec jmenovaný podle zákona o znalcích a tlumočnících a musí obsahovat 

předepsané náležitosti. Administrativní cena se užívá především pro účely daňové. 

Znalecké posudky se používají také v soudním řízení, případně pro potřeby finančních 

úřadů. Ale zde se již samotné potřeby účelu dostávají na hranici použitelnosti z hlediska 

tvorby ceny dle vyhlášky. Je však třeba konstatovat, že cenový předpis zavedením 

porovnávací metody kvalitativně postoupil a ceny vypočtené dle cenového předpisu se blíží 

k cenám obvyklým. 

 

2.5 Tržní  oceňování staveb 

V případě tržního ocenění nemluvíme o výsledném produktu jako o znaleckém 

posudku, ale nejčastěji je výsledný produkt nazýván jako tržní ocenění nebo stanovení 

obvyklé ceny.  Pro výpočet této ceny ovšem neexistuje pevný předpis a použití metody záleží 

na posouzení a odborných znalostech znalce či odhadce. Cena obvyklá se více uplatňuje při 

obchodních případech, kde dochází k reálnému použití peněz nebo je nutné nemovitost na 

hodnotu peněž převést, aby bylo možné stanovit následné odpovídající finanční vypořádání. U 

této ceny jednotliví autoři mnohdy dochází k různým výsledkům u stejných předmětů 

ocenění. 

Tržní přístup k oceňování vychází z principů tržní ekonomiky. Jedná se o individuální 

tvůrčí proces, který spočívá v hledání cenotvorných argumentů, v jejich analýze a následném 

uvážení všech vlivů působících na hodnotu nemovitosti. Se všemi uvedenými činnostmi je 

uvažováno v konkrétních podmínkách tržního prostředí. Vzhledem k tomu, že tržní ocenění je 

proces naprosto individuální a neexistuje zde žádný přesně daný mechanismus k určení 

hodnoty, hovoříme o odhadu tržní hodnoty.25 

Za výše zmíněné cenotvorné argumenty lze považovat především stav nabídky a 

poptávky, stabilitu či rozkolísanost, stav konkurenčního prostředí a působení ekonomických 

fyzikálních, sociálních, demografických a politicko-správních vlivů.26 

                                                 
25 ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vydání, Praha: CEDUK,, 1996, str. 22 
26 HÜTTER, D. Základy oceňování nemovitostí: Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona, 2010, str. 23 
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Poté již samotné stanovení tržní ceny zahrnuje zohlednění konkrétních faktorů. Každá 

stavba má své výhody i nevýhody, pokud má ve všech směrech pouze výhody, tak se jedinou 

její nevýhodou stává vysoká cena. Mezi nejčastější výhody a nevýhody stavby, které 

zohledňují její cenu, patří: 

Tab. 2.1: Výhody a nevýhody, které mají vliv na cenu staveb 

Výhody (+) Nevýhody (-) 

+ klidná a žádaná lukrativní lokalita - rušná lokalita 
+ ideální dispozice, velké místnosti - špatně řešená dispozice, malé místnosti 
+ panoramatický výhled - stíněný výhled 

+ světlá nemovitost 
- málo světla, např. malá okna směřovaná na 
sever 

+ po rekonstrukci - v původním stavu před rekonstrukcí 
+ 2. patro s výtahem - poslední patro bez výtahu, přízemí 
+ lodžie, terasa - bez terasy i lodžie 
+ parkování (garáž, pakovací stání) - bez garáže 
+ ojedinělá nabídka - velká konkurence ve stejné lokalitě 
+ příznivá cena - vysoká cena 
+ čisté vlastnictví - omezené vlastnictví (hypotéka, exekuce) 
Zdroj: vlastní zpracování 

Lze rozlišit tři základní přístupy k tržnímu ocenění. Obvykle je použit jeden z nich, 

častěji ale jejich kombinace. Jedná se o přístupy: 

• přístup na bázi porovnání (porovnávací metoda) 

• přístup na bázi vynaložených nákladů (nákladová metoda) 

• přístup na bázi očekávaných výnosů (výnosová metoda). 

2.6 Porovnávací metoda 

Porovnávací metoda, jak již vyplývá z jejího názvu, je založena na porovnání 

oceňované nemovitosti s nemovitostmi  porovnatelných parametrů, který byly prodány za 

porovnatelných podmínek.27 

Tato metoda je v podstatě založena na předpokladu, že kupec poptávající se po stavbě 

by byl natolik informovaný, že by za  nemovitost nezaplatil víc, než jsou náklady na pořízení 

                                                 
27 ORT, P. Moderní metody oceňování nemovitostí na tržních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 
2007, str. 14 
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jiné nemovitosti se stejnou využitelností. Při porovnávací metodě jsou analyzovány podobné 

nemovitosti nedávno prodané nebo nabídnuté k prodeji v současných tržních podmínkách. 

Tyto nemovitosti jsou potom porovnány s oceňovanou nemovitostí a poté jsou provedeny 

cenové úpravy pramenící s rozdílnosti některých faktorů, jako jsou datum prodeje, lokalita 

kde se daná nemovitost nachází, typ nemovitosti, její stáří a technický stav a pravděpodobné 

budoucí užití. 

Pro ideální výsledek porovnávací metody je nutné zachovat čtyři podmínky: 

• oceňované a porovnávané nemovitosti musí být reálně srovnatelné (tj. podobny 

si co do rozsahu, užitku a kvality) 

• aktuálnost cen porovnávaných nemovitostí 

• porovnávané ceny musí vycházet z dostatečného počtu realizovaných obchodů 

či ze statisticky ošetřeného průměru na základě dostatečné četnosti obchodů 

• porovnávání musí probíhat ve stejných podmínkách co se účastníků obchodu, 

segmentu trhu a rozsahu oblasti týká.28 

Při oceňování porovnávací metodou je, hlavní mít s čím porovnávat, proto je důležitá 

existence databáze porovnatelných nemovitostí. Při vytváření této databáze narážíme na dva 

základní problémy, kterými jsou úplnost informací o porovnávané nemovitosti, druhým 

problémem je pravdivost informací. Protože je navíc ještě nemovitost heterogenní statek, tzn., 

že neexistují dvě totožné nemovitosti, musí být pro objektivní určení ceny touto metodou 

cenově zohledněny a přepočítány rozdílné vlastnosti srovnávaných objektů. 

Vliv jedné vlastnosti nemovitosti na rozdíl v ceně oproti jiné obdobné nemovitosti 

vyjadřují koeficienty odlišnosti. Je-li hodnota srovnávací nemovitosti vlivem tohoto 

koeficientu vyšší než nemovitosti oceňované, je koeficient vyšší než 1.29 

Existují čtyři techniky pro určení ceny nemovitosti pomocí porovnávací metody, 

kterými jsou: metoda porovnání odbornou rozvahou, metoda zjištění hodnoty pomocí 

koeficientu prodejnosti, metoda přímého porovnání a metoda nepřímého porovnání. 

                                                 
28 ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vydání, Praha: CEDUK,, 1996, str. 79 
29 BRADÁČ, A., Teorie oceňování nemovitostí. 8. Přepracované vydání, Brno: Cerm, 2009, str. 47 
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Metoda porovnání odbornou rozvahou je v případě nemovitostí nepřesná a to proto, 

že téměř neexistují stejné nemovitosti. Jedná se o aritmetický průměr prodejních cen.  

Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti je již na rozdíl od první 

metody běžně odhadci používaná. Jejím předpokladem je však vytvoření databáze 

nemovitostí, u nichž jsou známi prodejní ceny, a lze určit koeficient prodejnosti. 

Metoda přímého porovnání je přímé porovnávání oceňované nemovitosti 

s realizovanými cenami obdobných nemovitostí, jejichž cenu na základě obchodování známe. 

Přičemž musí být proveden přímý přepočet hodnoty podle konkrétního kvalitativního a 

kvantitativního vztahu k oceňované nemovitosti. Pro větší jistotu nejlepšího výsledku je 

vhodné provádět toto porovnání na základě více získaných vzorků. 

Metoda nepřímého porovnání je metoda, jejímž výsledkem je hodnota oceňované 

nemovitosti získaná porovnáním obchodovatelných cen obdobných nemovitostí. Tato cena je 

shromážděna na základě sběru dat jako průměrná cena. Díky většímu statistickému celku je 

riziko špatného dohadu menší. Metoda však klade důraz na jasnou definici použitého 

standardu, což může být v určitých situacích problematické. Hlavním porovnávacím prvkem 

jsou kvalitativní, znaky kvantitativní pak mají význam menší.30 

 

2.7 Nákladová metoda 

Jedním z možných hledisek ocenění stavby jsou náklady, potřebné na postavení 

stavby. Pokud tyto náklady stanovujeme k datu postavení stavby, pak se jedná o cenu 

pořizovací. Pokud je stanovujeme k datu ocenění, je výsledkem cena reprodukční, což je cena 

po snížení o opotřebení.31 

Na základě výpočtu reprodukčních nákladů se odhadne hodnota budovy, přičemž se 

odečte odhad kumulovaných odpisů. Příčiny snížení hodnoty je možné rozdělit na fyzické 

(fyzické zhoršení způsobené opotřebením v důsledku stáří a používání), funkční (zastarávání 

v důsledku faktorů, jakými jsou například špatná konstrukce budovy, dispoziční uspořádání, 

                                                 
30 ZAZVONIL, Z. Oceňování nemovitostí na tržních principech. 1. vydání, Praha: CEDUK,, 1996, str. 85-86 
31 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 81 
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atd.) a externí (zastarání způsobené negativními externími faktory, které se vymykají 

kontrole, např. poloha majetku z hlediska sousedních objektů nebo regionu).32 

V řadě případů v České republice vychází tržní hodnoty zjištěná nákladovou metodou 

vyšší, než metodou příjmovou a porovnávací. 

Pro nalezení věcné hodnoty stavby je v první řadě potřeba zjistit její výchozí cenu, 

tedy cenu, za kterou by byla pořízena stavby nová. Tuto cenu lze zjistit čtyřmi způsoby: 

individuální cenovou kalkulací, podrobným položkovým rozpočtem, metodou agregovaných 

položek nebo propočtem ceny podle technicko-hospodářských ukazatelů.  

Zjištění hodnoty individuální cenovou kalkulací je nejpodrobnějším, nejpřesnějším 

a zároveň nejpracnějším způsobem jak zjistit výchozí cenu. Kalkulace obsahuje jednotlivé 

položky, které jsou násobeny jednotkovou cenou zjištěnou v příslušném katalogu cen 

stavebních prací. Jejich součet dává následně výchozí cenu. Metoda individuální cenové 

kalkulace se používá převážně v případech nových staveb, nebo když ke stavbě existuje 

podrobná stavebně technická dokumentace se všemi údaji o použití stavebních hmot apod.  

Celkové náklady se dělí na přímé a nepřímé, kde přímé jsou zjistitelné přímo na danou 

položku a souvisejí s jejím objemem, a kde nepřímé naopak nelze vyčíslit na konkrétní 

položku, protože mají společný nebo hromadný charakter. K nákladům se připočítává i zisk 

stavební firmy a daň z přidané hodnoty. Mezi přímé náklady se řadí: přímý materiál, přímé 

mzdy, náklady na stroje a ostatní přímé náklady. Mezi nepřímé neboli režijní náklady patří: 

výrobní režie a správní režie.33  

Při zjištění hodnoty položkovým rozpočtem je podmínkou stejně jako u metody 

kalkulačního vzorce znalost jednotlivých konstrukcí a jejich detailního provedení. Proto je 

tato metoda použitelná pouze u nových staveb nebo při provádění oprav stávajících objektů. 

Nákladová cena objektu se stanovuje dle položek stavebních prací.  

                                                 
32 HÜTTER, D. Základy oceňování nemovitostí: Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona, 2010, str. 26 
33 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 86-88 
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Celkové náklady vynaložené na stavbu je nutné utřídit a za tímto účelem se náklady 

sestavují do jednotlivých celků. Podle zvyklostí se jedná o jedenáct hlav představujících 

jedenáct ucelených skupin nákladů souvisejících s pořízením stavby.34  

Zjištění hodnoty pomocí agregovaných položek se používá tehdy, pokud není 

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

Agregované položky sdružují několik rozpočtových položek do jedné, kde jsou 

v rámci jedné agregace sloučeny položky stavebních prací tak, že tvoří ucelenou konstrukci. 

Systém slouží pro rychlé a poměrně přesné ocenění.35  

Poslední způsob je zjištění hodnoty pomocí technicko-hospodářských ukazatelů. 

Na rozdíl od např. zpracování položkového rozpočtu je to způsob jednodušší, na druhé straně 

ale méně přesný. Po zjištění výměry celé stavby se tato výměra násobí jednotkovou cenou. 

Tím se získá cena výchozí – reprodukční pořizovací nebo pořizovací v případě, že bude 

použit technicko-hospodářský ukazatel z dřívějších let. Jednotková cena se získává většinou 

srovnáním s již provedenými stavbami a cenami za jejich provedení.  

Protože i stavby, které slouží ke stejnému účelu, se mohou vzájemně lišit, používají se 

koeficienty, kterými se násobí jednotková cena. Těchto korekčních koeficientů je pět:  

• koeficient vybavení stavby 

• koeficient výšky podlaží 

• koeficient zastavěné plochy stavby 

• koeficient místa stavby 

• koeficient zohledňující dobu, kdy je stavba oceňovaná. 

2.8 Výnosová metoda 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku vychází tento způsob z výnosu 

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

34 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 88 
35 BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVINKOVÁ, V. Nemovitosti Oceňování a právní vztahy. 4. přepracované a 
doplněné vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 89 
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daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry).36 Jinak 

řečeno odhadce zjišťuje, jaká částka by musela být uložena v bance při daných úrokových 

sazbách, aby byl zajištěn stejný výnos, který je realizován z pronájmu dané věci. 

Výsledkem použití výnosového způsobu ocenění nemovitosti je nalezení výnosové 

hodnoty nemovitosti. 

Odhadce, který provádí ocenění nemovitosti výnosovým způsobem, musí nejprve 

analyzovat budoucí výnos z dané stavby, dále analýzu budoucích nákladů, které musí vlastník 

vynaložit na provoz a také musí správně určit míru kapitalizace pomocí které se prování 

přepočet na současnou hodnotu. Odhadce musí také zhodnotit dvě kritéria a to, zda oceňovaná 

stavba umožňuje bezproblémový dlouhodobý příjem z pronájmu nebo zda bude tento příjem 

možný pouze po určitou omezenou dobu a zda vlastník zamýšlí tuto stavbu po určité době 

prodat nebo si ji hodlá ponechat. Podle těchto dvou kritérií rozlišujeme techniky oceňování 

staveb výnosovým způsobem: 

• výpočet výnosové hodnoty majetku se zajištěným nekonečným  výnosem 

(věčná renta) 

• výpočet výnosové hodnoty majetku se zajištěným dočasným výnosem 

(dočasná renta) 

• výpočet výnosové hodnoty majetku pomocí diskontovaných peněžních toků 

Výnos z nemovitosti je nutné počítat z nájemného, které by bylo možné ve skutečnosti 

dosáhnout. Do odhadu nelze zahrnovat výnosy ze zisku podniku, který je v nemovitosti 

umístněný, protože v tomto případě by se nejednalo o ocenění nemovitosti, ale o ocenění 

podniku. Při výpočtu výnosu je nutné oddělit jednotlivé prostory nemovitosti, jako je garáž, 

dům apod. Pokud je nájemné regulované je nutné zohlednit i tuto skutečnost. 

 

                                                 
36 § 2, odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
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3 Tržní ocenění vybrané stavby 

Analytická část bakalářské práce je zaměřena na praktické ocenění stavby vycházející 

z teoretické části. Oceňovanou stavbou bude nemovitost nacházející se v obci Dlouhá Loučka.  

Jak už bylo uvedeno v úvodu, základem pro analytickou část je hypotéza, že 

administrativní cena bude totožná s cenou tržní.  

Modelová nemovitost použita pro příklad ocenění v této práci bude oceněna tržní 

metodou porovnávacím způsobem a administrativní metodou porovnávacím způsobem. 

V další kapitole potom budou výsledky ocenění dle vyhlášky a nevyhláškového ocenění 

porovnány a zhodnoceny výsledky. 

3.1 Charakteristika obce 

Obr. 3.1: Poloha obce 
Zdroj: www.dlouhaloucka.cz 

Dlouhá Loučka leží administrativně v okrese 

Olomouc a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s 

rozšířenou působností je město Uničov. Obec Dlouhá 

Loučka se rozkládá asi 28 kilometrů severně od centra 

Olomouce a 9 kilometrů severovýchodně od města 

Uničov. Tato část střední Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná.  

Jedná se o středně velkou obec s počtem 1 907 obyvatel. Dlouhá Loučka se dále dělí 

na tři části, konkrétně to jsou: Dlouhá Loučka, Křivá a Plinkout. 

Katastrální území obce má rozlohu 2657 ha, z toho orná půda zabírá 57 %. Pětina 

katastru obce je osázena lesním porostem. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli 

v obci velmi málo ploch s travním porostem. Obec leží v nadmořské výšce 398m nad mořem. 

Obec Dlouhá Loučka (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v 

souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 

tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní 

subjektivitou. 
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Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní 

správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá 

Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 

 

3.2 Charakteristika oceňované stavby 

Tab. 3.1: Obec, ve které se nemovitost nachází a okolí nemovitosti 
Název obce: Dlouhá Loučka 

Druh obce: Obec s rozšířenou působností  

Počet obyvatel: 1 907 

Obchod s potravinami:  v místě, v přiměřené vzdálenosti 

Školy: Základní škola Dlouhá Loučka 

Poštovní úřad: v místě 

Obecní úřad: v místě 

Stavební úřad: Uničov, 9 km 

Okresní úřad: Olomouc, 28 km 

Kulturní zařízení: kino v místě 

Sportovní zařízení: TJ sokol 

Struktura zaměstnanosti: zemědělství, služby 

Životní prostředí: dobré, bez výraznějšího vlivu inverzí 

Poptávka nemovitostí: přiměřená 

Hotely atd.: Uničov, 9 km 

Územní plán: existuje 
Zdroj: www.dlouhaloucka.cz 

Jak je z tabulky patrné, jedná se o středně velkou obec v menší vzdálenosti od města 

Uničov, přičemž okresní město Olomouc je vzdálené 30 km. Dojíždění za prací tedy není pro 

obyvatele obce nijak složité, o to spíš, že na okraji města Uničova se nachází stále se 

rozrůstající průmyslová zóna skýtající velkou možnost pracovního uplatnění. 

Tab. 3.2: Umístění nemovitosti v obci 
Poloha: Na okraji obce v klidné části 
Vzdálenost k nádraží ČD: 7km autobusem 
Vzdálenost k autobusové zastávce: 2 min chůze 
Převládající zástavba: rodinné domy 
Parkovací možnosti: dvě garáže, před domem 
Obyvatelstvo v okolí: bez problémových skupin 
Územní plán: existuje 
Inženýrské sítě v obci: kanalizace, elektrifikace, zemní plyn 
Povodňový stupeň v místě nemovitosti: 2 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Stejně jako obec samotná, tak i nemovitost svou klidnou polohou, rodinnými domy 

v sousedství a bezproblémovým obyvatelstvem v okolí zvyšuje pro ocenění svou lukrativitu a 

pro zobchodování je její poloha dobrá. Příjezd k nemovitosti je ze státní silnice směr Uničov.  

Tab. 3.3: Vlastní nemovitost 
Typ stavby: rodinný dům - samostatný 
Počet pokojů: 5+1 
Počet kuchyní: 1 
Počet koupelen: 1 
Počet WC: 1 
Sklady: Zděný sklad navazující na garáže 
Sklepní místnosti: Mimo dům na zahradě 
Prádelna v domě: Není 
Zahrada: zahrada za domem 
Pozemky - zastavěná plocha: 142 m2 
Pozemky celkem 2 195 m2 
Příslušenství: 2x garáž 
Dostupnost jednotlivých podlaží: dobrá 
Možnost dalšího rozšíření: není 
Údržba stavby: stavba udržovaná 
Zdroj: vlastní zpracování 

Níže oceňovaná nemovitost je 80 let starý, nicméně udržovaný, samostatně stojící dům 

s velkou zahradou a dvěma zděnými garážemi, které jsou k němu přistavěny, dále s jedním 

zemním sklepem postaveným na zahradě za domem a zděným skladem, který navazuje na 

garáže. Ve smyslu §3 odst. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na 

výstavbu má dům charakter rodinného domu, protože více než polovina podlahové plochy 

místností a prostorů je určena k bydlení, má nejvýše tří samostatné byty, nejvýše dvě 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.  

Z důvodu stáří a svého umístění na pozemku již neskýtá možnost dalšího rozšíření. 

Dům není podsklepený, má jedno nadzemní podlaží se sedlovou střechou, je v něm situována 

bytová jednotka 5+1 s úplným hygienickým příslušenstvím. Objekt rodinného domu je 

zásobován pitnou vodou z vlastní studny. Splaškové vody z objektu rodinného domu jsou 

svedeny do veřejné splaškové kanalizace, dům je napojen na rozvod zemního plynu. 

Vstup do domu je z verandy na boční straně do chodby, odtud je přístup do dalších 

částí domu, kterými je WC, koupelna, kuchyně, ložnice, jídelna, obývací pokoj a dva další 

pokoje. Objekt byl postaven přibližně v roce 1920. 

Zastavěná plocha oceňované stavby je 142 m3 a celková výměra pozemků je 2 195 m3. 
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Tab. 3.4: Rizika 
Negativní vlivy okolní zástavby: Ne 
Právní zánik stavby: Ne 
Záplavová a zátopová oblast: Ne 
Riziko přístupu a příjezdu: Ne 
Věcná břemena: Ne 
Předkupní právo: Ne 
Možnost sesuvu: Ne 
Kritická poloha objektu u vozovky: Ne 
Zdroj znečištění v blízkém okolí: Ne 
Zdroj znečištění ve vzdálenějším okolí: Ne 
Zdroj hluku v okolí: Ne 
Jiné: Ne 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak již z výše uvedené tabulky vyplývá, nejsou patrna žádná rizika, která by snižovala 

tržní hodnotu nemovitosti. 

Tab. 3.5: Připojení k inženýrským sítím 
Vodovod: Není 
Kanalizace: přípojka z veřejné kanalizační sítě z ulice 
Elektrická síť: kabel z elekt. sloupu, příkon dostatečný 
Plyn: zaveden 
Dálkové vytápění: není 
Telefonní přípojka: zavedena 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.3 Samotné tržní ocenění vybrané nemovitosti 

Pro účely této práce byla použita metoda přímého porovnání, srovnávané nemovitosti 

jsou převzaté z internetové inzerce. 

Výpočet hodnoty pozemku 

Pozemky dle katastrální mapy – příloha č. 1. Jedná se o parcely č. 1039, 1040, 1041, 

1042 a 1043. 

Pozemek parcely č. 1039 o výměře 167 m2 je veden v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku „zahrada“ a tvoří se stavebním pozemkem jednotný funkční celek. 
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Pozemek parcely č. 1040 o výměře 339 m2 je částečně zastavěný domem a vedlejšími 

stavbami. V katastru nemovitostí je pozemek veden v druhu pozemku „zastavěná plocha a 

nádvoří“. 

Pozemek parcely č. 1041 o výměře 1093 m2 je veden v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku „zahrada“ a tvoří se stavbou a stavebním pozemkem jednotný funkční celek. 

Pozemek parcely č. 1042 o výměře 105 m2 je veden v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku „zahrada“ a tvoří se stavbou a stavebním pozemkem jednotný funkční celek. 

Pozemek parcely č. 1043 o výměře 491 m2 je veden v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku „zahrada“ a tvoří se stavbou a stavebním pozemkem jednotný funkční celek. 

 

Jednotková cena pozemku byla stanovena na základě konzultace se zástupcem obce a 

z kupních smluv týkajících se stavebních pozemků v obci, které obec Dlouhá Loučka uzavřela 

s kupujícími. Průměrná prodejní cena stavebního pozemku se pohybuje v rozmezí od 100 

Kč/m2 do 400 Kč/m2. Cenu jsem aritmetickým průměrem stanovila na částku 250 Kč/m2. 

Tab 3.6: Výpočet hodnoty pozemků 

Druh pozemku Parcela č. 
Výměra 

[m2] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m2] 

Celková cena 
pozemku 

zahrada 1039 167 250 41 750 Kč 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

1040 339 250 84 750 Kč 

zahrada 1041 1 093 250 273 250 Kč 
zahrada 1042 105 250 26 250 Kč 
zahrada 1043 491 250 122 750 Kč 
Hodnota pozemků celkem 548 750 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby 

Pro výpočet ceny hlavní stavby je nutné vypočítat obestavěný prostor, ten získáme 

vynásobením zastavěné plochy a konstrukční výšky daného podlaží. 
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Tab 3.7: Výpočet obestavěného prostoru 

Název Obestavěný prostor 
 
Vrchní stavby (14,00*7,35+5,82*4,12)*3,60+(4,12*1,10+4,16*2,47)*3,20= 504,15 m3 

Zastřešení 
14,00*7,35*2,87/2+5,82*4,12*2,37/2+4,12*1,10*0,50/2  
+4,16*2,47*0,50/2= 179,78 m3 

Obestavěný prostor celkem 683,92 m3 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zastavěná plocha  [m2]  142 

Obestavěný prostor [m3]  683,92 

Jednotková cena  [Kč/m3] 3 768 

Rozestavěnost  %  37,43 

Reprodukční hodnota Kč  964 631 

Stáří   let  80 

Další životnost  let  40 

Opotřebení   %  74,17 

Věcná hodnota Kč  249 190 

 

Výpočet věcné hodnoty ostatních staveb 

Protože nedisponuji žádnou databází oceňovaných nemovitostí, ani nemám přístup do 

databáze odhadců ČS, a.s., kterou odhadci v ČR využívají, konzultovala jsem jednotkovou 

cenu garáží, skladu a zemního sklepu s daňovou poradkyní. S přihlédnutím k jejím 

zkušenostem mi bylo doporučeno v tomto případě používat jednotkovou cenu těchto staveb 

2 500 Kč/m3. Tuto cenu budu ve výpočtu níže používat. Ceny za garáže, sklad a zemní sklep 

udává následujíc tabulka č. 3.8 
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Tab 3.8: Výpočet hodnoty ostatních staveb 

Název Popis 
Parcela 
č. 

Množství 
v [m3] 

Jednotková 
cena 

Reprodukční 
cena 

Opotřebení 
Věcná 

hodnota 

Garáže 

Přízemní 
zděná 

stavby dvou 
garáží, 

navazující 
na dům 

1040 61 m3 
2 500  
Kč/m3 

152 500 Kč 50% 76 250 Kč 

Sklad 

Přízemní 
zděná stavba 

skladu, 
navazující 
na garáže 

1040 74 m3 
2 500  
Kč/m3 

185 000 Kč 50% 92 500 Kč 

Zemní 
sklep 

Pod úrovní 
terénu, 
zděný s 

betonovou 
podlahou 

1040 36 m3 
2 500  
Kč/m3 

90 000 Kč 50% 45 000 Kč 

Věcná hodnota ostatních staveb celkem 210 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet porovnávací hodnoty 

Ceny a parametry srovnávaných nemovitostí jsou přejaty z internetové inzerce 

s realitami. Obce, ve kterých se dané nemovitosti nachází, jsou velikostně podobné obci 

Dlouhá Loučka, stejně jako jejich vybavenost a dopravní dostupnost. Všechny se nachází 

poblíž, v okolí přibližně 20 km. 

1. Srovnatelná nemovitost  

Lokalita: Libina 

Užitná plocha: 200 m2 

Pozemek: 5 624 m2 

Požadovaná cena: 2 650 000 Kč 

Jednotková cena: 13 250 Kč/m2 

Koeficient odlišnosti: 0,9 

Upravená cena na: 11 925 Kč/m2  

V případě první srovnávané nemovitosti se jedná o samostatně stojící podsklepený 

rodinný dům. Zastavěná plocha domu je 1 124 m2, pozemek má rozlohu 4 500 m2. K domu 
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připadá stodola, dvůr a bazén. Střecha je sedlová, jako krytina je použit eternit. Topení je 

ústřední na tuhá paliva. Dům má další čtyři místnosti, ve kterých byla provedena 

rekonstrukce.  

První srovnatelná nemovitost se nachází v obci obdobného významu. Interiér domu je 

po rozsáhlé rekonstrukci téměř všeho vybavení včetně podlahových krytin a obkladů 

koupelny, dům v dobrém technickém stavu. Výpočtem v níže uvedené tabulce č. 3.9 byl 

stanoven koeficient odlišnosti na 0,9. 

2. Srovnatelná nemovitost 

Lokalita: Dětřichov u Uničova 

Užitná plocha: 129 m2 

Pozemek: 0 m2 

Požadovaná cena: 1 150 000 Kč 

Jednotková cena: 8 915 Kč/m2 

Koeficient odlišnosti: 1,1 

Upravená cena na: 9 806 Kč/m2 

V případě další srovnatelné nemovitosti se jedná o samostatně stojící cihlový dům 

s možností rozšíření o půdní prostory. Zastavěná plocha a nádvoří je 264 m2, zahrada 856 m2. 

Střecha sedlová, pokrytá eternitem. V obci se nachází obecní vodovod, na který je dané 

nemovitost napojená, disponuje však i vlastní studnou. V roce 2010 byla v obci vybudovaná 

kanalizace, na kterou je nemovitost taktéž napojená. Plynová přípojka před domem. Topení je 

řešeno formou elektrického kotle, elektřina 380/220 V. Jako podlahová krytina je použito 

linoleum a v některých místnostech dlažba. V nemovitosti je nová kuchyňská linka s barovým 

pultem. Dům se nachází v klidné části obce Dětřichov. 

Druhá srovnatelná nemovitost se nachází v obci obdobného významu. Protože je po 

rekonstrukci a  celkově ve velmi dobrém technickém stavu, byl výpočtem v níže uvedené 

tabulce č. 3.9 stanoven koeficient 1,1. 

3. Srovnatelná nemovitost 

Lokalita: Štarnov 

Užitná plocha: 140 m2 
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Pozemek: 543 m2 

Požadovaná cena: 2 290 000 Kč 

Jednotková cena: 16 357 Kč/m2 

Koeficient odlišnosti: 0,8 

Upravená cena na: 13 086 Kč/m2 

Poslední srovnatelná nemovitost se nachází téměř na samotě, na okraji obce Štarnov. 

Dispozičně je řešena 4+1, užitná plocha nemovitosti je 140 m2. V přízemí se nachází obývací 

pokoj s francouzským oknem do zahrady, kuchyň, předsíň, koupelna, WC, spíž, prádelna, 

kotelna a garáž. V prvním patře se potom nachází další tři pokoje a druhá koupelna. Vytápění 

domu je řešeno pomocí kotle na tuhá paliva. Dům disponuje vlastní studnou. Na zahradě za 

domem se nachází ovocné stromy a posezení. Celý pozemek je oplocen. 

Srovnatelná nemovitost se nachází o obci obdobného významu. Celý dům je po 

rekonstrukci, ve velmi dobrém technickém stavu. Z výše uvedených důvodů byl koeficient 

odlišnosti v tabulce č. 3.9 stanoven 0,8. 

Tab. 3.9: Stanovení indexů odlišnosti 

Srovnatelná 
nemovitost č. 

Lokalita 
Poloha 

K1 
Vybavenost 

K2 

Dispoziční 
řešení 

K3 

Koeficient 
odlišnosti 

Ko 

1 Libina 1,0 1,0 0,9 0,9 
2 Dětřichov 1,0 1,1 1,0 1,1 
3 Štarnov 1,0 0,9 0,9 0,8 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ko = K1*K2*K3 

Průměrná jednotková cena na m2 tří výše uvedených srovnávaných nemovitostí je     

11 606 Kč/m2.  

Celková užitná plocha oceňované nemovitosti je 155 m2. 

Porovnávací hodnota tedy činí 1 798 874 Kč/m2.  

Výsledná cena dle tržního ocenění dané nemovitosti, tj. hlavní budovy se všemi 

přilehlými pozemky a vedlejšími stavbami, které tvoří dvě garáže sklad a zemní sklep činí 

v součtu 2 557 624 Kč. 
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4. Administrativní ocenění vybrané stavby 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, výsledným produktem administrativního 

ocenění je znalecký posudek zpracovaný podle cenového předpisu platného v té které době. 

Platnost příslušné vyhlášky v dnešních podmínkách v České republice je přibližně 1 rok. 

Účelem posudku je zjištění ceny nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování 

majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a 

č. 188/2011 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění 

vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. 

Ocenění pozemků  

Dle §28 vyhlášky 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

(oceňovací vyhláška) je cena pozemku v obci Dlouhá Loučka dle odstavců e) a f)  stanovena 

na 800 Kč, přičemž tato cena musí být  upravena dle vzorce:  

   Základní cena ZC = Cp*3,00 

kde Cp je cena pozemku v Kč/m2, zaokrouhlená na dvě desetinná 

místa, vypočtená podle vzorce:  

Cp = 35+(a-100)*0,007414 

kde a je počet obyvatel v obci 

V případě zde oceňované nemovitosti bude tedy výpočet základní ceny za m2 

následující:    Cp = 35+(1907-1000)*0,007414 = 41,72 

   ZC = 41,72*3,00 = 125,17 Kč/m2 

Tab 4.1: Výpočet hodnoty pozemků  

Druh pozemku Parcela č. 
Výměra 

[m2] 
Základní cena  

[Kč/m2] 
Celková cena  

zahrada 1039 167 125,17 20 903,39 Kč 
zastavěná plocha a nádvoří 1040 339 125,17 42 432,63 Kč 
zahrada 1041 1 093 125,17 136 810,81 Kč 
zahrada 1042 105 125,17 13 142,85 Kč 
zahrada 1043 491 125,17 61 458,47 Kč 
Zjištěná cena pozemků 274 748,15 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Celková zjištěná cena pozemků dle §28 je 274 748,15 Kč. 

Ocenění hlavní stavby 

Výpočet v předchozí kapitole udává, že obestavěný prostor oceňované nemovitosti je 

celkem 683,92 m3. Nyní je ještě potřeba vypočítat podlažnost, ta se spočítá jako podíl 

zastavěné plochy všech podlaží a zastavěné plochy prvního nadzemního podlaží. 

Podlažnost:  

zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží  (14,00*7,35+5,82*4,12) = 126,88 m2 

zastavěná plocha všech podlaží (14,00*7,35+5,82*4,12)+(4,12*1,10+4,16*2,47) 
                    = 141,69 m2  

Podlažnost: ZP / ZP1 = 1,12 

Na rozdíl od předchozí kapitoly, kde byla cena nemovitosti zjištěna tržním oceněním, 

což je ocenění nevyhláškové, tudíž byla cena za m3 obestavěného prostoru stanovena na 

základě zkušeností a vlastní úvahy odhadce, je nyní u administrativního oceňování potřeba 

vycházet z příslušného legislativního předpisu, který tuto cenu za m3 obestavěného prostoru 

přesně udává v závislosti na poloze nemovitosti. Ceny pro Olomoucký kraj, kde se daná 

nemovitost nachází, jsou uvedeny v následující tabulce. Cena pro nemovitost v této práci je   

2 758 Kč/m3.  

Tab. 4.2: Indexované průměrné ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, 
rekreačních chalup, rekreačních domků 

Kraj v členění na vyjmenované obce a 
velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel 

a oblastí 

Indexovaná průměrná cena (Kč/m3) 

OLOMOUCKÝ KRAJ 
Jeseník 2 504 
Olomouc  4 500 
Prostějov 3 620 
Přerov 3 389 
Šumperk 3 295 
10 001 - 50 000 3 273 
2 001 - 10 000 3 130 
do 2 000 obyvatel 2 758 

Zdroj: Příloha č. 20a vyhlášky 3/2008 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
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Cenu dle vyhlášky za m3 obestavěného prostoru je potřeba upravit o Index cenového 

porovnání. Ten je tvořen třemi dílčími indexy – indexem trhu, indexem polohy a indexem 

vybavení. Po úpravě těmito indexy, je cena nemovitosti realističtější co se týče 

obchodovatelnosti na trhu, jejího umístění z hlediska dostupnosti a vybavenosti regionu, 

pracovních příležitostí nebo školství a její konstrukce a vybavenosti, tzn. stáří, zařízení, 

stavebních materiálů apod. V následujících tabulkách jsou výpočty jednotlivých indexů. 

Tab. 4.3: Výpočet indexu trhu 
Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis Hodnota Ti 

1 
Situace na dílčím 
trhu s 
nemovitostmi 

I. Poptávka výrazně nižší než nabídka -0,10 
II. Poptávka nižší než nabídka -0,05 
III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 
IV. Poptávka vyšší než nabídka 0,05 
V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka 0,10 

2 
Vlastnictví 
nemovitosti 

I. Stavba na cizím pozemku -0,05 

II. 
Stavba na vlastním pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

0,00 

3 
Vliv právních 
vztahů na 
prodejnost 

I. Negativní -0,01 až -0,05 
II. Bez vlivu 0,00 
III. Pozitivní 0,01 až 0,05 

Index trhu: 
 

  
 

1,00 

Zdroj: Příloha č. 18a vyhlášky 3/2008 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
 

Z hlediska polohy je oceňovaná nemovitost a velmi dobrém místě, v zástavě 

rodinných domů, v klidné oblasti na okraji obce. Objekt je ideální pro bydlení rodin s dětmi. 

V na konci ulice se nachází rybník, na který navazují pole a následně lesy. Nejedná se o 

stavbu na cizím pozemku a na cenu nemají vliv ani žádné další negativní vlivy. V obci se 

nachází obecní úřad. V blízkosti nemovitosti, asi ve vzdálenosti 500m je několik obchodů 

s potravinami, drogérie, obchod se stavebním materiálem a tři pohostinství. V obci není příliš 

mnoho pracovních možností, ovšem v nedalekém městě Uničově je stále se rozrůstající 

průmyslová zóna nabízející určitý počet pracovních míst. Zbytek obyvatel je nuceno hledat 

zaměstnání ve vzdálenějších městech Šternberk, Olomouc, popřípadě Šumperk. V následující 

tabulce uvádím výpočet indexu polohy s přihlédnutím na výše zmíněná kritéria. 
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Tab. 4.4: Výpočet indexu polohy 
Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis Hodnota Pi 

1 Úřady v obci 
I. Žádný úřad -0,02 
II. Obecní úřad 0,00 
III. Obecní úřad, pošta 0,02 

2 Poloha nemovitosti 
I. Samoty, osady mimo souvisle zast. území  -0,01 
II. Na okraji zastavěného území obce 0,00 
III. Uvnitř souvisle zastavěného území obce 0,01 

3 
Okolní zástavba a 
životní prostředí 

I. S negativními vlivy na okolí (např. dálnice) -0,05 
II. Objekty pro bydlení 0,00 
III. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, …  0,05 

4 
Obchod, služby, 
kultura v obci 

I. Žádný obchod -0,03 
II. Pouze obchod se základním sortimentem 0,00 

III. 
Více obchodů nebo služeb, pohostinské a 
kulturní zařízení 

0,03 

5 Školství a sport 
I. Žádná základní škola -0,03 
II. Základní škola 0,00 
III. Základní škola a sportovní zařízení 0,03 

6 Zdravotní zařízení 

I. Žádné zdravotnické zařízení -0,03 
II. Pouze ordinace praktického lékaře 0,00 

III. 
Ordinace praktického a odborného lékaře a 
další zařízení 

0,03 

7 Veřejná doprava 
I. 

Žádná zastávka hromad. dopravy nebo ve 
vzdálenosti více jak 1000 m 

-0,04 

II. Omezené dopravní spojení 0,00 
III. Dobré dopravní spojení  0,04 

8 Obyvatelstvo 
I. Konfliktní skupiny v okolí -0,01 až -0,4 
II. Bezproblémové okolí 0 

9 Pracovní příležitosti 
I. Bez pracovních možností v obci nebo okolí -0,06 
II. Omezené prac. možnosti v obci nebo okolí 0 
III. Dostatečná nabídka prac. možností  0,06 

10 
Změny v okolí s 
vlivem na cenu 
nemovitosti 

I. Výrazně negativní změny  -0,06 až -0,10 
II. Negativní změny -0,01 až -0,05 
III. Bez vlivu 0 
IV. Pozitivní změny 0,01 až 0,05 
V. Pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10 

11 Vlivy neuvedené 
I. Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 
II. Bez dalších vlivů 0 
III. Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 

Index polohy:  
 
 

1,09 

Zdroj: Příloha č. 18a vyhlášky 3/2008 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
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Následující tabulka uvádí výpočet indexu konstrukce a vybavení stavby. Potřebné 

charakteristiky nemovitosti jsou uvedeny již v předchozí kapitole u tržního oceňování.  

 

Tab. 4.5: Výpočet indexu vybavení 
Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis Hodnota Vi 

1 Druh stavby 
I. Rekreační chalupa a rekreační domek -0,02 
II. Dvojdomek, dům řadový -0,01 
III. Samostatný rodinný dům 0 

2 
Provedení 
obvodových stěn 

I. Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty -0,08 
II. Typ 2 - Železobetonová konstrukce -0,01 
III. Typ 3- Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0 
IV. Typ 4- Dřevostavby 0,04 
V. Typ 5 - Ekologické stavby 0,1 

3 
Tloušťka obvod. 
stěn 

I. méně jak 45 cm -0,02 
II. 45 cm 0 
III. více jak 45 cm 0,03 

4 Podlažnost 
I. Hodnota větší než 2 0 
II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,01 
III. Hodnota 1 0,02 

5 
Napojení na veřejné 
sítě 

I. Žádné nebo pouze přípojka elektrické energie -0,1 
II. Přípojka elektro, vl. studna  -0,05 
III. Přípojka elektro, voda a kanalizace 0 

IV. 
Přípojka elektro, voda, napoj. na veřej. Kanal. 
Nebo domovní čistírna 

0,04 

V. 
Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo 
propan butan 

0,08 

6 
Způsob vytápění 
stavby 

I. Lokální na tuhá paliva -0,08 
II. Lokální vytápění el. nebo plynem -0,04 
III. Ústřední, etážové, dálkové 0 

IV. 
Převažující části vytápění podlahové, teplo-
vzdušné vytápění 

0,05 

V. 
Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná 
čerpadla, …) 

0,06 až 0,10 

7 
Zákl. příslušenství v 
RD 

I. 
Bez základního příslušenství nebo pouze 
suchý záchod, chemické WC 

-0,1 

II. 
Pouze částečně ve stavbě nebo úplné 
podstand. Nebo mimo stavbu RD 

-0,05 

III. Úplné - standardní provedení 0 

IV. 
Úplné nadstandard. Nebo více zákl. příslu. 
Standard. Proved., prádelna 

0,05 

V. 
Více základních příslušenství nadstandardního 
provedení 

0,06 až 0,10 
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8 
Ostatní vybavení v 
RD 

I. Bez dalšího vybavení 0 

II. 
Např. sauna, centrál. Vysavač, zimní zahrad., 
vířivé vany, vnitřní bazén 
 

0,01 až 0,25 

9 Venkovní úpravy 

I. Zanedbatelného rozsahu -0,05 
II. Minimálního rozsahu -0,03 
III. Standardního rozsahu a provedení 0 
IV. Většího rozsahu nebo nadstand. provedení 0,04 
V. Nadstandardního provedení a rozsahu 0,05 

10 
Vedlejší stavby 
tvořící příslušenství 
k RD 

I. Snižující hodnotu RD -0,01 až 0,03 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2 

0 

III. 
Standardní příslušenství - vedlejší stavby 
celkem do 25 m2 

0,05 až 0,10 

11 
Pozemky ve 
funkčním celku se 
stavbou 

I. Bez pozemku nebo do 300 m2 -0,01 
II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0 
III. Nad 800 m2 celkem 0,01 

12 
Kriterium jinde 
neuvedené 

I. Významně snižující cenu -0,06 až 0,10 
II. Mírně snižující cenu -0,01 až 0,05 
III. Bez vlivu na cenu 0 
IV. Mírně zvyšující cenu 0,01 až 0,05 
V. Významně zvyšující cenu 0,06 až 0,10 

13 
Stavebně technický 
stav 

I. Stavba ve výborném stavu 1,25 
II. Stavba v dobrém stavu s pravidel. údržbou 1,05 
III. Stavba se zanedbanou údržbou 0,85 
IV. Stavba ve špatném stavu 0,65 

V. Stavba ve špatném stavu - nutná rekonstrukce 0,40 

Kategorie D- pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně 0,7 

Index konstrukce a vybavení: 
 

  
 

0,78  
  

Zdroj: Příloha č. 20a vyhlášky 3/2008 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 

 

Při výpočtu je nutné hodnotu V13 vynásobit hodnotou dané kategorie, v našem případě 

kategorie D, tedy dle příslušné vyhlášky hodnotou 0,7. 

Výpočet celkového indexu cenového porovnání I:   I= It*Ip*Iv 

       I= 1,00*1,09*0,78 = 0,85 

Ocenění:  Cena upravená CU = Indexovaná průměrná cena IPC*I 

  CU = 2 758 Kč/m3*0,85 = 2 344,3 Kč/m3 

  Cena zjištěná  porovnávacím způsobem  

VVI
i

iV 13

12

1
1 ×








+= ∑

=
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CP = Cena upravená CU *Obestavěný prostor OP 

CP = 2 344,3*683,92 = 1 603 313,7 Kč  

Zjištěná cena rodinného domu dle §26a činí 1 603 313,7 Kč. 

Ocenění ostatních staveb 

Garáž: 

Obestavěný prostor garáže, která tvoří příslušenství k rodinnému domu a je oceňovaná 

nákladovým způsobem dle vyhlášky č. 3/2008 je 61 m3. Cena za 1 m3 je dle přílohy č. 9 

stanovena na 1 375 Kč/m3. Toto cena se nazývá základní cena ZC. Je ji nutno upravit dle 

vzorce:  ZCU=ZC*K4*K5*Ki*Kp 

K4 je koeficient vybavení stavby a vypočte se podle vzorce: K4=1+(0,54*n), 

kde n je součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, výpočet hodnoty n je v následující 

tabulce. 

Tab. 4.6: Výpočet hodnoty n (součtu objemových podílů konstrukcí a vybavení) 

Objemové podíly konstrukcí a vybavení garáží 
Konstrukce a vybavení Hodnocení standardu Objemový  podíl 
Základy Standard 0,062 
Obvodové stěny Standard 0,301 
Stropy Standard 0,262 
Krov Standard 

 
Krytina Standard 0,057 
Klempířské konstrukce Standard 0,029 
Úpravy povrchů Standard 0,048 
Dveře Standard 0,027 
Okna Standard 0,014 
Vrata Standard 0,068 
Podlahy Standard 0,072 
Elektroinstalace Standard 0,060 
Součet objemových podílů 1,000 
Zdroj: příloha č. 15 vyhlášky 3/2008 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
 

Hodnota K4 je tedy následující: K4=1+(0,54*1); K4=1,54. Maximální hodnota tohoto 

koeficientu může činit 1,20. 
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Dalším koeficientem pro výpočet upravené ceny je koeficient K5, což je koeficient 

polohový. Ten je dle přílohy č. 14 příslušné vyhlášky 0,85. 

Koeficient s označením Ki je koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38 a má 

hodnotu 2,027. 

Posledním koeficientem je koeficient Kp což je koeficient prodejnosti dle přílohy č. 39 

a má hodnotu 0,767. 

Výpočet upravené základní ceny:  ZCU=1 375 *1,20*0,85*2,027*0,767 

     Základní cena upravená ZCU= 2 180 Kč/m3 

Výpočet ceny garáže: 2 180 Kč/m3*61 m3= 132 980 Kč.  

Cenu je nutné snížit ještě o opotřebení, výpočet opotřebení provedu lineární metodou. 

Stáří 40 let, předpokládaná další životnost 40 let, předpokládaná celková životnost 80 

let. Opotřebení: 100%*40/80= 50% 

Cena garáže snížená o opotřebení činí: 66 490 Kč. 

Sklad: 

Budova skladu má obestavěný prostor 74 m3 a ocenění bude provedeno nákladovým 

stejně jako u garáže nákladovým způsobem, dle §7 vyhlášky č. 3/2008 Sb. Základní cena za 

m3 dle přílohy č. 8 je 1 250 Kč/m3. Výpočet je stejný jako u garáží, ovšem hodnoty 

koeficientů jsou jiné. 

Základní cenu je nutné upravit dle vzorce:  ZCU=ZC*K4*K5*Ki*Kp 

K4 je koeficient vybavení stavby a vypočte se podle vzorce: K4=1+(0,54*n), 

Hodnota K4 je tedy následující: K4=1+(0,54*1); K4=1,54. Maximální hodnota tohoto 

koeficientu může činit 1,20. 

Výpočet tohoto indexu je v následující tabulce č. 4.7. 
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Tab. 4.7: Výpočet hodnoty n (součtu objemových podílů konstrukcí a vybavení) 
Objemové podíly konstrukcí a vybavení vedlejších staveb 

Konstrukce a vybavení Hodnocení standardu Objemový  podíl 
Základy Standard 0,071 
Obvodové stěny Standard 0,318 
Stropy Standard 0,198 
Krov Standard 0,073 
Krytina Standard 0,081 
Klempířské konstrukce Standard 0,017 
Úpravy povrchů Standard 0,061 
Schodiště Standard 

 
Dveře Standard 0,030 
Okna Standard 0,011 
Podlahy Standard 0,082 
Elektroinstalace Standard 0,058 
Součet objemových podílů 1,000 
Zdroj: příloha č. 15 vyhlášky 3/2008 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
 

Dle přílohy č. 14 je koeficient K5 0,85. Koeficient Ki dle přílohy č. 38 činí 2,027 a 

koeficient Kp dle přílohy č. 39 činí 0,469.  

Výpočet upravené základní ceny:  ZCU=1 250*1,20*0,85*2,027*0,469 

     Základní cena upravená ZCU= 1 212 Kč/m3 

Výpočet ceny skladu: 1 212 Kč/m3*74 m3= 89 688 Kč. Stejně jako u garáže, také cenu 

skladu je nutné snížit o opotřebení. Výpočet je totožný jako u výpočtu opotřebení garáže. 

Opotřebení: 100%*40/80= 50% 

Cena garáže snížená o opotřebení činí: 44 844 Kč. 

Zemní sklep: 

Posledním příslušenstvím k hlavní stavbě je zemní sklep o rozloze 36 m3. Výpočet 

základní upravené ceny je totožný s cenou skladu. Proto je zde uveden pouze konečný 

výpočet a výpočet opotřebení. 

1 212 Kč/m3*36 m3= 43 632 Kč 

Opotřebení: 100%*40/80= 50% 

Cena zemního sklepu snížená o opotřebení činí: 21 816 Kč. 



42 

 

Zjištěná cena všech ostatních staveb činí 133 150 Kč. 

Výsledná cena dle administrativního ocenění dané nemovitosti, tj. hlavní budovy se 

všemi přilehlými pozemky a vedlejšími stavbami, které tvoří dvě garáže sklad a zemní sklep 

činí v součtu 2 011 211,85 Kč. 
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5. Srovnání použitých metod a jejich zhodnocení 

V práci bylo použito praktické ocenění podle porovnávací (tzv. komparativní) metody 

a v případě administrativního ocenění vedlejších staveb ještě dle nákladové metody. Právě 

tato metoda nejvíce zohledňuje aktuální situaci na trhu, protože vychází z reálných údajů 

majících základ ve skutečné poptávce po nemovitosti. V praxi je porovnávací metoda 

odborníky doporučována na prvním místě. Tržní hodnotu věci vytváří sám trh, proto je 

předpokladem užití této metody trh, tedy dostatek poptávky i nabídky po daném druhu 

nemovitostí a s tím související dostatek informací o srovnávaných nemovitostech. 

V případě tržního ocenění – tzn. ocenění „nevyhláškové“ dle porovnávací metody je 

stěžejní vypracování databáze nemovitostí. K porovnání s oceňovanou nemovitostí a 

nemovitostmi z databáze následně dochází pomocí koeficientu odlišnosti, který bere v potaz 

rozdíly mezi nemovitostmi, a charakterizují velikost vlivu jednotlivých kritérií. Cílem při 

tvorbě databáze nemovitostí je získat údaje o skutečných realizovaných cenách nemovitostí. 

Nejvěrohodnějším zdrojem v případě tvorby databáze nemovitostí zpravidla bývá realitní 

inzerce. Skutečně realizované ceny od konkrétních kupujících jsou mnohdy nedosažitelné a 

v případě příbuzenského vztahu mezi prodávajícím a kupujícím bývají navíc ještě zkreslené a 

o velkou část ponížené z důvodu snahy o ponížení daní. Ovšem ani prodejní cena inzerovaná 

realitními kancelářemi na internetových stránkách nebo v jiných formách inzerce nemusí mít 

skutečnou vypovídací hodnotu. Realitním firmám jde především o co největší zisk, tudíž 

bývají tyto ceny vyšší. Tento rozdíl se při výpočtu ocenění řeší indexem redukce na pramen 

ceny. V tomto případě je cena ponížena o 15%, tzn. násobena koeficientem 0,85. Pokud 

bychom ovšem vybrané nemovitosti sledovali na inzerci realitní firmy po nějakou dobu, 

zjistili bychom, že v případě špatné nebo horší prodejnosti se požadovaná cena časem snižuje. 

Pokud tento klesající trend trvá nějakou dobu a následně je nemovitost prodána za částku 

nižší, než byla původně požadovaná, nemusí být použit koeficient 0,85, protože je 

pravděpodobnost, že prodejní cena se bude blížit částce inzerované naposledy. V takovém 

případě se doporučuje ponížit cenu třeba jen o 5%, tzn. násobit koeficientem 0,95. Vše ovšem 

závisí na tom, jak kvalitní informace odhadce při sestavování databáze získá. 

Samotné koeficienty odlišnosti jsou tvořeny multiplikačními koeficienty, které určují 

váhu jednotlivých kritérií. Znalec si sám určuje na základě kolika a jakých kritérií bude 

nemovitost porovnávat. Vnáší tudíž do oceňování své vlastní pocity, názory, zkušenosti 
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nabyté po dobu jeho odborné praxe a získané znalosti. Protože každý znalec je jiný, liší se i 

tyto faktory a výsledná cena oceňované nemovitosti různými znalci může být odlišná.  

Z tohoto důvodu bývá zpravidla jedním z dílčích koeficientů také koeficient úvahy znalce. 

Tímto koeficientem má znalec také možnost ovlivnit výslednou cenu, pokud se mu zdá příliš 

vysoká nebo nízká vzhledem k jeho zkušenostem a znalostem. 

Stejná nemovitost byla v předchozí kapitole oceněna také administrativní metodou 

oceňování staveb, tedy metodou vyhláškovou. Při určování základní ceny za 1 m3 se u této 

metody vychází z oceňovací vyhlášky, která udává cenu dle polohy obce. V oceňovací 

vyhlášce, jsou přímo vyjmenovány ceny pro jednotlivá okresní města, ostatní obce jsou zde 

zařazeny do kategorií podle počtu obyvatel. Tabulka cen dle jednotlivých krajů je přiložena 

jako příloha č. 1 této práce. Pro nemovitost zde oceňovanou vyhláška definuje cenu 2 758 Kč 

za 1 m3 obestavěného prostoru.  

Z hlediska polohy výše oceňované nemovitosti je poptávka po nemovitostech v obci 

Dlouhá Loučka v souladu s nabídkou. Nemovitost je do budoucna tudíž dobře 

obchodovatelná. 

Metodu cenového porovnání začlenilo Ministerstvo financí do oceňovací legislativy až 

k 1.1.2009. V případě administrativního oceňování porovnávacím způsobem tato vyhláška 

definovala pojem index cenového porovnání.  Tento index se dále člení na jednotlivé dílčí 

indexy, díky nimž lze zohlednit různé vlivy, které na jednotlivé nemovitosti působí. Záleží 

ovšem i na velikosti obce a jejím významu do jaké míry se indexy do ceny promítnou.  

Nyní již ke konkrétním výsledkům tržního a administrativního ocenění. Při tržním 

ocenění porovnávací hodnotou byla nemovitost spolu s pozemky a ostatními stavbami 

oceněna na částku 2 557 624 Kč. Při ocenění stejné nemovitosti administrativní metodou jsem 

došla k částce 2 011 211,85 Kč. 

Zde bych ráda připomněla v úvodu zmíněnou hypotézu, že administrativní cena, tedy 

cena dle legislativního předpisu, oceňovaného objektu je v souladu s jeho tržní hodnotou. Tato 

hypotéza nebyla správná. I když se jedná o stejnou nemovitost, výsledné hodnoty se liší. Důvod této 

odchylky je v relativně velké míře volnosti při tržním oceňování, které je odhadcům ponechávána.  

 



45 

 

6. Závěr 

Teoretická část bakalářské práce, konkrétně kapitola „metody oceňování staveb“, byla 

zaměřena na definice pojmů souvisejících s oceňováním a na metody pomocí kterých lze 

oceňování provádět. Tato kapitola byla nutná pro seznámení se s daným tématem 

z teoretického hlediska před tím, než bylo prakticky řešeno. 

 V praktické části byly potom metody oceňování použity na příkladu nemovitosti, 

konkrétně na rodinném domě se zahradou a ostatním příslušnými stavbami – garáží, sklepem 

a zemním skladem. S praktickou částí souvisí i cíl celé práce, kterým bylo především 

poukázat na případné rozdílné hodnoty oceňované stavby dle legislativního předpisu a dle 

tržního ocenění a definovat příčiny proč k tomuto jevu dochází. Tento cíl byl splněn zjištěním 

rozdílných hodnot 

Konkrétně byla použita metoda porovnávací a ocenění dle příslušného legislativního 

předpisu, tj. vyhlášky č. 3/2008 Sb. Nejprve bylo provedeno tržní ocenění, v následující 

kapitole potom administrativní ocenění. Dle hypotézy, na které byla praktická část práce 

založena, tedy, že administrativní cena, tzn. cena dle legislativního předpisu, oceňovaného 

objektu je v souladu s jeho tržní hodnotou, by výsledné ceny v těchto dvou kapitolách měly 

korespondovat. Ve skutečnosti se tak ovšem nestalo. Tržní cena oceňované nemovitosti byla 

vyšší. Je zřejmé, že se v ní odrazila situace na trhu a poptávka po nemovitostech v dané 

oblasti a i přes velkou složitost a podrobnost vyhlášky č. 3/2008 je cena administrativní 

odlišná od reálné tržní hodnoty. Skutečný problém by ovšem nastal v případě, kdy by se ceny 

lišily o více než 30%, což se v tomto případě nestalo.  

Aby se ceny administrativního a tržního ocenění nerozcházely, bylo by možným řešení 

přepracování vyhlášky tak, aby byla flexibilnější se situací na trhu a rozdíly oproti tržnímu 

ocenění se tak minimalizovaly. Toto řešení je dle mého názoru složité a zřejmě i nereálné, 

proto do budoucna navrhuji upustit od administrativního oceňování úplně a provádět ocenění 

pouze tržní. Tato tendence je již v zahraničí běžná.  
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Seznam zkratek 

 

K1  Koeficient porovnání (poloha) 

K2  Koeficient porovnání (vybavenost) 

K3   Koeficient porovnání (dispoziční řešení) 

K4  Koeficient vybavení stavby (vedlejších staveb) 

K5  Koeficient polohový (vedlejších staveb) 

Ki  Koeficient změny cen staveb 

Kp  Koeficient prodejnosti 

n  Součet objemových podílů konstrukcí a vybavení 

Ko  Koeficient odlišnosti 

ZC  Základní cena 

Cp  Cena pozemku 

a  Počet obyvatel v obci 

ZP   Zastavěná plocha všech podlaží 

ZP 1  Zastavěná plocha prvního podlaží 

Ti  Hodnota indexu trhu 

It  Index trhu 

Pi  Hodnota indexu polohy 

Ip  Index polohy 

Vi  Hodnota indexu konstrukce a vybavení 

Iv  Index konstrukce a vybavení 

V13  Hodnota stavebně technického z tabulky č. 4.5 

I   Index cenového porovnání 

CU   Cena upravená 

IPC  Indexované průměrná cena
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