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1. Úvod 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitostí v České republice. Jak 

s názvu práce „Oceňováni nemovitostí v České republice“ plyne, práce se zabývá pouze a jen 

oceňováním nemovitostí. Pro potřeby práce byl vybrán soubor nemovitostí, který se nachází 

v obci Ludvíkov pod Pradědem v Moravskoslezském kraji. Jedná se o soubor, který obsahuje 

rodinný dům k němu přilehlý pozemek, na kterém se nachází zahrada a garáž, stojící 

v blízkosti rodinného domu. Netvoří s rodinným domem jednotný funkční celek.  

 

V úvodu je stanoven cíl práce a hypotézy. Předpoklad že cena administrativní bude vyšší jak 

cena tržní je označen H1
1
, a předpoklad že výsledná cena tržní bude vyšší, jak cena adminis-

trativní je označen jako H2
2
. 

 

Cílem práce je zjistit, jaká je administrativní a tržní cena souboru nemovitosti a na zá-

věr práce provést analýzu, shrnutí hypotéz a doporučení pro oceňovací praxi. Metody, 

které jsou využity pro ocenění souboru nemovitostí, jsou v obou případech porovnávací, 

navíc u tržního oceňování je porovnávací způsob ocenění proveden na základě koeficien-

tů odlišností. 

 

Druhá kapitola práce se zabývá spíše teoretickým výkladem pojmů, a používání základních 

metod ocenění. Netýká se konkrétního souboru, vybrané pro ocenění ale slouží pro potřeby 

vysvětlení pojmů, které jsou vyžity v navazujících částech práce. Slouží k nastínění problema-

tiky oceňovaní v praxi, podle jakých a postupů se oceňování provádí a jaké jsou zásady, které 

při oceňování musí být dodrženy.  V této kapitole jsou také vyjmenovány a následně vysvět-

leny právní předpisy, na základě kterých se oceňují movité a nemovité věci v České republice.  

V současnosti je základním právním předpisem vymezujícím proces ocenění zákon č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhláška č. 3/2008 Sb., tzv. oceňovací vyhláška. Kapi-

tola se také zabývá rozdílnosti mezi tím, kdo je vykonavatel. Zda - li se jedná o znalce, nebo o 

odhadce. Stěžejním bodem celé kapitoly je popis základních dvou metod, které jsou 

v současnosti pro oceňování majetku využívány. Jedná se o administrativní a tržní oceňování. 

Této charakteristice je věnována větší část kapitoly, jelikož v návaznosti na tento teoretický 

                                                 
1
 Hypotéza 1 – předpoklad, že nastane jev první 

2
 Hypotéza 2 – předpoklad, že nastane jev druhý 
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základ vychází další kapitoly, už v praktičtějším provedení, při aplikaci na konkrétní soubor 

nemovitosti. 

 

Další dvě kapitoly jsou založené na praktických výpočtech reálně existujícího souboru nemo-

vitosti vybraného k ocenění. První je vybraný soubor nemovitostí oceněn na základně admi-

nistrativního oceňování. Administrativní oceňování je charakteristické svými striktně danými 

postupy, které jsou vymezeny zákonem. Tento způsob oceňování neumožňuje žádné vlastní 

postupy nebo odchylky, jelikož postup je již dán. Každá nemovitost ze souboru je oceněna 

samostatně dle postupů uvedených v zákoně 151/1997 Sb., a vyhlášky 3/2008 Sb. Na závěr 

kapitoly je provedeno shrnutí a zjištěné ceny jednotlivých nemovitostí jsou sečteny. Výsled-

kem je administrativní cena. 

 

Tentýž soubor nemovitostí je v následující kapitole oceněn tržním způsobem. Tento postup je 

založen na větší benevolenci a vlastních úvahách. Dle našeho výběru je soubor oceněn porov-

návací metodou pomocí koeficientů odlišnosti. Díky tomu je nutné disponovat vlastní databá-

zi nemovitosti, se kterými je soubor následně porovnáván. Po potřebu oceněni je vybráno pět 

podobných nemovitostí poblíž obce Ludvíkov pod Pradědem nebo přímo v obci. Soubor je 

oceněn dohromady, jako celek, a výsledkem je tržní cena. 

 

Poslední kapitola stručně nastiňuje problematiku týkající se daní, které musí vlastnicí odvá-

dět, jelikož daně z nemovitosti následně ovlivňují cenu nemovitostí. V závěru kapitoly je shr-

nutí zjištěných výsledků, z předchozích dvou kapitol, kde je provedeno ocenění dle dvou po-

stupů, a v neposlední řadě závěr obsahuje doporučení k oceňovací praxi.  
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2.  Metody oceňování nemovitostí  

 

Oceňování může být definováno, jako soubor činností, kdy je určitému předmětu nebo soubo-

ru předmětů, práv a jiných přiřazován peněžní ekvivalent. Z všeobecného hlediska, je to po-

stup, kterým má být zjištěna hodnota majetku v peněžních jednotkách. Přesnost postupu a 

následný výběr metodiky je dán potřebou, podmínkami či účelem ocenění. Informace o hod-

notě jsou sdělovány odhadcem či znalcem, zpravidla formálně za pomocí písemně vyhotove-

ného ocenění. Nezbytnou doložkou při ocenění je jednoznačnost, průkaznost a další obsahově 

důležité náležitosti. Mezi tyto náležitosti je možné zařadit: 

 

 Datum ocenění – v závislosti na zadaném datu ocenění a v důsledku pohybu cen ne-

movitosti na trhu může dojít ke změně tržní hodnoty; 

 Úkol odhadce; 

 Podklady pro ocenění – výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy (geo-

metrický plán),  půdorysy, pohledy, řezy, technická zpráva, kolaudační rozhodnu, sta-

vební povolení,atd; 

 Identifikace oceňované nemovitosti; 

 Popis oceňované nemovitosti; 

 Popis použitých metod – seznámení uživatele ocenění, jaké metody a proč byli odhad-

cem použity;
3
 

 

Oceňování také slouží, pro potřeby státu a orgánu veřejné správy a to převážně z důvo-

du, aby byla zajištěna spravedlnost v postavení všech subjektů před zákonem, tzn. aby 

žádný subjekt nebyl „ošizen“. Jedná se o soudní spory v případě dědictví, určení vstupní 

ceny do účetnictví při dědictví nebo při určení daně z převodu nemovitosti
4
 

 

 

 

 

                                                 
3
 BRADÁČ, Albert et al. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 59 s.  

4
 tamtéž 
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2.1. Oceňování nemovitostí v České republice 

 

Nemovitosti, které se nacházející se na území České republiky mohou být oceněny  dle dvou 

metodo ocenění a to buď administrativně, nebo tržně.
5
 

 

2.1.1. Administrativní oceňování 

 

Administrativní oceňování je založeno na přesně definovaných postupech a krocích, které 

vychází ze zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších novelizací č. 

296/2007 Sb., a prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění novelizace 456/2008 Sb. Postup 

oceňování je dán v zákoně, pokud tak znalec nepostupuje, může dojít k odebrání jeho licence. 

Daňové účely jsou hlavním důvodem zavedení administrativního oceňování – zjištění daní viz 

kap. 5 – správné vypočtení daně z převodu nemovitosti (když převádíme majetek na někoho 

jiného, musím provést ocenění majetku). Je sledován spravedlivý přístup, jednotný přístup 

k subjektům vykonávajícím ekonomickou činnost a snaha o zaručení spravedlivého ocenění. 
6
 

 

Administrativním ocenění je určen postup, kterým jsou oceněny vymezené druhy majetku 

např. který majetek, jakou metodou a následně kroky pro ocenění. Výhodou je větší benevo-

lentnost a fakt, že musí být dodržen pevně stanovený postup. Nevýhodou je, že administrativ-

ní ocenění nedostatečně pružně reaguje na tržní výkyvy cen. 
7
 

 

Administrativní oceňování je prováděno tzv. znalci. Znalecká činnost se řídí zákonem č. 

36/1967 Sb., a prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb. Znaleckou činnost mohou vykonávat fy-

zické osoby, znalecké ústavy a znalci, příležitostně jmenovaní znalcem, pro jednu konkrétní 

věc, pokud se jedná o oblast málo obvyklou, jiným slovem pro oblast, pro kterou nejsou znal-

ci. Dle zákona 36/1967 Sb., jsou stanoveny podmínky, které musí znalec splňovat, a těmi 

jsou: 

 Občanství ČR; 

 Dostatečné zkušenosti a potřebné znalosti tykající se daného obru, které znalec získá-

vá studiem daného oboru; 

                                                 
5
 BRADÁČ, Albert et al. Teorie oceňování nemovitostí.  Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 185 s.  

6
 tamtéž 

7
 tamtéž 
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 S jeho jmenováním musí být seznámen a musí souhlasit;
8
 

 

Pokud je znalcem fyzická osoba, potom jsou tito znalci jmenování příslušným krajským sou-

dem nebo ministerstvem spravedlnosti. Tyto osoby jsou zapsány do seznamu znalců, podle 

příslušného krajského soudu. Mohou vypracovávat posudky, vztahující se k danému oboru 

pro potřebu státních orgánů, nebo o jejich službu mohou požádat právnické a soukromé oso-

by. Jsou oprávněni používat kulaté razítko a vyhotovovat znalecký posudek dle přísně vyme-

zených pravidel. K oprávnění obdrží znalec také číslo, pod kterým je konkrétní znalec zapsán, 

a pod tímto číslem také provádí posudky. Znaleckými ústavy jsou právnické osoby členící se 

na dva druhy: 

 Znalecké ústavy specializované, které se zabývají pouze danou znaleckou činností; 

 Znalecké ústavy kvalifikované, které se zabývají jak danou znaleckou činností, tak se 

zabývají i jinou činnosti, než je zpracovávání znalecký posudků. Na požádání jej mo-

hou vypracovat např. hygienické stanice, vysoké škol, aj.; 
9
 

 

U znalců příležitostně jmenovaných je důležitá tříletá praxe nebo kurz. Znalci mohou byt do 

čekací listiny zapsáni buď na vlastní žádost, nebo jsou navrženi institucí jako je např. vysoká 

škola, státní orgán aj. Oblast odměňování znalců je rozdělena na znalce vykonávající činnost 

pro státní orgán. V tomto případě se jejich odměňování řídí vyhláškou č. 432/2002 Sb. Pro 

fyzické osoby vykonávající znaleckou činnost je odměna stanovena dohodou. Úkolem znalců 

je vypracovávání znaleckých posudků. V úvodu každého znaleckého posudku je vždy jméno 

majitelé dané nemovitosti, za jakým účelem dochází k provedení posudku, datum zpracování 

a jméno znalce. Další část se týká samotného nálezu. Obsahem jsou údaje o vlastnictví a evi-

denci, dokumentační popis, popis nemovitosti, ocenění nemovitosti, výčet použitých koefici-

entů, pokud zde došlo k venkovním úpravám, tak podrobný výpis těchto úprav. V závěru po-

sudku je znalecká doložka. Zde je znalcem uvedeno, dle jakého oprávnění vykonává svou 

činnost a pod jakým číslem byl posudek zapsán do znaleckého deníku.
10

 

 

V případě administrativního oceňování je prostor po individuální názor striktně limitován. 

Výsledná cena vzniklá při dodržení pravidel by měla splňovat podmínku jednoznačnosti. 

Tímto způsobem je zákonodárcem zaručeno spravedlivé ocenění a jeho význam pro společ-

                                                 
8
 HÁLEK, Vítězslav. Oceňování majetku v praxi.  Bratislava: Donau Media,  s. r. o.,  2009. 47 s.  

9
 tamtéž 

10
 BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2013. Ústřední oceňování majet-

ku 2012. Brno: Akademické Nakladatelství CERM, s.r.o.2012. s. 300.  
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nost je zřejmý. Výsledkem administrativního oceňování je cena administrativní, jiným slovem 

cena zjištěná (úřední), cena zjištěná dle platného cenového předpisu. 

Získává se k datu, kdy nastává či nastala skutečnost, pro kterou tuto cenu určujeme. Úřední 

cena je cenou umělou, vytvořenou výnosovým, nákladovým nebo porovnávacím způsobem a 

její vznik je v daném časovém období ovlivněn ekonomickým prostředím na trhu nemovitostí. 

Administrativním oceněním je míněn rychlý způsob zjištění ceny, kterým je zaručeno, že 

žádný subjekt nebude znevýhodněn před jiným. Nejedná se o ocenění pro tržní účely, ale pro 

účely a potřebu státní správy (stát – veřejný sektor). Ve snaze státu je, aby majetek nabyl co 

nejvyšší ceny a nebylo s ním spekulováno. Uplatní se zejména pro daňové účely, ocenění ma-

jetku investičních fondů, vyvlastňování, konkurzy, případy, kdy tak rozhodne oprávněný or-

gán (při ocenění podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů), v případě dohody 

stran, jichž se majetek týká (při poskytnutí hypotečního úvěru. Dále je administrativní oceňo-

vání využíváno u soudu, kdy je zjišťována hodnota majetku při soudních sporech. Soudní 

vyjednávání muže vykonávat osoba, která je oprávněna. Toto oceňování je prováděno, když 

se dvě strany nemohou domluvit na ceně, a proto je cena stanovena administrativním způso-

bem.
11

 

 

Cena daného majetku v daném časovém intervalu je dle zákona o oceňování majetku stejná 

bez ohledu na to, zda je momentálně vlastněn např. subjektem č.1, nebo subjektem č. 2. Zá-

kon je sestaven tak, aby bylo zabráněno dvojitému výkladu a aby nedocházelo k jeho zneužití. 

12
 

 

S administrativním oceňováním je spojena řada výhod i nevýhod, které je třeba zdůraznit. Za 

nevýhodu administrativního oceňování je považován fakt, že nereaguje dostatečně pružně 

na tržní výkyvy v cenách. I když je snahou zákonodárců co nejvíce přiblížit cenu administra-

tivní cenám tržním, v praxi je tomu jinak. Ceny jsou od sebe výrazně odchýleny. Proto je vy-

hláška v pravidelných intervalech novelizován.
13

 

 

 

                                                 
11

 BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2013. Ústřední oceňování majet-

ku 2012. Brno: Akademické Nakladatelství CERM, s.r.o.  2012. s. 110.  
12

 BRADÁČ, Albert et al. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 45 s. 
13

 tamtéž 
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2.1.2. Tržní oceňování 

 

Smysl tržního oceňování je zakotven především v hledání cenotvorných argumentů. Pokud je 

nemovitost oceňována tržně, je zcela v naší realizaci, jaká metoda bude zvolena. Tržní cena se 

od administrativní může lišt. Tržně oceňování může být prováděno osobou, která je držitelem 

živnostenského oprávnění, které bylo přiděleno příslušným živnostenským úřadem na základě 

praxe. 
14

 

Na základě zjišťování tržní hodnoty nemovitosti, je nutné vybrat jeden z následně uvedených 

základních přístupů, nebo, a to se používá častěji, využít jejich kombinaci. Mezi základní me-

tody, které se pro ocenění nemovitostí používají, jsou: 

 Metoda porovnávací (srovnávací, komparační); 

 Metoda výnosové hodnoty; 

 Metoda nákladová; 

 Metoda oceňování pozemku  

o Metoda třídy polohy 

o Metoda indexová; 

o Metoda zbytku; 

o Oceňovaní dle cenové mapy ; 

 Ostatní metody 

o Aritmetický průměr; 

o Vážený průměr; 

o Ocenění pozemku reprezentantů;
15

 

 

Výsledkem tržního oceňování je tzv. cena obvyklá - dle zákona o oceňování ve svém § 2 

odst. 1 stanoví, že: „Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví 

jiný způsob oceňování. Rozumí se tím cena, která byla dosažena při prodejích stejného, po-

případě 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.“  

 

                                                 
14

 Dostupné z www: http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf [cit 2013-13 - 04] 
15

 tamtéž 

http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf%20%5bcit
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Cena obvyklá je tedy cenou, která je založena na skutečně dosahovaných sjednávaných cen 

na domácím trhu.
 
Je tedy cenou, která je přímo vytvářena na trhu a vyjadřuje vzájemný poměr 

nabídky a poptávky. Může byt za ní prodáno či nakoupeno v daném časovém úseku na daném 

místě.  Je to cena, které je dosahováno při prodeji stejného nebo podobného majetku, nebo při 

poskytování stejné nebo podobné služby. Důležité je také zvážení všech okolností, které na 

cenu mají vliv, i když si následně do její výše nepromítají. Jako příklad těchto mimořádných 

okolní je možné uvést např. tíseň, jak ze strany prodávajícího tak i kupujícího nebo následky 

přírodních a jiných kalamit viz níže. Na tuzemském trhu tržní ceny převažují a představují 

horní (ale někdy i dolní) úroveň sjednávaných cen nemovitostí.  

Při určení obvyklé ceny se nepřihlíží k vlivům, které by ji mohly zkreslovat, jedná se o: 

 Mimořádné okolnosti na trhu, které, jak bylo již výše uvedeno, zahrnují tzv. tíseň nebo 

důsledky přírodních kalamit. 

 Osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího ve smyslu zvláštních vztahů mezi pro-

dávajícím a kupujícím např. vztahy majetkové, rodinné nebo osobní. 

 Vlivy zvláštní obliby, kdy je majetku přikládána hodnota zcela subjektivní a mimoe-

konomická, vyplývající z osobního vztahu.
16

 

 

 

Dle tržního oceňování můžeme nemovitosti oceňovat nákladovým způsobem, výnosovým 

způsobem, nebo způsobem porovnávacím. Nákladový způsob, jak už je z názvu patrné vy-

chází z nákladů, které byl nutné vynaložit k pořízení majetku v místě ocenění. Metoda vychá-

zí z fyzických a technický vlastností věcí. Tento postup lze uplatnit u většiny nemovitostí, 

jelikož je založen na technickém hodnocení oceňované nemovitosti, zejména se však využívá 

v případech, kdy nelze objektivně použit k zjištění tržní hodnoty dané věci metodu výnosovou 

ani metodu porovnávací. 
17

 

 

Nákladová metoda se nejčastěji používá k ocenění staveb, u kterých se neočekává ekonomic-

ký efekt. Jiným slovem jsou to nemovitosti, se kterými není běžně obchodováno, např. budo-

vy nemocnic, církevní stavby, budovy škol aj. Na základně nákladového ocenění věci, hrají 
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důležitou roli nejen náklady, ale také opotřebení. Při odečtení opotřebení se cena věcí může 

skutečným tržním cenám velmi přiblížit.
18

 

 

Výpočet věcné hodnoty je dán vzorcem: 

(2.1.) VěH = NP – OP  

VěH - věcná hodnota, NP – náklady na pořízení, OP – opotřebení 

 

Výnosový způsob ocenění se nejčastěji využívá u těch typu nemovitosti, které jsou určeny 

k pronajímání.  Způsob vychází z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek 

obvykle získat a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry). Uplatnění tohoto způsobu 

předpokládá dlouhodobější stabilitu výnosů, proto se použije zejména pro oceňování nájem-

ních domů, zemědělské půdy, lesních pozemků a porostů, produkčních vodních ploch, majet-

kových práv a v kombinaci s jinými způsoby i pro oceňování některých druhů finančního ma-

jetku a podniků. Tento způsobe je oblíbený u investorů, v jejichž zájmu aby investovaný kapi-

tál přinesl co největší výnos. V rámci výnosových metod rozlišujeme několik technik podle 

doby příjmu. Jedná se o výpočet výnosové hodnoty majetku zajištěným nekonečným výno-

sem, jiným slovem věčná renta. V tomto případě se u věci nepředpokládá prodej. Dalším způ-

sobem je způsob se zajištěným dočasný výnosem, dočasná renta. Věc s důvodu opotřebení 

přestane existovat a poslední je výpočet hodnotu pomocí diskontovaných peněžních toků.
19

 

 

Způsob výpočtu výnosovým způsobem je dán vzorcem: 

(2.2.) VH = ČV/R 

Vh – výnosová hodnota věci, čv – čistý výnos z pronájmu, r – míra kapitalizace 

 

Porovnávací způsob ocenění je jako jeden ze základních možné nazvat univerzálním. Důvo-

dem je použitelnost jak v oblasti nemovitostí, tak pro oblast movitých věcí. Hodnota věci, 

která je tímto způsobem oceňována se určuje porovnáním s cenami věcí, kterou nějakým způ-

sobem disponují stejnými vlastnostmi. Jak kvalitativními tak kvantitativními. V případě oce-

ňování movitých věcí jsou důležitým faktorem pro porovnání druh a účel věci, výrobní mate-

riál, provedení (kvalita), technický stav, dostupnost náhradních dílu atd. U nemovitostí je to o 

něco složitější, jelikož ve skutečnosti neexistují dvě naprosto shodné nemovitosti. Zde jsou 
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nejčastějšími faktory porovnání velikost stavby, velikost pozemku, umístění, využitelnost, 

opotřebení, okolí aj. Porovnávací způsob je rozdělen do čtyř technik, na základě kterých je 

možné provézt ocenění. Jedna z prvních technik, je metoda ocenění dle odborné rozvahy. Ze 

všech čtyř je tato metoda nejjednodušší, ale její způsob je velice nepřesná. Jedná se o výpočet 

administrativním průměrem cen věcí. Druhým způsobe, je zjištění hodnoty pomocí koeficien-

tu prodejnosti. Tato metoda je standardně používána odhadci ke zjištění tržní ceny. Tato me-

toda je kombinací dvou metod, nákladové a porovnávací. K tomuto způsobu ocenění je důle-

žité disponovat databázi nemovitosti, u kterých známe jejich časovou cenu, a které jsou ná-

sledně porovnávány s nemovitostí oceňovanou. Cena časová je zjišťována nákladovou meto-

dou, proto je zmíněna kombinace metod. Další metoda je metoda přímého porovnání a to buď 

na základě přičítání nebo odečítání částky ve formě přirážek a srážek nebo na základně koefi-

cientů odlišností. Poslední z metod porovnání je metoda nepřímého porovnání. Stejně jako u 

předchozí lze ocenění provést přičítáním nebo odečítám přirážek a srážek nebo dle koeficien-

tů odlišností. Rozdíl mezi metodou přímou a nepřímou je v koeficientech odlišnosti. U nepří-

mé metody se koeficienty odlišnosti rovna jedné v případě průměrné nemovitosti, na rozdíl od 

metody přímé, kdy je koeficient pro hodnotu 1 náleží oceňované nemovitosti. 

Základní princip porovnávací metody je možné vyjádřit tímto zápisem:  

 

(2.3.) PH = 1/n * Σ RCn * Ka  

 

PH - hodnota věci, která je zjištěna porovnáním, n . počet věcí disponující stejnými nebo po-

dobnými vlastnostmi jak věc která je oceňována, RCn – realizován cena obchodu n-tého ma-

jetku, Ka – koeficient porovnání, který vyjadřuje a-tou vlastnost věci. 

 

V oceňovací praxi se tržním oceňováním zabývají tzv. odhadci. Profese odhadce se definuje v 

zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podniká, jinými slovy živnostenský zákon, na jehož 

základě je činnost odhadců považována živnost volnou. V pravomoci odhadce není zpracová-

ní posudků pro orgány státní správy.
20

 

 

Tržní cenu ovlivňuje v neposlední řadě spousta faktorů. Tyto faktory je možné rozdělit na 

vnější a vnitřní. Vnější faktory nebo vnější vlivy jsou takové vlivy, které na trh nepůsobí pří-

mo. Je možné je rozdělit na politicko-správní vlivy vztahující se k hospodářské politice státu, 

bezpečnosti a ochraně aj. Ekonomické vlivy zahrnují příjmy obyvatelstva, kupní síla, vývoj 
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inflace nebo např. zaměstnanost. Sociálně-demografické vlivy zahrnují vývoj populace, vzdě-

lá nebo např. životní styl. Poslední vlivy, které mohou ovlivnit tržní cenu, jsou tzv. vlivy fyzi-

kální, jako je rozloha nebo zastavěna plocha. Opakem vlivů vnějších jsou vlivy vnitřní. Ty 

působí uvnitř trhu. Mezi vnitřní vlivy je možné zařadit očekávání, např. o budoucích cenách 

nemovitostí (spekulativní nákup a prodej). Nabídka a poptávka je jedním z vnitřních vlivů, 

které se vztahují k určitému okamžiku, dále zde patří konkurence a optimální využití majet-

ku.
21

 

 

 

2.2. Právní předpisy vymezující problematiku oceňování 

 

Zákon o oceňování majetku 151/1997 Sb., 

V tomto zákoně jsou vymezeny postupy oceňování majetku. Majetkem je zde myšleny, věci, 

práva či jiné majetkové hodnoty, které se týkají mimo jiné nemovitostí, podniká ale také cen-

ných papíru. Obsahem zákona o oceňování majetku je bez pochyb také výčet jednotlivých 

způsobu oceňování a v neposlední řadě členění pozemku. Novelizace zákona byla provedena 

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

 

Stavební zákon 183/2006 Sb. 

V zákoně jsou definovány stavby, otázky územního plánování a povolování staveb. Dále jsou 

zde definovány zastavitelné a nezastavitelné plochy a území dle stavebního hlediska. Noveli-

zace zákona ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č.434/2010 Sb., 223/2009 Sb., 

č. 345/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 281/ 2009 Sb., 379/2009 Sb., a č. 424/2010 Sb. 

 

Vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb.  

Jiným názvem pro tu toto vyhlášku je „oceňovací vyhláška“. Obsahem je výčet koeficientu, 

přirážek a srážek k cenám, ceny, provedení postupů oceňování ustanovených v zákoně 

151/1997 Sb. Koeficienty a ceny jsou obsahem příloh, rozděleny do tabulek podle katastrál-

ních území a typu příslušných zařízení. 1. ledna 2012 byla vyhláška naposledy novelizována. 
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Katastrální zákon 344/1992 Sb. 

Katastrální zákon je dokumentem k existenci katastrálního úřadu na území České republiky, 

ve kterém je definována činnost úřadu, práva a povinnosti. Pozdější novelizace ve znění zá-

konů č.89/1996 Sb., 103/2000 Sb., č 120/2000 Sb., č.220/2000 Sb., č. 53/2004, č. 342/2006 

Sb., 186/2006 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 8/2009 Sb., a č.227/2009 Sb. 

 

2.3. Katastr nemovitostí  

 

Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech nacházejících se na území České 

republiky. Zahrnuje soupis a popis těchto nemovitostí a jejich geometrické určení. Nedílnou 

součástí katastru nemovitostí je taktéž jejich evidence vlastníku či věcných práv k nemovitos-

tem.
22

 

 

Podle (Heřman, 2005) je katastr nemovitostí řízen následujícími zásadami: 

 Zásada priority – zápisy do katastru jsou řízení časem doručení na katastr nemovitostí, 

je zde zaznamenáno nejen datum ale také přesný čas. Důležitou součástí při uplatnění 

zástavní práv (nárok dle pořadí). 

 Zásada konstitutivní – změny vlastnických a jiných práv k nemovitostem, vzniklé, za-

niklé či měnící, se vždy mění až na základě zápisu nebo výmazu z katastru nemovitos-

ti. Základ pro takové rozhodnutí je vždy vydán příslušným katastrálním úřadem, který 

má pro tuto oblasti udělenou pravomoc činit jakéhokoliv rozhodnutí. 

 Zásada veřejné víry – ochrana každého, kdo v dobré víře vychází ze zápisu, že stav 

uvedený v katastru nemovitostí je přesným obrazem stavu skutečného. 

 Zásada veřejností – je oprávnění k nahlédnutí do katastru, pořízení opisu či výpisu tý-

kající se právních vztahu osob k nemovitostem. 

 

2.4. Vymezení pojmů 

 

Pokud jsou už zmíněni metody, které se v běžném životě využívají pro potřeby oceňovaní 

movitého a nemovitého majetku, je také důležité vědět, co ve skutečnosti znamenají, některé 
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níže vyjmenované pojmy, vztahující se oceňování majetku. Tzn. co znamená slovo majetek, a 

jaký je způsob jeho opotřebení. Co znamená např. nemovitost, pozemek či stavba a také, jaký 

je vůbec rozdíl mezi jeho cenou a hodnotou, a na samém konci této podkapitoly (aby bylo 

možné provézt samotné ocenění v praxi) je důležitá znát také význam slov obestavěný prostor 

a zastavěná plocha.
23

 

2.4.1. Majetek a opotřebení 

 

Podle (Heřman, 2005) se majetkem rozumí veškerý souhrn statku, se kterými daný majitel 

disponuje tzn.je s ním volně nakládáno, a který může být také ručeno za případné závazky. 

Majetek tvoří jak fyzické tak i duševní statky, které jsou vlastněny konkrétní buď osobou, 

firmou nebo institucí. 

Pro účely oceňování se pro nás stává důležitým majetek hmotný, ve kterém je zahrnut maje-

tek: 

 nemovitý – svázán s půdou (pozemky, budovy a prostory) 

 movitý – předměty fyzické povahy (automobily, stroje, zařízení či materiál) 

 

Opotřebení, je jiným slovem možné označit jako amortizace. Opotřebení je důsledkem pro-

cesu, kdy dochází k přechodu hodnoty majetku do produkce, je změna hodnoty majetku. Jsou 

rozlišovány následující tři druhy opotřebení: 

 Fyzické opotřebení – je důsledkem činnosti, např. používání stroje, nebo nečinnosti 

(chátrání).  Součástí je používání či chátrání je ztráta vlastností (technických, fyzic-

kých, funkčních), které jsou důsledkem užitné hodnoty majetku. 

 Ekonomické opotřebení – je také možné pojmenovat jako opotřebení morální. Tento 

typ opotřebení je způsoben působením na základě technického, vědeckého či spole-

čenského vývoje. I když je u majetku zachována jeho funkční vlastnost, jeho hodna 

má i přesto klesající tendenci.  

 Právní opotřebení – jedná se o snížení hodnoty dle legislativního rámce.
24

 

 

Existuje několik metod opotřebení, mezi které je možné zařadit metodu lineární. Je to metoda 

nejjednodušší a z logického hlediska tudíž také nejčastěji používaná. Základním principem je 

považován fakt, že každý následující rok se stavba znehodnotí o stejnou % část.  Tento postup 
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můžeme zapsat pomocí vzorce:  Pr = 100/Z, kde Pr je roční procento znehodnocení. Lineární 

metodu je dle vyhlášky 510/2002 Sb., možné definovat: 

 

(2.4.) OPOTŘ = 100 * S/Z 

S – stáří budovy, Z – životnost stavby 

 

Dalším způsobem výpočtu opotřebení je tzv. Kusínova metoda. Předpokladem této metody je, 

že v první 1/8 životnosti existuje nulové opotřebení. Důvodem je větší starost vlastníka. Dále 

je postup shodný jako u lineární metody tzn. v první 1/8 životnosti se opotřebení nepočítá. 

Další metodou opotřebení je kvadratická metoda, kterou je možné vyjádřit na základě vztahu: 

(2.5.) OPOTŘ = 100 * S
2
/Z

2 

Předpokladem jsou dvě fáze, v první fázi, v polovině, je opotřebení nižší. V druhé fází opo-

třebení rychleji narůstá. Tento způsob opotřebení je nejčastěji využíván u budov, které jsou 

dlouhodobě udržování např. školy. 

Poslední metodou je metoda lineárně kvadratická. Jak už je z názvu patrné jedná se o kombi-

naci metody lineární a kvadratické. Zjednodušeně se jedná o metodu založenou na aritmetic-

kém průměru lineární a kvadratické metody. Matematicky je možné funkci opotřebení zapsat 

jako:
25

 

(2.6.) OPOTŘ = 100 * (S
2
/Z

2
 + S/Z)/2 

 

2.4.2.  Nemovitost, stavba, pozemek 

 

Nemovitost je dle občanského zákoníku definována: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem“ Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o věci nepřemístitel-

né, s dlouhodobou životností, věci, u kterých je vyžadován obtížný navazující systém např. 

přípojky k sítím atd. Stavby jsou vymezeny dle dvou právních předpisů.  Prvním z předpisů, 

je stavební zákon viz 2.2 a druhým zákon o oceňování majetku viz 2.2. Dle zákona o oceňo-

vání majetku jsou stavby pro účely oceňování rozděleny: 

 Stavby pozemní; 
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 budovy jsou stavby, které jsou na venek uzavřeny buď střešní konstrukcí či obvodo-

vou zdí, a jejichž součástí je více užitkových prostor, a které jsou ohraničeny a jsou 

soustředěny v jednom prostoru; 

 venkovní úpravy – zde jsou zahrnuty ploty, různé přípojky jako např. vodovod, kana-

lizace, plyn aj.; 

 Stavby inženýrské a stavby speciální pozemní – tyto stavby jsou chápány ,jako stavby 

dopravní, rozvody vody, energií, podpěrné zdi, kanalizace, ale také studny, komíny; 

 Vodní nádrže a rybníky; 

 Jine stavby;
26

 

 

Podle legálnosti staveb jsou stavby rozděleny na stavby povolené. Těmto stavbám bylo vydá-

no stavební povolení příslušný stavební úřadem. Stavby, kterým nebylo vydáno stavební po-

volení, tudíž nebyly dodrženy podmínky stavebního povolení stanovené stavební úřadem, 

jsou označovány za stavby nepovolené. Předmětem ocenění se nejčastěji stávají tyto objekty: 

rodinné domy a byty, části domu, které jsou svou povahou považovány za společné, různé 

haly, stavby vedlejší a pro rodinnou rekreaci.
27

 

 

Pozemek je dle katastrálního zákona definován jako: „část zemského povrchu oddělena od 

sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. 

rozhraním způsobu využití pozemků“.  

 

Zákonem č. 151/1997 Sb., jsou vymezeny jednotlivé typy pozemků a podle tohoto zákona se 

pozemky člení: 

 stavební pozemky; 

 zemědělské pozemky; 

 lesní pozemky; 

 vodní nádrže a vodní toky; 

 jiné pozemky. 

                                                 
26

 Dostupné z www: http://www.pkocenovani.cz/metody.html [cit. 2013 – 10 – 04] 
27

 tamtéž 
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Pozemky je možné rozdělit na pozemky, které jsou v evidenci a které slouží k identifikaci 

parce nebo případně ke srovnání parcel. Co se týče zemědělských pozemku, jako podklad pro 

ocenění je čerpán z pozemkového úřadu, dle zjištění tzv. BPEJ což je bonitně půdní ekologic-

ká jednotka. Je to pětimístný kód, který je přiřazen k zemědělským pozemkům na základě 

různých charakteristik. U zemědělských pozemků je důležité brát zřetel na to, zda jsou na 

pozemku umístěny stožáry elektrického vedení či jiné překážky. Důležitá je specifikace polo-

hy pozemku v katastrálním území dle mapy. U lesních pozemků získáváme podklady 

z lesního hospodářského plánu, zejména získáváme informace o lesním typu, pásmu ohrožení, 

stupni poškození, informace týkající se obmýtí, věku, bonity a zakmenění. Důležitý je taky 

rok, ke kterému jsou tyto údaje uvedeny v lesním hospodářském plánu (LHP). U stavebních 

pozemku zjišťujeme, jaké se v místě umístění pozemku nachází ochranné pásma jako např. 

elektrické vedení, vodní zdroje aj. Jaké se zde nachází chráněné krajinné oblastí, národní par-

ky a památkové území, jaká je dostupnost inženýrských sítí a veřejné dopravy.
28

 

 

Mimo je možné pozemky rozděleny také dle zastavění, a to na zastavěné a nezastavěné.  

Zastavěnými pozemky jsou myšleny: 

 pozemky zastavěné stavbou trvalou; 

 pozemky zastavěné stavbou dočasnou; 

 pozemky zastavěné stavbou určenou k odstranění; 

 pozemky zastavěné stavbou nepovolenou. 

Mezi nezastavěné pozemky jsou zahrnuty: 

 nezastavěné pozemky s možností zastavění; 

 nezastavěné pozemky bez možnosti zastavění např. pozemky zemědělské, lesní a vod-

ní plochy).
29

 

 

2.4.3.  Cena a hodnota 

 

Dle zákona o cenách je cena peněžní částka „sjednaná při nákupu a prodeji zboží, dohodou 

mezi kupujícím a prodávajícím, nebo částka zjištěna podle zvláštního předpisu tj. zákon č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., a vyhláška 540/2002 ve 

znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.“ Na základě této vyhlášky je zjištěna tzv. administrativní ce-

                                                 
28

 DUŠEK, David.  Základy oceňování nemovitostí. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 43 s.  
29

 tamtéž 
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na. Pro účely oceňování je důležité rozlišovat mezi cenou a hodnotou. Cena je skutečně za-

placena, nabízena nebo požadovaná částka za službu či zboží. Hodnota se může, ale nemusí 

rovnat ceně. Jedná se spíše o odhad, číslo není přené. O hodnotě může být zjednodušeně řeče-

no, že je obraz návrhu nebo názor, ve srovnání s cenou, která je dosažený nebo realizovaný 

fakt. Existuje několik druhů cen a to cena časová, reprodukční a cena zjištěná. Cena časová je 

cena, která je snížená o opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou je možné pořídit věc 

bez odpočtu opotřebení. Cena zjištěna (administrativní), je cena vypočtena na základně přesně 

definovaného cenového předpisu, mezi které je možné zařadit nejen zákon a vyhlášku ale také 

nejrůznější interní předpisy firem, které si ve své podstatě stanovují vlastní metodiku výpočtu. 

Jedná se především o bankovní instituce, při poskytovaní úvěru, pojišťovny po potřeby vý-

počtu pojistného. Je důležité brát v potaz, že jednotlivé metodiky se samozřejmě mohou li-

šit.
30

 

2.4.4.  Zastavěná plocha a obestavěná plocha 

 

Dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., se zastavěnou plochou rozumí: „plocha půdorysového řezu 

v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším límcem obvodových kon-

strukcí podlaží včetně omítky“. Udává se v m2 

Obestavěný prostor dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., se vypočte jako: „ součet obestavěných pro-

storu spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení: Obestavěný prostor základů se  neuvažuje“. 

Obestavěný prostor se udává v m3. 

 

2.5. Instituce zabývající se prodejem majetku ve veřejném a soukromém vlastnictví 

 

Mezi instituce zabývající se prodejem veřejného majetku patří např. pozemkový fond. Po-

zemkový fond je organizační složkou státu a je to jedna z největších institucí, z pohledu na 

objem majetku. Nejčastěji spravuje majetek zemědělského charakteru (zemědělské pozemky). 

Tento majetek prochází postupnou privatizací a je předáván soukromému sektoru. Další insti-

tucí zabývající se prodejem veřejného majetku je fond národního majetku. Ten již zanikl a 

jeho veškerá činnost přešla na ministerstvo financí České republiky. Spravoval pozemky ne-

zemědělského charakteru, které byly ve vlastnictví státu. Ministerstvo obrany se zabývá pro-

dejem majetku, který disponuje vojenských charakterem. Tím jsou na mysli byty pro voják, 

                                                 
30

 BRADÁČ, A.; SCHOLZOVÁ, V.; KREJČÍŘ, P. Úřední oceňování majetku 2013. Ústřední oceňování majet-

ku. Brno: Akademické Nakladatelství CERM, s.r.o. 2012. s. 310.  
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nákladní auta, výzbroj, uniformy atd. České dráhy taky patří mezi instituce zabývající se pro-

dejem veřejného majetku a mezi jejich základní činnosti patří správa železničních a doprav-

ních cest. ÚSC, které zahrnují obce a kraje prodávají majetek, který je nepotřeby. Obce pro-

dávají majetek bytového fondu a stavební pozemky. Instituce rozprodávající majetek, který 

patří pod majetek důlních společností, se nazývá Diamo a.s.
31

 

 

K institucím zabývající se majetkem v soukromém vlastnictví patří soudy a finanční úřady. 

Finanční úřady se starají o to, aby příslušné subjekty platily daně. Funkci soudu zajištují tzv. 

soudní exekutoři, ti fungují na základě licence, a soudní vykonavatelé, kteří jsou na rozdíl od 

exekutorů levnější naopak je jejich činnost výrazně pomalejší.
32

 

 

Mezi instituce soukromého charakteru patří fyzické a právnické osoby, které mají živnosten-

ské oprávnění k provozování činnosti, a musí být zapsány v obchodím rejstříku. Likvidátoři 

zahajují svou činnosti v případě, že byla uvalena likvidace. Dále zde patří realitní kanceláře, 

které jsou prostředníkem mezi prodejcem a nákupcem, nebo např. fyzické a právnické osoby 

které prodávají movitý a nemovitý majetek bez zprostředkovatele.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Dostupné z www: http://www.trzniceny.cz/wpontent/uploads/2013/02/OCMA.pdf [cit. 2013 – 09 - 04] 
32

 tamtéž 
33

 tamtéž 
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3. Administrativní ocenění vybraných nemovitostí 

 

Administrativní oceňování je na rozdíl od oceňování tržního založeno na větší formálnosti, 

kdy je postup striktně upraven zákonem o oceňování majetku a vyhláškou. 

3.1. Popis oceňované nemovitosti: 

 

Nemovitost, která je předmětem ocenění je situována v obci Ludvíkov č.p. 111 viz příloha č. 

1, snímku z katastrální mapy, která patří dle katastrálního území městu Vrbnu pod Pradědem. 

Celek určený k ocenění obsahuje následující nemovitosti: 

Nemovitosti zapsané na LV č. 67:  

 rodinný dům č. p. 111 – objekt určený k bydlení (parcelní číslo 3); 

 garáž – parcelní číslo 4/2 a pozemek – parcelní číslo 4/1; 

 

3.2. Popis okolí 

 

Předmětem ocenění je rodinný dům v obci Ludvíkov č.p 111, patřící katastrálnímu území 

Ludvíkov pod Pradědem, spadající pod město Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském 

kraji. Jedná se o jednopodlažní rodinný dům, ke kterému patří také zahrada a garáž. Nemovi-

tost se nachází cca 1,5 km od města Vrbna. Komplex nemovitosti vybraných pro ocenění je 

situován u hlavní komunikace na začátku obce Ludvíkov pod Pradědem. Celkový počet oby-

vatel obce je ke konci roku 2012 přepočítán na 322 obyvatel. Polohou je komplex oceňova-

ných nemovitosti umístěn velmi dobře, vzdálenost k autobusové zástavce je 50 metrů, nejbliž-

ší vlaková stanice se nachází v blízkém městě Vrbno pod Pradědem necelé 2 km, obec dispo-

nuje vlastní prodejnou potravin. V obci Ludvíkov pod Pradědem převládají rodinné domy, 

rekreační chalupy a rekreační domy, jelikož je to oblast CHKO Jeseník oblast je velice klidná, 

vhodná pro relaxaci v různé druhy turistiky a jiných volno denních aktivit. Z toho plyne i čet-

nost hotelů a penzionů lákající spoustu turistů k nerušenému odpočinku v podhůří Hrubého 

Jeseníku.  

K dalším charakteristikám je možné zařadit tzv. občanskou vybavenost, mezi kterou je možné 

zařadit jak mateřské a základní školy, tak superrmarkety, nebo lékařské ordinace, divadla, 

kina a úřady. Všechny školy, větší obchody, ordinace praktických i jiných lékařů ale také úřa-
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dy a v neposlední řadě také kulturní vyžití se v obci Ludvíkov pod Pradědem nenachází, je 

nutné dojíždět do okolních měst, jako je Vrbno pod Pradědem, Bruntál, Krnov nebo Opava či 

Ostrava. Z toho plyne, že občanská vybavenost může být v této obci označena jako špatná. 

Mezi další charakteristiky je také možné zařadit dopravní obslužnost a okolní zástavby. Co se 

týče dopravní obslužnosti, jedná se o malou obec, jak již bylo výše zmíněno v podhůří Jesení-

ku a proto je zde doprava ve smyslu MHD omezena pouze na autobusovou a vlakovou dopra-

vu. 

 

3.3. O souboru nemovitostí 

 

Stavba rodinného domu je hlavní stavbou na pozemek č. 3. Zahrada, jako přilehlý pozemek p. 

č. 4.1 je o výměře 3 500 m2. Zahrada s rodinným domem tvoří funkční celek. V roce 2000 

byla ke komplexu nemovitostí přistavěna také garáž. Stavbu rodinného domu lze charakteri-

zovat, jako dobře udržovanou s odpovídajícím opotřebením stáří nemovitosti. 

Rodinný dům byl postaven roku 1983. Jak jíž bylo výše zmíněno, jedná se jednopodlažní dům 

s počtem pokojů 6+1. Stavba je po celém obvodu podsklepená s šikmou střechou. V roce 

2000 byla provedena rekonstrukce, při které došlo jak k výměně oken z původních dvojitých 

skleněných na plastové, ale také ke změně střešní krytiny s původní břidlicové na mnohem 

modernější střešní krytinu ekoternit
34

. Celkové základy stavby jsou zcela izolovány proti vlh-

kosti, působící z vnitra země. Co se týče samotné konstrukce, svislé nosné konstrukce jsou 

zděné. Stropy jsou z původních částí z železobetonových prefabrikátů a v podkroví jsou zavě-

šeny šikmé podhledy. Jak již bylo výše zmíněno, střecha je šikmá pokryta plastovou střešní 

krytinou. Omítky uvnitř domu jsou všechny štukované, s břízolitovou fasádou. Suterén domu 

je obložen keramickými pásky. Okna jsou zdvojena plastová. Dveře jsou dřevěné, vestavěny 

do kovových zárubní. V suterénu domu se všude nachází betonové podlahy. V ostatních 

obytných místnostech je položena keramická dlažba. V prvním patře se nachází jak plovoucí 

podlahy tak jsou zde i koberce. Schody do suterénu jsou vyrobeny z betonu, do patra jsou 

schody ze dřeva. Koupelna je vybavena nadstandardně, je zde vířívá vana, dvě umyvadla, 

                                                 
34

 Systém plastové střešní krytiny EKOternit je aplikovatelný u všech stavebních objektů s konstrukcí střech s 

minimálním sklonem 25° – domy, průmyslové objekty, hospodářské budovy, přístřešky, garáže atd. Na staveb-

ním trhu vyniká nízkou hmotností (od 0,8 do 1,3 kg podle typu) a dlouhou životností, jenž je dána vlastnostmi 

použitých plastových komponentů, které výrazně překračují životnost jiných materiálů. 

http://www.ekoternit.cz/stresni-krytina/
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splachovací wc, pračka. Kuchyně se nachází pouze v přízemí a její vybavenost je nadstan-

dartní. Krom základních věcí, jež jsou samozřejmostí, jako je tepla voda a elektrický sporák a 

dalších standartních spotřebičů, ve smyslu kuchyňské linky, je zde také vestavěna lednička, 

horko-vzdušná trouba, mikrovlnná trouba, myčka, drtič odpadků a kávovar. Vytápění rodinné 

domu je prostřednictví kotle umístěného v suterénu domu na tuhá paliva. 

 

Stavba rodinného domu je připojena k veřejnému vodovodu a kanalizaci, do rodinného domu 

je rovněž zavedena přípojka na telefon. 

 

3.3.1.  Stavba rodinného domu 

 

Postup ocenění staveb porovnávacím je stanoven dle § 26a zákona č. 151/1997 Sb., kde se 

„cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, s výjimkou 

těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3, zjistí 

vynásobení počtu m3 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekre-

ačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č.1, indexovanou průměrnou cenou 

uvedenou v příloze č. 20a, a upravenou podle odstavce 2.“. Dle projektové dokumentace po-

skytnuté vlastníkem nemovitostí, je velikost obestavěného prostoru zjištěna jako součet jed-

notlivých částí OP domu.  

 

Tab. 3.1. Obestavěný prostor domu 

 Délka m Šířka m Výška m ZP m2 OP m3 

Sklep 10 9,20 1,80 92 165,6 

1 NP 10 9,20 2,10 92 193,2 

2 NP 10 9,20 2 92 184 

Střecha 9 7,20 3,2 (výška hřebene) 64,8 103,86 

Celkový obestavěný prostor RD 646,36 

Zdroj: autor 

 

 Způsob vypočtu stavby rodinného domu je dle zákona o oceňování porovnávacím 

způsobem upraven vzorcem:  (3.1.)  CU= IPC x I 
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Dle zákona 151/1991 Sb., je: „CU – cena upravena za metr2 podlahové plochy, IPC – inde-

xovaná průměrná cena (dle přílohy č.19 tab.4.1), I- index cenového porovnání.“ 

 

Indexovaná průměrná cena (IPC) 

 

Pro účel ocenění je vždy prvním krokem stanovení ceny zjištění tzv. IPC - indexované prů-

měrné ceny. Tato cena je uvedena v oceňovací vyhlášce v příloze č. 20a. Dle přílohy 20a a 

tabulky č.1. je zjištěno, že pro všechna města nacházející se v Moravskoslezském kraji, která 

mají počet obyvatel do 2 000, je indexovaná průměrná cena stanovena na 3 410 Kč za m3. 

 

Index cenového porovnání (I) 

 

Pro zjištění indexu cenového porovnání je důležité vycházet ze vzorce I= It x Ip x Iv, pro jed-

notlivé typy veličin mezi které patří trh, poloha a konstrukce. 

 Index trhu je stanoven dle vzorce It = 1 + (i=1,2,3 Ɛ ITi), kde Ti je hodnota kvalitativ-

ního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1.
35

 

 

Tab. 3.2. Trh s nemovitostmi – hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a 

jejich hodnoty 

ZNAK KVALITATIVNÍ PÁSMA 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Ti 

1 
Situace na dílčím trhu (segmentu) trhu 

s nemovitostmi 
III. 

Nabídka odpovídá po-

ptávce 
0,00 

2 Vlastnosti nemovitostí II. 
Stavba na vl. pozemku 

/ve spoluvl./ 
0,00 

3 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. Prodej podílu, pronájem) 
II. Bez vlivu 0,00 

It = 1 + (i=1,2,3 Ɛ ITi) 1,00 

Zdroj: vyhláška č.3/2008 Sb., příloha č.18a, tabulka č.1, vlastní zpracování 

 

                                                 
35

 Zákon č. 151/1997  Sb., o oceňování majetku a o změně některý zákonu (zákon o oceňování majetku), 
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Na základě tab. 3.2, zpracované na základě oceňovací vyhlášky přílohy č.18a pro zjištění in-

dexu trhu je patrné, že výpočet ceny upravené nemá v této lokalitě žádný vliv. Ani negativní, 

ani pozitivní. 

 Index polohy se stanoví podle vzorce, který je uveden v oceňovací vyhlášce Ip = 1 + 

(i=1,2...,7 Ɛ IPi), kde Pi je hodnotou kvantitativního pásma i-tého znaku indexu polohy 

dle přílohy č. 18A tabulky č. 3, 4, 5, a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho 

ve které obci se rodinný dům nachází.
36

 

 

Tab. 3.3.  Poloha nemovitosti – pro stavby určené k bydlení pro obce do 2 000 obyvatel 

včetně 

ZNAK KVALITATIVNÍ PÁSMA 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

1 
Význam obce (z hlediska zeměpisné-

ho, kulturního nebo hospodářského) 
I. Bez většího významu 0 

2 Poloha nemovitostí v obci II. Okrajové území obce 0 

3 
Okolní zástavba a životní prostředí v 

okolí nemovitosti 
III. 

Obj. pro bydl. a rekr., parky, 

vyznačené přírodní lokality 

0,05 

 

4 Obchod, služby, kultura v obci II. 
Pouze obchod se základním 

sortimentem 
0 

5 Školství a sport v obci I. Žádná základní škola -0,03 

6 Zdravotní zařízení I. Žádné zdravotní zařízení -0,03 

7 Veřejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0 

8 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0 

9 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0 

10 
Změny v okolí s vlivem na cenu ne-

movitosti 
III. Bez vlivu 0 

11 Vlivy neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 

Ip = 1 + (i=1,2...,7 Ɛ IPi) 0,99 

Zdroj: vyhláška č.3/2008 Sb., příloha č.18a, tabulka č. 2, vlastní zpracování 
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Index polohy je určen dle přílohy č.18a oceňovací vyhlášky, konkrétně dle tabulky číslo 3, 

která je určena pro stavby určené k trvalému bydlení a byty – pro obce do 2 000 obyvatel 

včetně, kromě obcí v okresech Praha – východ a Praha – západ. Dle výsledku šetření může 

být řečeno, že tento index cenu ovlivňuje pozitivně. 

 

Tab. 3.4.  Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků 

ZNAK KVALITATIVNÍ PÁSMO 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Vi 

0 Typ stavby III. Podsklepený – šik./strm. střechou C 

1 Druh stavby III. Samostatný rodinný dům 0,00 

2 Povedení obvodových stěn III. Cihelné nebo tvár. zdivo 
0,00 

 

3 Tloušťka obvodových stěn II. 45 cm 0,00 

4 Podlažnost II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 
0,01 

 

5 Napojení na sítě (přípojky) V. 
Přípojka elektro, voda, kanalizace a 

plyn nebo propan butan 
0,08 

6 Způsob vytápění stavby I. Lokální na tuhá paliva -0,08 

7 Zákl. Příslušenství v RD V. 
Více základních přísl. nadstandartní-

ho provedení 
0,07 

8 Ostatní vybavení v RD II. 
Např. sauna, zimní zahrada, vířivé 

vany, vnitřní bazén 
0,01 

9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 

10 
Vedlejší stavby tvořící příslušen-

ství k RD 
II. 

Bez vedl. staveb nebo jejich celk. 

zastavěná plocha nad 25 m2 
0,00 

11 
Pozemky ve funkč. celku se stav-

bou 
III. Nad 800 m2 0,01 

12 Kritérium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

13 Stavebně – tech.stav II. 
Stavba v dobrém stavu s 

prav.údržbou 
0,848 

Iv = [1 + (i=1,2...,12 Ɛ IVi) ] * 13 0,924 

Zdroj: vyhláška č.3/2008 Sb., příloha č. 20a, tabulka č.2, vlastní zpracování 
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Dle zákona 151/1997 Sb., je „ index konstrukce a vybavení stanoven dle oceňovací vyhlášky 

pomocí vzorce, který je ve tvaru Iv = [1 + (i=1,2...,12 Ɛ IVi) ] * 13, kde Vi je hodnota kvalita-

tivního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č.20a tabulky č.2.“ viz tab. 

3.4. 

 

Nemovitost je polohou situovaná na okraji obce v oblasti, kde se nachází jak objekty pro byd-

lení, tak i rekreaci, a proto byla tomuto znaku přiřazena vyšší hodnota viz tab. 3.3. Nemovi-

tost se nachází v blízkosti lesního porostu a rozsáhlých odpočinkových zón, které poskytuje 

pět minut vzdálená obce Karlova Studánka. Ta se pyšní lázněmi, kterými jsou ve vlastnictví 

státu a jsou pravidelně vyhledávanou lokalitou, nejen pro obyvatelstvo trpící dýchacími pro-

blémy, které se zde převážně léči, ale také pro lidi obývající velké města, které tuto lokalitu 

využívají k odpočinku a relaxaci, v krásném prostředí Hrubého Jeseníku, který nabízí scenérii 

nejrůznějších přírodních skvostů, mezi které patří přírodní vodopády, Petrovy kameny či vý-

stup na nejvyšší horu pohoří Hrubého Jeseníku, Praděd. Co se vzdělání a lékařské péče týče, 

těmto znakům byla přiřazena hodnota nižší, jelikož se v obci nenachází ani jedno z výše zmí-

něných. Za vzděláním i lékařskou péčí je proto nutné dojíždět do vedlejších měst, jako je 

např. Vrbno pod Pradědem. 

Index konstrukce a vybavení stejně jako index polohy zvyšují hodnotu nemovitosti. Bylo zjiš-

těno, že index polohy je 0,99 a index rekonstrukce a vybavení 0,92. Z porovnání je patrné, že 

tyto dvě položky zvyšují hodnotu nemovitosti podobný podíl, viz tab. 3.4. 

 

Nemovitost je napojena na rozvod plynu a elektřiny, vody a také na kanalizační síť. Proto, jak 

je v tab. 3. 4. uvedeno viz č. 5, které se vztahuje k napojení na sítě (přípojky), je k tomuto 

znaku přiražena vyšší hodnota, bylo zvoleno vyšší kvalitativní pásmo. 

 

Po porovnání základního příslušenství rodinného domu opět je volna vyšší hodnota tzn. zařa-

zení do vyššího kvalitativního pásma, z důvodu rekonstrukce domu. Technický stav nemovi-

tosti byl vyhodnocen jako dobrý s pravidelnou údržbou, a protože nemovitost neprošla celko-

vou rekonstrukcí (pouze částečnou do 50% objemu), spadá rodinný dům dle vyhlášky pod 

písmeno C, které se vztahuje k stavbám, jejichž stáří je od 30 do 50 let včetně. K typu C je 

přiřazen koeficient 0,8. Tímto koeficientem je nutné vynásobit hodnotu zjištěnou dle oceňo-

vací vyhlášky dle stavebně-technického stavu rodinného domu, která je zjištěna na 1,05. 
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Administrativní cena RD 

Dle vzorce „CU=IPC x I“ je zjištěno, že indexovaná průměrná cena (IPC) je na základě pří-

lohy 20a a tabulky č. 1 je 3 410 Kč/m3. Hodnota indexu trhu (It) je zjištěna ve výši 1,00, in-

dex polohy (Ip) je 0,99, a index konstrukce a vybavení má hodnotu 0,924. 

 

Po dosazení zjištěných hodnot do vzorce, získáme hodnotu základní ceny upravené což je 

3 119,33 Kč/m3. Základní cena upravena je vynásobena obestavěným prostorem rodinného 

domu (646,36 m3) a tím je zjištěna hodnota stavby rodinného domu viz tab. 3.5. , kterou je 

nutné ještě zaokrouhlit. Výsledkem je administrativní cena RD.  

 

Tab. 3.5 Zjištění hodnoty stavby rodinného domu 

Indexovaná průměrná cena (IPC) 3 410,- 

I= It x Ip x Iv 1,00 x 0,99 x 0,924 

I 0,91476 

CU= IPC x I 3 410 x 0,91476 

ZÁKLADNÍ CENA UPRAVENÁ (CU) 3 119,33 

Zdroj: autor 

 

 

Základní cena upravená 3 119, 33 Kč 

Obestavěný prostor 646,36 m3 

  

Cena zjištěná 2 016 211,17 Kč 

  

Administrativní cena stavby RD 2 016 200 Kč 

 

 

Cena stavby rodinného dobu je na základně administrativního způsobu oceňování zjištěna ve 

výši 2 016 200 Kč. 
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3.3.2.  Pozemek – zahrada 

 

Dle informací poskytnutých majitelem nemovitosti tvoří zahrada funkční celek s rodinným 

domem a její celková výměra je 3 500 m2. Proto bude zahrada oceňována dle § 28 oceňovací 

vyhlášky jako stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků. Dle ods.1 § 

28 se základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí z druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného zjistí dle 

oceňovací vyhlášky č. 3/ 2008 Sb., odst. 1, pís. k) pro oblast ostatních obcí, které nejsou uve-

deny pod písmeny a) až j). 

 

Cena zahrady dle § 28 se zjistí dle vzorce uvedeného v oceňovací vyhlášce: 

(3.2.) ZC= Cp x 1,00 

Cp – cena pozemku v Kč/m2, zaokrouhlená na dvě desetinná místa, vypočtená podle 

vzorce: 

(3.3.)  Cp = 35 + (a – 1000) x 0,007414 

 „a“ – počet obyvatel v obci, pro „a“ vždy platí, že musí být věští, jak 1 000, 

v opačném případě, je-li počet obyvatel v obci nižší jak 1 000, použije se „a“ = 

1 000.
37

 

 

Cena pozemku v Kč/m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný 

funkční celek se stavbou a stavebním pozemkem oceněným podle odstavce 2 (cena je upra-

vena o zdůvodněné přirážky a srážky podle přílohy č. 21 a vynásobena koeficient Ki z přílohy 

č. 38 a Kp z přílohy č. 39), je cena stanovena podle odstavce 2 vynásobená koeficientem 

0,40.
38

 

 

Dle oceňovací vyhlášky přílohy č. 21 můžeme pozemek zařadit do ochranného pásma. 

Zde je možné odečíst srážku 0,05, a protože je pozemek napojen na veřejný rozvod ply-

nu, přičítáme přirážku v plné výší 0,1. 
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Administrativní cena pozemku 

Administrativní cena je zjištěna základě vzorce ZP = Cp x 1,00. Dle výpočtu je cena pozemku 

(Cp) 42,41 Kč/m2. Tuto cenu je nutné upravit o přirážky a srážky a dále je důležité cenu vy-

násobená, podle vyhlášky koeficientem 0,4. Tímto způsobem je zjištěna základní cena. Po 

součinu výměry pozemku základní cenou, získáme administrativní cenu pozemku. 

 

Tab. 3.5 Zjištění hodnoty stavby rodinného domu 

ZC = Cp x 1,00 

 Cp = 35 + ( a – 1000) x 0,007414 

Cp= 42,41 

ZC = 42,41 x 1,00  42,41 Kč/m2 

Úprava základní ceno přirážky a srážky - 0,05 ; + 0,1 

§ 28 odst. 5 – cena v Kč/m2 x koeficient 0,4 

ZC 16,984 Kč/m2 

Výměra zahrady 3 500 m2 

CENA 16,984 x 3 500 = 59 444,- 

Zdroj: autor 

 

 

 

Základní cena  16,984 Kč/m2 

Výměra 3 500 m2 

  

Cena zjištěná 59 444 Kč 

  

Administrativní cena pozemku 59 444 Kč 

 

 

Cena pozemku, na kterém se rozkládá zahrada, je na základně administrativního způsobu 

oceňování zjištěna ve výši 58 444 Kč. 
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3.3.3. Garáž 

 

Podle vyhlášky č.3/2008 Sb., § 24 je: „Cena dokončené samostatné nebo řadové, jednopod-

lažní nebo dvoupodlažní garáže, která netvoří příslušenství jiných staveb, kromě staveb oce-

ňovaných podle §26 a 26a, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru dle přílohy 

č. 1 indexovanou průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 18 v tabulce č. 1., a upravenou 

podle odst.2. Cena zahrnuje standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9.“.  

 

Pokud by velikost zastavěné plochy přesáhla 100 m2 bylo by ocenění provedeno dle § 3 této 

vyhlášky nákladovou metodou, což ale není v tomto případě, jelikož zastavěna plocha námi 

oceňované garáže tvoří pouhých 58,2 m2. Dle informací poskytnutých majitelem nemovitosti 

z projektové dokumentace, tvoří obestavěný prostor garáže 145,5 m3, viz tab.  3.6. 

 

Tab. 3.6 Obestavěný prostor garáže 

 Délka m Šířka m Výška m ZP m2 OP m3 

Garáž 6 9,7 2,5 58,2 145,5 

Zdroj: autor 

Cena upravena dle vyhlášky oceňovací vyhlášky zjištěna na základně vzorce: 

(3.4.) CU = IPC x I 

Dle zákona 151/1997 Sb., je:“ CU = cena upravená za m3 obestavěného prostoru, IPC = 

indexovaná průměrná cena podle přílohy č.18 tabulky č.1I = index cenového porovnání vy-

počtený: I = It x Ip x Iv“. 

 

Indexovaná průměrná cena (IPC) 

 

K ocenění garáže je, jako tomu bylo již při ocenění stavby rodinného domu, v první řadě dů-

ležité zjistit index průměrné ceny, ve vzorci výše ozn. jako IPC. Indexovaná průměrný cena je 

podle přílohy č. 18 tabulky č.1. Průměrná cena opět zjištěna dle oblastí katastrálních území a 

počtu obyvatel. IPC bylo zjištěné pro kraj moravskoslezský pro obce s počtem obyvatel do 

2 000, 1 839Kč/m3. 
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Index cenového porovnání (I) 

 

Pro zjištění indexu cenového porovnání, ke zjištěny hodnoty garáže opět vycházíme vycházet 

ze vzorce I= It x Ip x Iv, a pro jednotlivé typy stejné jako u stavby rodinného domu což je trh, 

poloha a konstrukce. 

 

 Index konstrukce a vybavení je stanoven dle oceňovací vyhlášky pomocí vzorce, který 

je ve tvaru Iv = [1 + (i=1,2...,5 Ɛ IVi) ] * V6, kde Vi je hodnota kvalitativního pásma 

i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č.20a tabulky č.2.
39

 

 

Tab. 3.5 Konstrukce a vybavení garáží 

ZNAK KVALITATIVNÍ PÁSMO 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Vi 

0 Typ stavby III. 

Svislé konstrukce zděné nebo že-

lezobet. s plochou střechou nebo 

krovem neumožňujícím zřízení 

podkroví 

C 

1 Druh stavby II. Samostatně stojící 0,00 

2 Konstrukce II. 
Obvod. zdivo nebo stěny tl. 15 – 30 

cm 

0,00 

 

3 Technické vybavení III. 
El. Proud 230 V/400 V, vrata s el. 

pohonem 
0,00 

4 Příslušenství venk. úrava II. Bez příslušenství 
-0,01 

 

5 Kritérium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 Stavebně – technický stav I. Stavba ve výborném stavu 1,25 

Iv = [1 + (i=1,2...,5 Ɛ IVi) ] * V6 1,237 

Zdroj: vyhláška č.3/2008 Sb., příloha č.20a, tabulka č.2, vlastní zpracování 
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 Index trhu je zjištěn dle vzorce It = 1 + (i=1,2,3 Ɛ ITi), veličina Ti je hodnotou kvalita-

tivního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č.1.
40

 

 

Tab. 3.6 Hodnocení situace na trhu nemovitostí 

ZNAK KVALITATIVNÍ PÁSMA 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Ti 

1 
Situace na dílčím trhu (segmentu) trhu 

s nemovitostmi 
III. 

Nabídka odpovídá po-

ptávce 
0,00 

2 Vlastnosti nemovitostí II. 

Stavba na vlastním po-

zemku /ve spoluvlastnic-

tví/ 

0,00 

3 
Vliv právních vztahů na prodejnost 

(např. Prodej podílu, pronájem) 
II. Bez vlivu 0,00 

It = 1 + (i=1,2,3 Ɛ ITi) 1,00 

Zdroj: vyhláška č.3/2008 Sb., příloha č.18a, tabulka č.1, vlastní zpracování 

 

Tab. 3.7 Poloha nemovitosti – pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám 

ZNAK KVALITATIVNÍ PÁSMA 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

1 Poloha v obci II. Na okraji souvisle zast. území obce -0,05 

2 Dopravní dostupnost II. 
Nejbl. zastávka hromadné dopravy 

do 300m včetně 
0,00 

3 Obyvatelstvo v okolí II. Bez konfliktů 0,00 

4 
Změny v okolí s vlivem na 

cenu nemovitosti 
III. Bez vlivu 0,00 

5 Vlivy neuvedené II. Bez dalších vlivu 0,00 

Ip = 1 + (i=1,2...,5 Ɛ IPi) 0,95 

Zdroj: vyhláška č.3/2008 Sb., příloha č.18a, tabulka č.2, vlastní zpracování 

                                                 
40

 Zákon č. 151/1997  Sb., o oceňování majetku a o změně některý zákonu (zákon o oceňování majetku), 



34 

 

 Index polohy je stanoven dle vyhlášky podle vzorce Ip = 1 + (i=1,2...,5 Ɛ IPi), kde Pi 

je hodnotou kvantitativního pásma i-tého znaku indexu polohy zjištěného podle přílohy 

č. 18a tabulky č. 2.
41

 Viz tab. 3.7. 

 

Administrativní cena garáže 

Na základě stejného vzorce jako u rodinného domu, „CU=IPC x I“ je zjištěno, že indexovaná 

průměrná cena (IPC) je na základě přílohy 18 a tabulky č. 1 je 1 839 Kč/m3. Hodnota indexu 

trhu (It) je zjištěna ve výši 1,00, index polohy (Ip) je 0,95, a index konstrukce a vybavení má 

hodnotu 1,237. Po dosazení zjištěných hodnot do vzorce, získáme hodnotu základní ceny 

upravené což je 2 161,10 Kč/m3. Základní cena upravena je vynásobena obestavěným prosto-

rem garáže, který tvoří 145,5 m3, a tím je zjištěna hodnota garáže viz tab. 3.5, kterou je nutné 

ještě zaokrouhlit. Výsledkem je administrativní cena garáže.  

 

Tab. 3.8.  Zjištění hodnoty stavby rodinného domu 

Indexovaná průměrná cena (IPC) 1 839,- 

I= It x Ip x Iv 1,00 x 0,95 x 1,237 

I 1,17515 

CU= IPC x I 1 839 x 1,17515 

ZÁKLADNÍ CENA UPRAVENÁ (CU) 2 161,10 

Zdroj: autor 

 

 

 

Základní cena upravená 2 161,10 Kč 

Obestavěný prostor 145,5 m3 

  

Cena zjištěná 314 440,05 Kč 

  

Administrativní cena stavby RD 314 400 Kč 
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Cena garáže dobu je na základně administrativního způsobu oceňování zjištěna ve výši 314 

400 Kč.  

 

3.5 Administrativní cena souboru nemovitostí 

 

Cena stavby rodinného domu je na základně administrativního způsobu ocenění podle porov-

návací metody zjištěna ve výši 2 016 200 Kč. Na základě stejného způsobu je zjištěna cena 

pozemku ve výši 59 400 Kč, a cena garáže taktéž podle stejného postupu vyplívajícího postu-

pu dle porovnávací metody ve výši 314 400 Kč. Pro zjištění celkové hodnoty souboru nemo-

vitosti tyto částky sečteme. Výsledná cena souboru nemovitostí je 2 389 700 Kč. Pro větší 

přehlednost je zpracována tab. 3.9. 

 

Tab. 3.9. Zjištěná cena souboru nemovitostí 

Název Cena v Kč 

Rodinný dům 2 016 200 

Zahrada 59 400 

Garáž 314 400 

 

2 389 700 

Zdroj: autor 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

4. Tržní ocenění vybraných nemovitostí 

 

Při ocenění nemovitostí je obvyklým postupem, kdy je zjištěna tržní hodnota nemovitosti 

krom níže uvedených jednotlivých přístupů, častěji používána jejich kombinace. Jedná se o: 

 Přístup na základně porovnání tj. metoda porovnávací; 

 Přístup základně vynaložených nákladů tj. metoda nákladová; 

 Přístup na základě očekávaných výnosů tj. výnosová metoda; 
42

 

 

4.1. Tržní ocenění porovnávací metodou 

 

V té to části diplomové práce bude využita pro tržní ocenění nemovitosti přístup na základně 

porovnání, jiným slovem, bude využita porovnávací metoda (srovnávací, komparační). Tato 

metoda, která je jednou za tří výše vypsaných postupů ocenění nemovitostí, poskytuje odraz 

aktuální situace na trhu. Jedná se ho o vyhodnocení cen, které byly nedávno zjištěny u nabí-

zených nemovitosti na trhu realit, nebo zde byl uskutečněn prodej podobných typů nemovi-

tostí, jak jsou velikosti nebo např. lokalitou.  Ze zjištěných prodejných cen vybraných druhů 

nemovitostí, které jsou srovnatelné s nemovitostí, která je oceňována, se usuzuje výše prav-

děpodobné ceny.  Zjištěné ceny jsou následně upravovány v závislosti na rozdílnosti ve fakto-

rech, mezi které patří např. datum prodeje, typ, staří, lokalita, technický stav, nebo pravděpo-

dobné budoucí využití, a výsledkem je tedy porovnávací hodnota. Využití porovnávací meto-

dy není u nemovitosti tak jednoduché jako u movitého majetku, a to z důvodu homogenity 

resp. heterogenity statků. Neexistují dvě naprosto shodné nemovitosti. Proto, aby byla objek-

tivně zjištěna hodnota, je důležité vytvořit tzv. techniky sloužící k přepočtu odlišných vlast-

ností porovnávaných nemovitosti. Mezi další nejčastěji zohledňované faktory u nemovitostí je 

možné zařadit: 

 

 Velikost stavby; 

 Využitelnost; 

 Vybavenost; 

 Umístění; 

                                                 
42

 Dostupné z www: http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf [cit. 2013 – 03 - 03] 

http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf%20%5bcit.%202013
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 Opotřebení; 

 Okolí; 
43

 

 

Pokud má být ocenění metodou porovnání správně provedeno, je nutné mít k dispozici data-

bázi s dostatečným počtem nemovitostí. U těchto nemovitosti je důležité znán základní tech-

nické parametry a samozřejmě cenu za kterou je obchod realizován. Je možné čerpat 

z několika zdrojů např. kupní smlouvy, údaje spravované finančními úřady, databáze znalců 

nebo z inzerce. 
44

 

 

Tento postup je zásadní, a v běžném tržním prostředí taky nejčastěji používání při odhadu 

tržní hodnoty. Pokud je metoda použita správně, odráží skutečný stav trhu a lze ji použit všu-

de tam, kde jsou pro ni vhodné podmínky. S přihlédnutím na stávající trh s nemovitostmi a 

pohyby jednotlivý cen srovnatelných druhý nemovitosti by prodeje, které slouží 

k vyhodnocení, neměly být starší jak 1 rok. Důvodem je ztráta vypovídací schopnosti. Tržní 

porovnávací metoda je vždy založena na předpokladu, že kupec, který je informovaný o ma-

jetku nezaplatí více, než jsou veškeré náklady na pořízení majetku disponujícím stejnou vyu-

žitelnosti.
45

 

 
Na základě výběru porovnávací metody, jako způsobu tržního ocenění je třeba zvolit také 

techniku, na základně které, bude soubor nemovitostí oceněn. Mezi tyto techniky patři: 

 Metoda porovnání odbornou rozvahou; 

 Metoda zjištění hodnoty pomocí koeficientu prodejnosti; 

 Metoda přímého porovnání; 

 Metoda nepřímého porovnání;
46

 

 

V další částí této kapitoly bude pro tržní oceňování nemovitosti vybráno několik nemovitostí. 

Tyto nemovitosti budou sloužit pro potřeby porovnání s nemovitosti námi vybranou na zákla-

dě metody přímého porovnání. Všemi vybranými nemovitostmi jsou rodinné domy, kterým 

vždy náleží, jak pozemek se zahradou, tak i vlastní garáž, která ovšem stojí samostatně, a kte-

ré se nacházející se v obci Ludvíkov pod Pradědem. Z důvodu omezené nabídky nemovitosti 

                                                 
43

 Dostupné z www: http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf  [cit. 2013 – 03 - 03] 

44
 Dostupné z www:http://www.dashofer.cz/download/pdf/ncm_ukazka02.pdf?wa=WWW09IX[cit.2013–03–03] 

45
 Dostupné z www: http://www.pkocenovani.cz/metody.html [cit. 2013 - 09 - 03] 

46
 tamtéž 

http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf%20%20%5bcit.%202013
http://www.dashofer.cz/download/pdf/ncm_ukazka02.pdf?wa=WWW09IX
http://www.pkocenovani.cz/metody.html%20%5bcit.%202013
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v této lokalitě, budou porovnány i nemovitosti nacházející se v sousedních lokalitách (Mni-

chov pod Pradědem a Vrbno pod Pradědem) nejdále však do vzdálenosti do 2 km od obce 

Ludvíkov. Při vzniku nerovnosti srovnávaných nemovitosti bude této faktor (lokality), při 

porovnání zohledněn. Jediný faktor, který bude stejný u všech nemovitostí, které byly pro 

porovnání vybrány, bude vyhledávanost této lokality. 

 

4.2. Porovnání nemovitostí 

 

Pro účel ocenění byly vybrány následující nemovitosti. 

 

1. RODINNÝ DŮM - 522m2, Vrbno pod Pradědem - 2 080 000 Kč
47

 

 

Nemovitost, která je vybraná pro účel porovnání, se nachází ve Vrbně pod Pradědem, necelý 

kilometr od oceňované nemovitosti. Nemovitost je situovaná mimo centrum hluku na okraji 

města, v klidné ulici. V tomto případě je faktor lokality a hluku shodný, stejně jako napojení 

na inženýrské sítě, jelikož zde existuje bezproblémové napojení jak na elektřinu a vodu, tak 

kanalizaci a plyn, tím je také realizováno vytápěni. Faktory dopravní dostupnosti, lokality a 

dalších faktory jsou v případě nemovitosti „A“ výrazně odlišně. Dopravní dostupnosti je zde 

možné označit jako výrazně lepší, jelikož je zde větší koncentrace spojů MHD do okolních 

obcí a města. Užitná podlahová plocha je o výměře 522 m2, celková plocha pozemku je 300 

m2. Vnitřní vybavení muže být označeno jako shodné s oceňovanou nemovitosti, vnější stav 

prošel rekonstrukcí. Kromě nové fasády, jsou zde umístěny také nové dveře a plastové okna. 

 

Porovnání 

 Poloha – sousední město – cca 1 km 

 Lokalita + hluk – mimo zdroj hluku, bez dalších odlišností 

 Občanská vybavenost – výrazně lepší jak u oceňované nemovitosti 

 Napojení na inženýrské sítě – výrazně lepší  

 Konstrukce - cihla 

 Vnější stav – nové dveře, nová okna, nová fasáda 

                                                 
47

 Dostupné z www: http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/257616/ [cit. 2013-03-31] 

http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/257616/
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 Vnitřní stav – kuchyň a koupelna srovnatelné 

 Dopravní dostupnost – výrazně lepší jak u oceňované nemovitosti 

 Obestavěný prostor – 522 m2 

 Zahrada - ano 

 Celková plocha pozemku (zahrada) – 300 m2 

 Garáž – ano 

 Technický stav – celková rekonstrukce (vnější, vnitřní) 

 Další faktory - nejsou 

 

 

2. RODINNÝ DŮM - 690 m2 Vrbno pod Pradědem – 2 530 00 Kč
48

 

 

Rodinný dům se nachází stejně jako přechozí nemovitost ve městě Vrbně pod Pradědem. Ne-

movitost je situována na okraji města v klidném prostředí lesa, mimo dosah hluku. Dle fakto-

ru hluku je možné tento porovnávací faktor označit jako shodný. Co se týče dopravní dostup-

nosti, vzhledem k umístění nemovitosti na okraji města je dostupnost k nejbližší jak autobu-

sové či vlakové zastávce nepatrně horší. Tato nepatrná odchylka dle porovnávacího faktoru 

dopravní dostupností zohledňována nebude, jelikož je výrazně lepší než u oceňované nemovi-

tosti.  Dle faktoru občanské vybavenosti je tato nemovitost umístěna velice dobře, proto její 

stav označen jako výrazně lepší. Stavba rodinného domu je napojena na veřejný vodovod a 

kanalizaci. Do domu je také zavedena elektrika a plyn. Celkový obestavěný prostor stavby 

rodinného domu činí celkem 690 m2. Stavba je jednopodlažní s krovem, který není obyvatel-

ný. Střecha je stejně jako u oceňované nemovitosti šikmá. Konstrukce domu i garáže je cihlo-

vá. Celková plocha pozemku je o velikosti 1 250 m2. Žádné další faktory nejsou pro potřeby 

porovnání zohledněny. 

 

Porovnání 

 Poloha – sousední město – cca 1 km 

 Lokalita + hluk – mimo zdroj hluku, bez dalších odlišností 

 Občanská vybavenost – výrazně lepší jak u oceňované nemovitosti 

 Konstrukce - cihla 

 Napojení na inženýrské sítě – bez odlišností 
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 Dostupné z www: http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/247200/ [cit. 2013-03-31] 

http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/247200/
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 Vnější stav – nové dveře, nová okna, nová fasáda 

 Vnitřní stav – kuchyň a koupelna srovnatelné 

 Dopravní dostupnost – výrazně lepší jak u oceňované nemovitosti 

 Obestavěný prostor RD – 690 m2 

 Zahrada - ano 

 Celková plocha pozemku (zahrada) – 1 250 m2 

 Garáž – ano 

 Technický stav – částečná rekonstrukce (okna, dveře) 

 Další faktory - nejsou 

 

 

3. RODINNÝ DŮM - 800 m2, Mnichov pod Pradědem – 1 330 000 Kč
49

 

 

Další porovnávanou nemovitosti je opět rodinný dům se zahradou a garáží, nacházející se ve 

vedlejší obci Mnichov. Mnichov spadá stejně jako Ludvíkov (kde se nachází oceňovaná ne-

movitost) do části města Vrbna pod Pradědem.  S počtem obyvatel 838 je obec Mnichov pod 

Pradědem větší než obec Ludvíkov. Soubor nemovitosti se nachází na okraji obce mimo do-

sah hluku. Co se občanské vybavenosti týče je třeba za veškerými nákupy, lékařskou péči a 

školských zařízení dojíždět do zhruba kilometr vzdáleného města Vrbna pod Pradědem proto 

je občanská vybavenost dle faktorů porovnávání označena jako velmi špatná, tzn. shodná, bez 

odlišností ve vztahu k oceňované nemovitosti. Stavba rodinného domu je jednopodlažní opět 

s nevyužitým krovem, střecha šikmá. Dům je podsklepen a jeho celkový obestavěný prostor 

činí 700 m2. K domu patří také garáž, jejíž konstrukce je stejně jako u stavby RD cihlová, a 

součástí je také zahrada o celkové velikosti 1 270 m2. Žádné další faktory zohledněny nejsou. 

 

Porovnání 

 Poloha – sousední obec  - cca 1,5 km 

 Lokalita + hluk – mimo zdroj hluku, bez dalších odlišností 

 Občanská vybavenost – bez dalších odlišností 

 Konstrukce - cihla 

 Napojení na inženýrské sítě – bez odlišností  
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 Dostupné z www: http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/292677/ [cit. 2013 – 03 - 31] 

http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/292677/
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 Vnější stav – nové dveře, nová okna, nová fasáda 

 Vnitřní stav – kuchyň a koupelna srovnatelné 

 Dopravní dostupnost – výrazně lepší jak u oceňované nemovitosti 

 Obestavěný prostor RD – 800 m2 

 Zahrada - ano 

 Celková plocha pozemku (zahrada) – 1270 m2 

 Garáž – ano 

 Technický stav – bez rekonstrukce 

 Další faktory - nejsou 

 

 

4. RODINNÝ DŮM  - 700 m2, Ludvíkov pod Pradědem – 1 950 000 Kč
50

 

 

V pořadí další je rodinný dům, který se nachází v obci Ludvíkov pod Pradědem (cca 100 m od 

oceňované nemovitosti). Polohou je soubor nemovitosti umístěn na okraji obce, mimo dosah 

jakéhokoliv hluku. Rodinný dům je stejně jako předešlé jednopodlažní s nevyužitým krove,, 

je celkově podsklepen se šikmou střechou. Celkový obestavěný prostor nemovitosti je 700 

m2. Ke stavbě rodinného domu naleží garáž i zahrada. Celková velikost pozemku (zahrady) je 

1 000 m2. Konstrukce rodinného domu i garáže je cihlová. Dům je napojen na vodovod i ka-

nalizaci, dále je domu zavedena jak elektrika, tak plyn. Občanskou vybavenost je možné 

označit jako shodnou, s oceňovanou nemovitostí. V obci Ludvíkov se nenachází žádné větší 

obchody, školy a ordinace lékařů, proto je nutné dojíždět do vedlejších měst. Další faktory 

zohlednění nejsou. 

 

Porovnání 

 Poloha – okrajová oblast obce 

 Lokalita + hluk – mimo zdroj hluku, bez dalších odlišností 

 Občanská vybavenost – bez dalších odlišností 

 Konstrukce - cihla 

 Napojení na inženýrské sítě – bez odlišností 

 Vnější stav – nové dveře, nová okna, nová fasáda 
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 Dostupné z www: http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/188913/ [cit.2013-03-31] 

http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/188913/
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 Vnitřní stav – kuchyň a koupelna srovnatelné 

 Dopravní dostupnost – výrazně lepší jak u oceňované nemovitosti 

 Obestavěný prostor – 700 m2 

 Zahrada - ano 

 Celková plocha pozemku (zahrada) – 1000 m2 

 Garáž – ano  

 Technický stav – částečná rekonstrukce (okna, dvěře) 

 Další faktory - nejsou 

 

 

5. RODINNÝ DŮM - 664 m2 Mnichov pod Pradědem – 2 090 000 Kč
51

 

 

Poslední rodinný dům, který je vybrán pro potřeby porovnání s oceňovanou nemovitostí se 

nachází podobně jako RD č. 3. v obci Mnichov pod Pradědem. Soubor nemovitostí je situo-

ván mimo dosah hluku poblíž lesa na okraji obce. Celkový obestavěný prostor rodinného do-

mu 664 m2. Jedná se o jednopodlažní stavbu RD s šikmou střechou. Dům je taktéž celkově 

podsklepen. K domu patří jak garáž, tak i zahrada o celkové ploše 2 130 m2. Rodinný dům i 

garáž jsou z cihlové konstrukce. Občanská vybavenost je dle faktoru porovnání shodná 

s oceňovanou nemovitostí. Do škol, lékařských zařízení atd. je nutné dojíždět do sousedních 

měst. Co se týče dopravní dostupností, doprava MHD je zde velmi omezena. Dům je napojen 

na inženýrské sítě. Žádné jiné faktory porovnání zohledněny nejsou. 

 

Porovnání 

 Poloha – sousední obec – cca 1 km 

 Lokalita + hluk – mimo zdroj hluku, bez dalších odlišností 

 Občanská vybavenost – bez dalších odlišností 

 Konstrukce - cihla 

 Napojení na inženýrské sítě – bez odlišností 

 Vnější stav – nové dveře, nová okna, nová fasáda 

 Vnitřní stav – kuchyň a koupelna srovnatelné 

 Dopravní dostupnost – shodná, bez odlišností 
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 Dostupné z www: http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/113033 /[cit.2013-03-31] 

http://www.mmreality.cz/cs/nabidka/113033
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 Obestavěný prostor – 664 m2 

 Zahrada - ano 

 Celková plocha pozemku (zahrada) – 2 130 m2 

 Garáž – ano 

 Technický stav – částečná rekonstrukce (okna, dveře) 

 Další faktory – nejsou 

 

 

Metoda přímého porovnání  

 

Při využití této metody hledáme vždy hodnotu oceňované nemovitosti porovnáním s cenami 

podobných nemovitostí. Základem je vždy přímý přepočet hodnot dle konkrétních, jak kvali-

tativních tak kvantitativních znaků k oceňované nemovitosti. Oceňovanou nemovitost porov-

náváme s každou srovnávanou nemovitostí tím, že jsou zde zvoleny jednotlivé faktory odliš-

ností. Přímé porovnání je prováděno dvěma způsoby. Buď technikou, kdy jsou přičítány při-

rážky a srážky, které jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách, nebo pomocí koeficientů odliš-

nosti. Pro potřeby ocenění souboru nemovitostí je zvolena druhá technika pomocí koeficientů 

odlišností. 
52

 

 

Rozdíly u porovnávaných nemovitostí jsou vyjádřeny tzv. „fiktivním koeficientem“. Ten se 

v zásadě blíží 1,00. Základem pro použití fiktivního koeficientu je kvalita, a ta je buď vyšší, 

nižší nebo srovnatelná. Je-li kvalita nižší, koeficient bude nižší jak 1,00, naopak, je-li kvalita 

vyšší, bude koeficient vyšší jak 1,00. Koeficienty odlišnosti jsou vyjádřením pro jednotlivé 

položky, ve kterých se srovnávané nemovitosti odlišují od nemovitosti oceňované. Součinem 

indexů odlišnosti je „I“. Porovnávací hodnota je zjištěna průměrem z cen upravených.
53

 

 

Na samém začátku je důležité vytvoření dostatečně velkého souboru nemovitostí, u kte-

rého lze zjistit tržní cenu a základní parametry, viz tab. 4.1.  
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 Dostupné z www: http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf [2013 - 03- 04] 
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 tamtéž 
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Tab. 4.1 Základní databáze vybraných nemovitostí 

Číslo Typ vlastnictví Pramen Lokalita Technicky popis Cena 

1. Osv inzerce Vedl. Město 
5+1, 522m2, cihla, 

zahrada, garáž 
2 080 000 

2. osv inzerce Vedl. Město 
6+1, 690 m2, cihla, 

zahrada, garáž 
2 530 000 

3. osv inzerce Vedl. Obec 
6+1, 800 m2, cihla, 

zahrada, garáž 
1 330 000 

4. osv inzerce 
Okrajová oblast 

obce 

6+1, 700 m2, 

cihla, zahrada, garáž 
1 950 000 

5. osv inzerce Vedl. Obec 
5+1, 664 m2, cihla, 

zahrada, garáž 
2 090 000 

Zdroj: autor 

 

OSV vlastnictví je zkratkou pro majetek v osobní vlastnictví.  Z hlediska věrohodnosti mů-

žeme za nejpřesnější označit údaje o ceně zjištěné v kupních smlouvách, proto ceny získané 

z kupních smluv nekrátíme. Nabídkové ceny uvedeny v inzercích jsou ve většině případu 

nadnesené, a proto je vždy krátíme v rozsahu 85% - 95% původní nabízené ceny. Největší 

vliv na hodnotu má lokalita umístění nemovitosti. Co se týče technického popisu, zde je vy-

psáno vše, co by nějakým způsobem mohlo ovlivnit hodnotu a v samém závěru nesmí být 

zapomenuto na cenu ketou je nutné upravovat dle situace.
54

 

 

Dalším nejméně důležitým je zvolení základních koeficientů odlišnosti. Na základě těchto 

koeficientů budeme provádět porovnání. Pro potřeby zpracování práce jsou vybrány tyto koe-

ficienty odlišností: 

 

Kp – koeficient polohy; 

Kv – koeficient velikosti stavby rodinného domu; 

Kk – koeficient konstrukce; 

Kts – koeficient technického stavu;
55
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 Dostupné z www: http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf [2013 - 03- 04] 
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 tamtéž 

http://www.trzniceny.cz/wp-content/uploads/2013/02/OCMA.pdf%20%5b2013
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Zahrada ani garáž se mezi koeficienty odlišnosti zařazeny nejsou, protože všechny vybrané 

soubory nemovitosti obsahuji jak pozemek se zahradou, tak i garáž, která netvoří příslušenství 

domu.  Samozřejmostí je zohlednění pramene, odkud byly informace získány.  Informace 

můžeme získat například z inzerce nebo z kupních smluv. Všechny informace o porovnáva-

ných nemovitostech jsou v našem případě získány z inzerce. Proto je v tab. 4.2, která slouží 

ke zjištění tržní ceny u koeficientu pramene hodnota všude stejná 0,85. 

 

Dle tab. 4.2 jsou k jednotlivým srovnávaným nemovitostem přiřazeny koeficienty odlišností. 

Vynásobením všech koeficientům u srovnávaných nemovitostí získáme „I“, což je index od-

lišnosti, pro konkrétní nemovitost. Vydělením každé tržní ceny u srovnávané nemovitosti in-

dexem odlišnosti získáme cenu oceňované nemovitosti. 

 

Oceňovaný soubor nemovitostí musí mít vše všech třech parametrech hodnotu rovnu 1. To 

znamená, že koeficient polohy se rovná jedné, pro okrajovou část obce. Koeficient velikosti 

nemovitost se taky rovná jedné pro 646 m2, koeficient konstrukce se v tab. 4.2. zohledňovat 

nebude, jelikož jsou všechny nemovitosti stejné konstrukce.  

Shrnutí: Kp = 1 ; Kv = 1;  Kts = 1. 

 

Tab. 4.2 Zjištění tržní ceny na základě koeficientů odlišnosti 

Č. 
Cena 

v tis. 
Koef. Pr. 

Korekce 

ceny 
Kp Kv Kts I 

Cena 

I 

v tis. 

1. 2 080 0,85 1 768 1,1 0,997 1,1 1,206 1 466 

2. 2 530 0,85 2 151 1,1 1,053 1 1,158 1 858 

3. 1 330 0,85 1 131 0,9 1,107 0,9 0,897 1 261 

4. 1 950 0,85 1 658 1 1,056 1 1,056 1 570 

5. 2 090 0,85 1 777 0,9 1,004 1 0,904 1 966 

Průměr 1624 

Zdroj: autor 
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Vysvětlení použitých koeficientů odlišností 

 

 Hodnota Kp – koeficient polohy 

o Vedlejší město – 1,1 

o Obec – 1,0 

o Vedlejší obec – 0,9 

 

 Hodnota Kv – koeficient velikosti 

o 646 m2 = 1,000 

o Za každých 10 m2 = +/- 0,05 

 

 Koeficient technického stavu 

o Celková rekonstrukce – 1,1 

o Částečná rekonstrukce – 1,0 

o Bez rekonstrukce – 0,9 

 

Celkový soubor nemovitostí tvoří pro připomenutí rodinný dům, pozemek a garáž. Jelikož ke 

všem souborů, které jsou využity pro potřeby porovnání s oceňovanou nemovitostí naleží za-

hrada i garáž (u všech porovnávaných nemovitosti garáž netvoří příslušenství k domu, stojí 

samostatně) jejíž konstrukce se nijak neodlišuje od oceňované garáže, může být tedy řečeno, 

že jsou shodné a že by byla u všech hodnosta stejná. To znamená, že všem nemovitostem by 

náležela hodnota 1. Z tohoto důvodu proto v tabulce 4.2, která slouží k zjištění tržní hodnoty 

souboru nemovitostí, koeficient odlišnost, který by se vztahoval k zahradě nebo ke garáži,  

zobrazovat nebudeme. To stejné platí pro koeficient konstrukce rodinného domu. Jelikož jsou 

všechny vybrané nemovitosti z cihlové konstrukce, náleží všem stejná hodnota 1. Koeficient 

konstrukce proto není do Tab. 4.2 zařazen, z důvodu jeho neefektivnosti. Nezobrazuje žádné 

odlišnosti. 

 

Výsledné zjištění tržní ceny 

 

Na základně vytvoření databáze nemovitosti, vybraných s webu Mrealit v naší lokalitě, bylo 

možné zjistit tržní cenu oceňované nemovitosti na základě použití metody podle koeficientu 

odlišnosti. 
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Výsledná cena souboru nemovitostí, který byl v tomto případě na rozdíl od administrativního 

ocenění, oceněn jako celek, byla zjištění tržní ceny souboru nemovitosti v hodnotě  1 624 000 

Kč 
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5. Srovnání metod a doporučení pro oceňovací praxi 

 

Poslední kapitola diplomové práce je založena na porovnání obou vybraných metod, na zá-

kladě jejichž využití byl oceněn komplex nemovitostí, který obsahoval rodinný dům, poze-

mek a garáž. V předchozích kapitolách jsou podrobně vysvětleny podstaty obou metod využí-

vaných pro potřeby oceňování, proto se zde už nebude zabývat jejich charakteristikou, nýbrž 

přejdeme rovnou k jejich porovnání v aplikaci na oceňovaný soubor. Dále bude provedena 

analýza, která z použitých metod je pro oceňování souboru výhodnější nebo naopak, která až 

tak výhodná není, jak z pohledu prodejce, tak z pohledu budoucího kupce. Zároveň také 

stručně nahlédneme na problematiku týkající daní s nemovitostmi, kterou upravuje zákon č. 

338/1992 Sb. 

5.1.Problematika daní z nemovitosti 

 

Majitel nemovitosti je povinen odvádět tzv. daň ze staveb. Dle zákona 338/1992 Sb., § 7 jsou 

předmětem daně ze staveb stavby na území České republiky, pro které bylo vydáno kolaudač-

ní souhlas, nebo např. stavby, které jsou užívány před vydáním souhlasu. Stavby např. ve 

vlastnictví státu jsou od daně osvobozeny. Poplatníkem daně z nemovitosti je vlastník (stav-

by, bytu, nebytového prostoru). Základem daně je dle zákona 338/1992 Sb., § 10: „ výměra 

půdorysu nadzemní částí stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období“.  Základní 

sazba daně je podle § 11 téhož zákona u obytných domu 2 Kč za 1 m2, u garáží vystavěných 

odděleně od obytných domů,  je to 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy. 

 

Předmětem daně z pozemku dle zákona 338/1992 Sb. § 2 jsou: „ pozemky na zemí České re-

publiky uvedené v katastru nemovitostí“, poplatníkem je vlastník pozemku. Pokud je poze-

mek ve vlastnictví státu je poplatníkem daně stát).  Dle zákona o dani z pozemku existuji i 

pozemky, které jsou od daně osvobozeny. Jedná se např. o pozemky, které jsou využívány 

agrární komorou nebo pozemky, které vlastní veřejné výzkumné instituce. Základem daně je 

podle zákona 338/1992 Sb., § 5: „cena půdy zjištěná násobení skutečné výměry pozemku v m2 

průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce vydané na základně zmocnění tohoto 

zákona“. Sazba daně je u pozemku 0,75%. 
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5.2. Srovnání metod 

 

Hlavním účelem práce bylo zjistit, jakou cenu bude mít oceňovaný soubor nemovitostí podle 

striktně daných postupů, které vymezuje administrativní oceňování a jakou cenu bude mít ten 

stejný soubor podle postupů tržního oceňování. 

 

Cena, která byla zjištěna na základě administrativního oceňování po sečtení jednotlivých ne-

movitostí (jednotlivé nemovitosti oceněny zvlášť), je 2 389 700 Kč. Cena, která byla zjištěna 

podle tržního oceňování za soubor nemovitosti jako celek, je 1 624 000 Kč.   

 

Obr. 5.1 Srovnání ceny administrativní a tržní v Kč 

 

Zdroj: autor 

 

Na první pohled je viditelný rozdíl mezi cenou administrativní a cenou tržní. Podle inzerce 

nemovitosti na webu pro naši lokalitu je administrativní cena zjištěná u oceněné nemovitost 

vyšší, než u domu, který se nachází ve stejné obci a je inzerován za cenu 1 950 000 Kč. Dle 

mého dojmu zvýšenou cenu souboru nemovitosti způsobila velikost pozemku, který naleží 

k rodinnému domu. Velikost pozemku u oceňovaného souboru je 3 500 m2, dům ve stejné 

obci má pozemek „pouze“ o velikosti 700 m2, viz obr. 5.3, který graficky zobrazuje poměr 

velikosti všech porovnávaných pozemků. 

Administrativní 

cena 
Tržní cena 

2 389 700 

1 624 000 
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Pro lepší přehlednost informací uvedených výše o porovnávaných nemovitostech jsou zpra-

covány dva sloupcové grafy. Obr. 5.2.  znázorňuje velikosti jednotlivých obestavěných pro-

storu rodinný domů, k velikosti obestavěnému prostoru u oceňovaného RD, který patří 

k oceňovanému  souboru nemovitostí. Obr. 5.3 znázorňuje, jaké jsou velikosti jednotlivých 

pozemků, na kterých se nachází zahrady ve srovnání se zahradou u oceňované nemovitosti. 

 

 

Obr. 5.2. Znázornění velikosti obestavěných prostorů RD v m3  

 

 

Zdroj: autor 

 

Z obr. 5.2. je na první pohled jasně patrné,  a to dle  velikosti obestavěného prostoru rodin-

ných domů, že oceňovaná nemovitost patří k těm, v porovnání s ostatním, k menší co do roz-

lohy. Rodinný dům s menším obestavěným prostorem, jako má oceňovaná nemovitost je pou-

ze jeden a to rodinný dům č. 1, který se nachází ve Vrbně pod Pradědem a jehož cena je 2 080 

000 Kč. Naopak rodinný dům dle zpracovaného grafu největší, co do velikosti obestavěného 

prostoru je rodinný dům č. 3, s celkovým obestavěným prostorem 800 m2 nacházející se 

v obci Mnichov pod Pradědem a jehož cena je 1 330 000 Kč. 

 

 

522 

690 
800 

700 
664 

646 
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Obr. 5.3. Znázornění velikostí pozemků v m2 

 

 

Zdroj: autor 

 

Dle obr 5.3, který zobrazuje jednotlivé velikost pozemků je opět na první pohled patrné, že 

pozemek na němž se nachází největší zahrada je u oceňované nemovitosti, podle číselného 

vyjádření je celková velikost pozemku oceňované nemovitosti 3 500 m2. Naopak pozemek, 

který dle grafického vyjádření tím nejmenším, je pozemek stejně jako u velikosti obestavěné-

ho prostoru, u nemovitosti č.1,  jehož celková velikost je „pouhých“  300 m2. 

 

 

5.3. Doporučení pro oceňovací praxi 

Na základě srovnání obou metod, metody administrativního ocenění, kdy je využitý porovná-

vací způsob a metody tržní, u které je taktéž využita porovnávací metoda, a to na základě koe-

ficientů odlišnosti, může být pro oceňovací praxi doporučen postup dle administrativního 

ocenění tohoto souboru. I když je tržní oceňování založeno na tzv. benevolentnost a vlastní 

úvaze při výběru koeficientů odlišnosti, zkresleně může být řečeno, že by hodnota souboru 

mohla být teoreticky vyšší. V tomto případě tomu však není. Hodnota souboru zjištěná na 

základě administrativního ocenění porovnávací metodou je výrazně vyšší než u ceny. 

300 

1 250 1 270 
1 000 

2 130 

3 500 
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V procentuálním vyjádření zhruba o 34%. Proto je výhodnější ocenit tento souboru nemovi-

tostí podle administrativního způsobu oceňování. 
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6. Závěr 

 

Problematika oceňování nemovitostí je v České republice upravena zákonem č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku. Tento zákon upravuje způsoby, jakým jsou nejen nemovitosti ale i např. 

práva a jiné majetkové hodnoty oceňovány. Zákon 151/1997 Sb., je zákonem tzv. obecným, 

který uvádí základní zásady, kterých musí vykonavatel vždy dbát v procesu oceňování. 

Z diplomové práce je možné se dozvědět, že pro oceňování je možné využít celou řadu metod. 

Některé mají větší vypovídající schopnost a proto je vhodnější ji použití, a jiné naopak niko-

liv. 

 

Práce jak už z jejího úvodu plyne, se zabývá problematikou oceňování nemovitostí v České 

republice. Účelem bylo zjistit, jaká je výsledná hodnota oceňovaného souboru nemovitostí, 

který obsahuje rodinný dům, pozemek na kterém se rozkládá zahrada tvořící funkční celek 

s rodinný domem a garáží. 

 

Tento soubor je v následujících dvou kapitolách oceň na základě administrativního a tržního 

oceňování. V samotném závěru po provedených výpočtech je zjištěno, že cena administrativní 

je výrazně vyšší jak cena tržní. Což je dle mé úvahy dáno především na základě vybrané data-

báze porovnávaných nemovitosti, které nedisponovali žádná tak velkým pozemkem jako oce-

ňovaný soubor, proto mohlo dojít k snížení ceny a to podle výběru koeficientu odlišnosti. Pro-

to je výběr na základě administrativního oceňování doporučen jako výhodnější pro oceňovací 

praxi. 

 

Poroto je možné říct, že se potvrdila hypotéza H1, a proto ji přijímáme. Naopak hypotézu H2 

zamítáme, jelikož k této situaci nedošlo. 

 

Na závěr práce je důležité podotknout, že v současnosti v České republice neexistuje závazný 

standart pro oceňování nemovitostí. Problém je možné vidět u znaleckých ústavů, bankovních 

ústavů či nejrůznějších profesních spolků. V tomto případě může dojít k situaci, jelikož tyto 

instituce mají zpracované tzv. vnitřní metodiky k ocenění majetku, že nastane situace, že 

v jedné kauze, kdy je přizváno více odborníků k ocenění stejné věci, ke stejnému účelu a datu, 

mohou tito odborníci dospět k odlišným výsledkům. Proto je v hodné upravit rámec právního 

předpisu, formou sjednocení s předpisy, které jsou již platné v členských státech ČR. 
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Příloha č. 1. Snímek z katastrální mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


