
Abstrakt

V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního 
trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování 
majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale 
i jednotlivé pojmy, definice, přístupy, metody a požadavky na výkon 
profese znalce a odhadce. Jedním z často požívaných pojmů v oblasti 
oceňování majetku je pojem Highest and Best Use (nejvyšší a nejlepší 
využití). Jedná se o pojem, který se objevuje jak v zahraniční literatuře, tak 
v literatuře české, zejména ve spojení s oceňováním majetku. Při ocenění 
majetku, kdy volíme přístup ocenění tak, že uvažujeme využití majetku 
v budoucnu, je úvaha o nejlepším využití zásadní. Přestože se jedná 
o pojem zcela zásadní, neexistuje v zahraničí ani v ČR žádná literatura, 
která by podrobněji rozebrala postup vyhodnocení majetku na základě 
metody nejvyššího a nejlepšího využití. Autor tohoto článku vypracoval 
disertační práci, která řeší oceňování nemovitostí s využitím této metody. 
Na základě svých poznatků vypracoval návrh standardu, který je v tomto 
článku publikován.

Klíčová slova: Oceňování nemovitostí, HABU, nejvyšší a nejlepší využití, 
pozemek, stavba, zhodnocení, znehodnocení, věcná břemena, služebnosti.

Abstract

Currently, development of the international investment market, the impact 
of the legislation of neighbouring countries and especially EU countries 
on property valuation is increasing. There is a need to unify not only the 
valuation procedures, but also terms, definitions, approaches, methods and 
requirements on the profession of the experts and assessors. One of the 
commonly used concepts of property valuation is the Highest and Best Use 
approach. This is a term that appears both in foreign and Czech literature, 
especially in connection to valuation of properties. When valuing a property 
and taking into account a valuation approach by considering the future use 
of the property, the consideration of the best use is crucial. Although this 
is a very fundamental concept, there is no literature in the Czech Republic 
or abroad that would analyse in detail the process of property evaluation 
based on the Highest and Best Use method. The author of this article 
has developed a dissertation thesis dealing with property valuation using 
this method. Based on his findings, he developed a draft standard that is 
published in this article.
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1.  ÚVOD

Metoda HABU, tedy metoda „Highest and best use“ („Nejvyšší 
a nejlepší využití“), není sama o sobě spojena pouze s oceňováním 
nemovitostí, ale její využití v této oblasti je převažující 
a v některých oblastech dokonce nezbytné. Jedná se o metodu 
oceňování majetku, kdy zjišťujeme hodnotu nemovitého majetku 
za použití jeho možného zhodnocení. Na základě několika kritérií 
pak stanovíme, jak nejlépe nemovitý majetek zhodnotit a jaká by 
následně byla hodnota takto zhodnoceného majetku.

Metoda HABU je v české i zahraniční literatuře zmiňována 
zpravidla v návaznosti na pojem „Tržní hodnota“ majetku1). Tato 

1) V Komentáři k určování obvyklé ceny, vydaném Ministerstvem financí 

by dle definic měla odrážet možnost využití majetku na trhu. Při 
stanovení tržní hodnoty je třeba uvažovat s tím, že trh může vytvořit 
různé budoucí předpoklady využití majetku. Metoda HABU 
dokáže tento přístup zohlednit a měla by být, a dle zahraničních 
oceňovacích standardů i je, stěžejní pro odhad tržní hodnoty.

Metoda HABU je přitom velmi často opomíjena přesto, že pro 
stanovení tržní hodnoty by měla být stěžejní a její použití by mělo 

(26. 9. 2014, dostupné na http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-
majetku/komentare/komentar-k-urcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349) je 
k pojmu „tržní hodnota“ uvedeno na str. 4:

 Tržní hodnota: Je často zaměňována za obvyklou cenu. Rozdíl oproti 
obvyklé ceně je v odhadu realizovatelné ceny na trhu za nabízený majetek 
(odhad do budoucnosti). Tržní hodnotu lze spočítat na rozdíl od obvyklé 
ceny vyhodnocením věcné hodnoty (nákladové ocenění), výnosové hodnoty 
a ceny určené porovnáním s cenami obdobných věcí (nemovitostí).
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být alespoň v základních rysech použito v každém ocenění. Pokud 
například budeme oceňovat volný pozemek užívaný a zapsaný jako 
orná půda, ale v územním plánu bude jako vhodný k zastavění 
objektem pro bydlení, je zřejmé, že hodnota takového pozemku 
bude výrazně vyšší než hodnota běžné orné půdy. Také informovaný 
kupující bude jistě ochoten zaplatit různé částky, když na tomto 
pozemku bude možné postavit jeden rodinný dům nebo bytový 
dům s 15 byty. Odhad hodnoty takového pozemku metodou HABU 
vymezí maximální hodnotu, kterou by informovaný kupující měl 
být ochoten zaplatit, aby jeho investice nebyla ztrátová.

Autor tohoto článku vypracoval na základě vědeckých poznatků 
z oboru soudního inženýrství disertační práci na téma „Systémové 
pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při oceňování 
nemovitostí“. Součástí této práce je i návrh znaleckého standardu 
„Oceňování nemovitých věcí metodou nejvyššího a nejlepšího 
využití (HABU)“. Tento standard autor v tomto článku publikuje 
k diskusi ve znalecké obci.

2.  NáVrh ZNAlecKéhO StANDArDu

2.1  Závaznost standardu
Znalecký standard „Výpočet hodnoty nemovitých věcí metodou 
HABU“ je doporučen pro ocenění nemovitých věcí metodou 
nejvyššího a nejlepšího využití. Metodu uvedenou v tomto 
standardu lze využít i při oceňování nemovitých věcí dle 
mezinárodních standardů IVS a evropských standardů EVS.

V tomto standardu je pro pojem nemovitá věc použit zavedený 
starší pojem nemovitost v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon. Důvodem pro použití tohoto termínu je 
skutečnost, že pojem nemovitost uváděný v katastrálním zákonu 
je využíván u velkého množství podkladů k nemovitým věcem; 
zpravidla je všude uveden termín nemovitost, u podkladů z KN 
je tento pojem použit vždy, často i ve smlouvách, v informacích 
z bankovních ústavů, u starších podkladů a podobně.

Je třeba si také uvědomit, že obvyklá cena, tak jak je popsána 
v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v současném znění:

„ … je cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 
ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 
avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní 
obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav 
tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 
kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 
rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. 
Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku 
nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“,

neuvažuje s možností využití metody HABU. Při odhadu obvyklé 
ceny s návazností na zákon č. 151/1997 Sb. je tedy třeba brát ocenění 
metodou HABU jako podpůrnou metodu pro závěrečný odhad.

Metoda HABU je uváděna zejména v mezinárodních standardech 
a to v definici „Tržní hodnoty“. Mezinárodní oceňovací standardy 
(IVS) [5] například definují tržní hodnotu:

„Tržní hodnota (Market Value) je odhadnutá částka, za kterou 
by měl být majetek nebo závazek směněn k datu ocenění mezi 
ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi 
samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, 
ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.

Tržní hodnota je spojena s předpokladem nejvyššího a nejlepšího 
využití, které je definováno jako:

Nejvyšší a nejlepší využití (highest and best use) představuje 
použití aktiva, které maximalizuje jeho potenciál a které je právně 
přípustné a finančně proveditelné. Nejvyšší a nejlepší využití může 
být spojeno se stávajícím využitím aktiva, nebo s alternativním 
využitím. Výše hodnoty je určena využitím, které by předpokládali 
účastníci trhu při stanovování ceny, kterou by byli ochotni 
nabídnout.“

2.2  Osnova standardu
Při rozhodování o způsobu ocenění je vždy velmi důležitý účel 
znaleckého posudku. Na základě předpokládaného účelu je pak 
provedeno následující členění standardu:

 ● Stanovení ceny zjištěné pro daňové účely.
 ● Stanovení hodnoty pro určení obvyklé ceny pro kupujícího.
 ● Stanovení ceny nemovitosti jako nepeněžitého vkladu podle 

zákona o obchodních korporacích.
 ● Stanovení tržní hodnoty nemovitosti pro účely uvěrového 

řízení.
 ● Stanovení tržní hodnoty pro účely dělení majetku.
 ● Stanovení tržní hodnoty pro rozhodování u developerských 

projektů.

2.3  Výpočet hodnoty dle metody hABu
Pro výpočet hodnoty dle metody HABU se volí několik variant 
využití nemovitosti. Výsledná hodnota je pak rovna hodnotě, která 
je maximálně produktivní, tedy nejvyšší hodnotě z vypočtených 
variant. Pro to, aby byla hodnota uvažována, je třeba, aby 
předpokládané varianty prošly také zkouškami, zda je řešení:

 ● právně přípustné,
 ● fyzicky možné a
 ● finančně opodstatněné.

2.3.1  Právní přípustnost řešení
Je třeba vyhodnotit, zda navržené varianty jsou v souladu 
s vybranými předpisy a vyjádřeními dotčených orgánů.

Je třeba řešit soulad zejména s těmito právními normami:
 ● zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon),
 ● zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 ● zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu,
 ● zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
 ● zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí,
 ● zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 ● zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 ● vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území,
 ● vyhlášky obcí,
 ● příslušné ČSN.
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U tohoto výčtu je třeba si uvědomit, že výčet není kompletní, 
vystihuje pouze základní normy, a že uvažované právně přípustné 
řešení se vztahuje pouze k posuzování navrhovaného řešení užívání 
pozemků (tedy k umísťování a stavebním úpravám pozemků 
a staveb). Ostatní legislativa související s oceňováním se v tomto 
bodě neřeší.

2.3.2  Fyzická možnost řešení
Případné použití zvoleného návrhu musí být fyzicky možné vzhledem 
k velikosti, tvaru, topografii a dalším charakteristikám zvoleného 
území a staveb. U volných nezastavěných pozemků se vyhodnocení, 
zda je řešení fyzicky možné, zjednoduší na vyhodnocení, zda stavba 
nemá větší zastavěnou plochu než pozemek nebo zda nepřekračuje 
maximální možnou plochu zastavění dle územního nebo regulačního 
plánu. U dalších variant je třeba hodnotit stavebně technický stav 
staveb a statické řešení, soulad navrženého řešení s ČSN a dalšími 
závaznými technickými předpisy.

2.3.3  Finanční opodstatněnost řešení
Navrhované využití nemovitosti musí generovat dostatečné budoucí 
výnosy k tomu, aby pokryly vložené investice včetně nákladů 
na výstavbu, resp. rekonstrukce, v případě nových staveb zvýšené 
o přiměřený zisk pro developerské společnosti, zajišťující výstavbu.

Pro výpočet výnosů se zpravidla využije výpočet pomocí 
výnosové metody ocenění, kdy jako výnosy je uvažováno 
nájemné z hodnocené nemovitosti. U nemovitostí, u kterých 
se nepředpokládá pronájem, vede metoda na postup oceňování 
podniků, což není předmětem tohoto standardu.

Výnosy dle předpokládaných variant návrhů lze rozdělit 
na následující případy:
a) Nemovitost nebude pronajímána, bude proveden ihned prodej.
b) Nemovitost bude pronajímána po dlouhou dobu v nezměněném 

stavu.
c) Nemovitost bude pronajímána po dlouhou dobu s předchozími 

stavebními úpravami.
d) Nemovitost bude pronajímána po určitou kratší dobu 

s následným prodejem.
e) Kombinace předchozích variant.

Ad a) (nemovitost nebude pronajímána, bude proveden ihned 
prodej): Jediným výnosem je cena, za kterou je možno nemovitost 
prodat.

Ad b) (nemovitost bude pronajímána po dlouhou dobu 
v nezměněném stavu): Pro výpočet výnosů se využije výpočet 
tzv. věčnou rentou za předpokladu, že předpokládáme konstantní 
příjmy:

 100 %V
ZC
u

= × . (1)

Je třeba si však uvědomit, že v současné situaci je vývoj trhu 
a zároveň vývoj v oblasti oceňování nemovitostí velmi dynamický 
a sjednání dlouhodobého pronájmu (pachtu), bez možnosti změny 
výše nájemného (pachtovného) je z dlouhodobého hlediska 
nerentabilní. V takovéto situaci tak nedoporučuji použít výpočet 
výnosů věčnou rentou, ale využít jinou z následujících možností, 
případně zohlednit tuto skutečnost použitím nikoliv nominální, 
ale reálné míry kapitalizace, zahrnující i předpokládanou inflaci.

V případě, že předpokládáme proměnné příjmy po určitou dobu 
a následně příjmy konstantní, využijeme vzorce:

 
1

1n
t

V t n
t

Z ZC
q i q=

      = + ×        
∑ , (2)

kde:
 Zt čistý výnos v roce t,
 Z čistý výnos v n-tém roce,
 q úročitel:

1
100

uq = + ,

 u roční úroková míra:

100
ui = ,

 i úroková míra setinná,
 n doba předpokládaného pronajímání.

Pro stanovení čistého výnosu z nájmu je nutné uvažovat 
s náklady:

 ● Daň z nemovitosti (vypočtená dle zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitých věcí).

 ● Pojištění stavby (odpovědnostní a živelní).
 ● Roční ukládaná částka na předpokládanou celkovou 

rekonstrukci či velkou opravu (amortizace).
 ● Náklady na běžné opravy a údržbu.
 ● Osvětlení, vytápění a úklid společných prostor, pokud jsou 

tyto náklady součástí nájemného.
 ● Správa nemovitosti.
 ● Provize za pronajmutí a snížení na neúplné pronajmutí.

Ad c) (nemovitost bude pronajímána po dlouhou dobu 
s předchozími stavebními úpravami): Pro výpočet výnosů 
se využije výpočet tzv. věčnou rentou za předpokladu, že 
předpokládáme konstantní příjmy:

 100 %V
ZC
u

= × . (3)

V případě, že oprava bude provedena na začátku a uhrazena 
jednorázově, využije se pro výpočet výnosů výpočet tzv. věčnou 
rentou (za předpokladu, že předpokládáme konstantní příjmy), 
s odpočtem nákladů na vstupní opravu NO:

 100V
ZC NO
u

= × − . (4)

V případě, že předpokládáme proměnné příjmy resp. výdaje 
po určitou dobu a následně konstantní příjmy, využijeme vzorce 
pro odloženou věčnou rentu:

 
1

1n
t

V t n
t

Z ZC
q i q=

      = + ×        
∑ , (5)

kde:
 Z čistý výnos v n-tém roce (nájemné mínus náklady; 

nákladem jsou i částky vynaložené v daném roce 
na stavební úpravy),

 Zt čistý výnos v roce t,
 q úročitel, 
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 u roční úroková míra,
 i úroková míra setinná,
 n doba předpokládaného pronajímání.

Pro stanovení čistého výnosu z nájmu je nutné uvažovat 
s náklady:

 ● Daň z nemovitosti (vypočtená dle zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitých věcí).

 ● Pojištění stavby.
 ● Průměrné roční náklady na opravy a údržbu (do oprav 

a údržby nespadají stavební úpravy většího rozsahu 
a drobné opravy).

 ● Osvětlení, vytápění a úklid společných prostor, pokud jsou 
tyto náklady součástí nájmu.

 ● Správa nemovitosti.
 ● Provize za pronajmutí a snížení na neúplné pronajmutí.

Jednorázové náklady na provedení stavebních úprav 
(rekonstrukce či modernizace) se odečtou od výsledné hodnoty 
stanovené výnosovým způsobem; pokud budou probíhat několik 
let, odečtou se příslušné roční náklady od výnosů v příslušných 
letech.

Ad d) (nemovitost bude pronajímána po určitou kratší dobu 
s následným prodejem): Pokud nemovitost bude pronajímána 
po určitou kratší dobu s následným prodejem, využije se pro 
výpočet výnosů vztah:

 
1

n
t

V t n
t

Z RC
q q=

  = +   
∑ , (6)

kde:
 R cena prodávané nemovitosti ve stavebně 

technickém stavu v roce n.

Výnosem je opět nájemné z hodnocené nemovitosti, do nákladů 
vstupují opět stejné hodnoty, pouze částka na celkovou rekonstrukci 
se uvažuje v případě:

 ● pokud budeme uvažovat s kratší dobou pronájmu než 
10 let, když před prodejem nepředpokládáme rekonstrukci 
objektu, není provedení větší rekonstrukce nutné, bude 
částka nulová,

 ● pokud budeme uvažovat s delší dobou pronájmu než 10 let, 
když před prodejem předpokládáme rekonstrukci objektu, 
bude částka vypočtena jako:

 
1n

C iX
q

×
=

−
, (7)

kde:
 X roční úložka,
 C časová cena stavby,
 i reálná úroková míra.
Ad e) (kombinace předchozích variant): V případě hodnocení 
kombinace předchozích variant hodnocenou nemovitost rozdělíme 
podle zvolené varianty na části a každou část vyhodnotíme 
samostatně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých částí.

Náklady, které porovnáváme s výnosy pro účely finanční 
opodstatněnosti návrhu řešení, lze rozdělit do tří kategorií:

 ● Finanční prostředky nutné k pořízení nemovitosti 
(kupní cena zvýšená o případné úroky z úvěrů). Jedná 
se o obvyklou cenu nemovitosti, stanovenou zpravidla 
cenovým porovnáním.

 ● Náklady na provedení stavebních úprav a demolic, nutných 
k provedení změny. Náklady se stanoví nákladovým 
způsobem ocenění buď pomocí agregovaných položek 
(vyžaduje přesný návrh nového řešení), nebo pomocí 
cenových ukazatelů či s využitím cenového předpisu.

 ● Náklady na řízení spojené se změnou původního stavu. 
Zpravidla se uvažuje odhadem do 10 % reprodukční 
hodnoty stavby dle obtížnosti řešení stavby.

2.3.4  Obecný vzorec pro výpočet tržní hodnoty dle HABU
Obecně lze pak cenu dle HABU počítat vzorcem:
 HHABU = max Hi , (8)

kde:
 HHABU optimální hodnota nemovité věci stanovená 

metodou HABU [Kč],
 Hi hodnota nemovitosti podle jednotlivých variant 

[Kč]; uvažují se jen ty, které splňují čtyři podmínky 
(kritéria) HABU.

Pro jednotlivé varianty pak platí vzorce uvedené v následujících 
odstavcích.

2.3.5  Hodnota při zachování stávajícího stavu
 Hi = COB , (9)

kde:
 COB obvyklá (tržní) cena nemovitosti, určená zpravidla 

zejména cenovým porovnáním, případně 
výnosovou metodou, ke dni odhadu.

2.3.6  Hodnota při provedení rekonstrukce
 Hi = COB – NO , (10)

kde:
 COB obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené 

rekonstrukci, určená zpravidla zejména cenovým 
porovnáním, případně výnosovou metodou,

 NO náklady na rekonstrukci nemovitosti a stavební řízení.

2.3.7  Hodnota při změně užívání
 Hi = COB – NZ , (11)

kde:
 COB obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené 

změně, určená zpravidla zejména cenovým 
porovnáním, případně výnosovou metodou,

 NZ náklady na stavební či jiné úpravy nemovitosti 
a změny v příslušných položkách u státní správy.

2.3.8   Hodnota při odstranění stavby a následném pronájmu 
či prodeji

 Hi = COB – D , (12)
kde:
 COB obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené 

změně, určená zpravidla cenovým porovnáním,
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 D náklady na odstranění stavby a na řízení 
o odstranění stavby.

2.3.9  Hodnota při odstranění stavby a zřízení práva stavby
 Hi = COB – D + PS , (13)

kde:
 COB obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené 

změně, určená zpravidla zejména cenovým 
porovnáním, odúročená na hodnotu v době zániku 
práva stavby,

 D náklady na odstranění stavby,
 PS cena práva stavby (bez nebo se stavbou), snížená 

o náklady na jeho zřízení.

2.3.10  Hodnota při výstavbě stavby na prázdném pozemku
 Hi = COB – (NV + NZ) , (14)

kde:
 COB obvyklá (tržní) cena nemovitosti po provedené 

změně, určená zpravidla zejména cenovým 
porovnáním, případně výnosovou metodou,

 NV náklady na výstavbu a stavební řízení,
 NZ ev. náklady na změnu druhu pozemku na pozemek 

stavební.

2.4  Stanovení ceny zjištěné pro daňové účely
Pro stanovení ceny zjištěné metoda HABU nepřipadá v úvahu. 
Oceňuje se pouze stav k datu ocenění a postup výpočtu je přesně 
dán zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhlášky 
č. 441/2013 Sb., v platných zněních.

2.5   Stanovení hodnoty pro určení obvyklé ceny 
pro kupujícího

Je třeba si uvědomit, jakým způsobem je postup výpočtu hodnoty 
nemovitosti metodou HABU prováděn. Stanovení obvyklé ceny, 
tak jak je uvedeno v definici zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, není možné. Obvyklá cena dle této definice neumožňuje 
hodnotit nemovitost podle toho, jaké je její možné využití, ale 
pouze stav, v jakém se aktuálně nachází. Jako podpůrnou metodu 
pro výsledný odhad však dle názoru autora lze i tento přístup 
aplikovat a minimálně jako úvahu do odhadu obvyklé ceny zařadit. 
Pro kupujícího však využití ocenění metodou HABU může být 
velmi výhodné zejména u větších staveb. Nepředpokládá se 
využití této metody u staveb rodinných domů (zejména menších) 
nebo staveb pro individuální rekreaci; u těchto staveb se zpravidla 
nepředpokládá změna způsobu užívání. V jednodušší variantě 
by bylo možno využít metodu pro ocenění rodinných domů 
ve velmi špatném stavebně technickém stavu, kde by se projevilo, 
zda investice do stavebních úprav je finančně opodstatněná či  
nikoliv.

U jiných staveb připadají v úvahu pro výpočet hodnoty stavby 
pomocí metody HABU případy:

 ● ponechání v současném stavu i způsobu užívání,
 ● ponechání v současném stavu, změna způsobu užívání,
 ● rekonstrukce na jiný stav, stejný způsob užívání,
 ● rekonstrukce na jiný stav i jiný způsob užívání,
 ● odstranění stavby.

Pro tuto variantu lze uplatnit všechny principy ocenění 
metodou HABU. Stanovení pro odhad obvyklé ceny pro 
běžného kupujícího (prodávajícího) není vázáno žádnými 
předpisy. Je však vzhledem k pracnosti metody vždy dobře 
zvážit vybíraná předpokládaná využití. Je třeba upozornit, že 
běžným kupujícím se v tomto odstavci myslí právnická osoba 
zapsaná ve veřejném rejstříku nebo fyzická osoba. Ostatní jsou 
zpravidla vázány předpisy, které nařizují způsob prodeje včetně 
způsobu stanovení kupní (prodejní) ceny. Typickým příkladem 
může být zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého stát prodává minimálně za cenu v místě 
a čase obvyklou dle definice zákona č. 151/1997 Sb. a kupuje 
maximálně za cenu zjištěnou dle stejného zákona. Pro ocenění 
nemovitostí při prodeji majetku či nákupu majetku státem je 
metoda HABU nepoužitelná.

2.6   Stanovení ceny nemovitosti jako nepeněžitého vkladu 
podle zákona o obchodních korporacích

Oceňování nemovitostí jako nepeněžitého vkladu podle zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je upraveno takto:

„Obchodní korporace
Hlava I
Díl 4

Vklad
§ 15

(1) Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu 
do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti 
se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie.

(2) Předmětem vkladu je věc, kterou se společník nebo budoucí 
společník (dále jen „vkladatel“) zavazuje vložit do obchodní 
korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen 
„vkladová povinnost“).

(3) Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále 
jen „peněžitý vklad“) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci 
(dále jen „nepeněžitý vklad“).

(4) Emisním kursem se pro potřeby tohoto zákona rozumí vklad 
a případné emisní nebo vkladové ážio.

§ 16
(1) Po dobu trvání obchodní korporace ani po jejím zrušení nemá 

společník právo na vrácení předmětu vkladu.
(2) Nelze sjednat ani vyplácet úroky z emisního kursu.

§ 17
(1) Vkladatel splní vkladovou povinnost ve lhůtě a způsobem 

určeným tímto zákonem a společenskou smlouvou.
(2) Ocenění nepeněžitého vkladu se uvede ve společenské smlouvě 

obchodní korporace.
(3) Nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby.

Správce vkladů
§ 18

(1) Před vznikem obchodní korporace přijímá a spravuje splacené 
nebo vnesené předměty vkladů nebo jejich části společenskou 
smlouvou pověřený správce vkladů; správcem vkladů může být 
i zakladatel nebo některý ze zakladatelů.
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(2) Není-li dohodnuto jinak, provádí správce vkladů činnost 
na základě ustanovení o příkazu podle občanského zákoníku.

§ 19
Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu 

vnesen tak, že vkladatel předá správci vkladů nemovitou věc 
a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení 
nemovité věci.

§ 22
V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností 

smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a správcem vkladů.

§ 23
(1) Peněžitý vklad do kapitálových společností se splácí 

na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva 
(dále jen „banka“), který zřídí správce vkladů. Banka s těmito 
prostředky neumožní nakládat dříve, než kapitálová společnost 
vznikne, ledaže se jedná o úhradu zřizovacích výdajů nebo vrácení 
emisních kursů zakladatelům.

(2) Nepeněžitý vklad se do kapitálové společnosti vnese před 
jejím vznikem.

HLAVA IV
Společnost s ručením omezením

Díl 1

Vklad
§ 143

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců 
vedeného podle jiného právního předpisu. Odměna znalci za zpracování 
znaleckého posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle 
odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené 
s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost 
nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.

(2) Znalce podle odstavce 1 vybírají při zakládání společnosti 
zakladatelé, jinak jednatel.

(3) Posudek znalce obsahuje alespoň popis nepeněžitého 
vkladu, použité metody ocenění nebo metodu ocenění, částku, 
na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje, a odůvodnění, jak znalec 
k tomu ocenění došel.

(4) Ustanovení § 468 až 473 se použijí obdobně; případné nové 
ocenění se provede podle odstavců 1 a 2.

HLAVA V
Akciová společnost

Díl 2

Ocenění nepeněžitého vkladu
§ 251

(1) Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku 
zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí však 
být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírají při 
zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo.

(2) Posudek znalce oceňujícího nepeněžitý vklad obsahuje 
alespoň

a) popis nepeněžitého vkladu,

b)  použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda cena 
nepeněžitého vkladu získaná použitými způsoby odpovídá 
alespoň úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být 
společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý 
vklad a

c) částku, na kterou se nepeněžitý vklad oceňuje.
(3) Posudek znalce podle odstavce 1 společnost uloží do sbírky listin.
(4) Odměna znalce za zpracování posudku se určí dohodou 

a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně 
vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. 
V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu společně 
a nerozdílně zakladatelé.

HLAVA VI
Družstvo
Oddíl 3

Nepeněžitý vklad
§ 573

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného 
podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva 
a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou 
zakladatelů.

(2) Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší 
částkou, než na jakou byl oceněn.

(3) Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze 
nebo ustavující schůze.“

Z výše uvedených ustanovení zákona je zřejmé, že nepeněžitý 
vklad, který může být i nemovitostí, se oceňuje znaleckým 
posudkem. Znalec má za úkol stanovit cenu vkládaného majetku. 
Svůj postup stanovení ceny je povinen popsat a zdůvodnit. 
Výslednou cenou by měla být obvyklá cena majetku tak, jak je 
definována v kapitole 2.1 a popsána v kapitole 2.5. V zákoně není 
uvedeno, jaký způsob ocenění má být proveden a nechává vše 
na zkušenosti znalce. Metodu HABU tedy lze využít, zejména 
v případě ocenění nemovitostí, u kterých se předpokládá, že 
jejich účelem je jejich provozováním zvyšovat zisk společnosti. 
Nevhodné je použití u staveb rodinných domů, staveb pro 
individuální rekreaci, samostatných a řadových garáží a podobně. 
Pro účely stanovení ceny nemovitosti jako nepeněžitého vkladu 
do obchodní společnosti lze využít postup metodou HABU:

 ● ponechání v současném stavu i způsobu užívání,
 ● ponechání v současném stavu, jiný způsob užívání,
 ● rekonstrukce na jiný stav, stejný způsob užívání,
 ● rekonstrukce na jiný stav i jiný způsob užívání,
 ● změna či oprava technického vybavení (zařízení) stavby 

(postup vede zpravidla na ocenění podniku).

2.7   Stanovení tržní hodnoty nemovitosti pro účely  
uvěrového řízení

Oceňování pro bankovní účely není jen stanovením obvyklé ceny 
či tržní hodnoty, jedná se také o vyhodnocení celého spektra rizik, 
ať už právního, technického nebo ekonomického charakteru, která 
v konečném důsledku mají vliv na rozhodnutí o tom, zda oceňovaný 
objekt je vhodnou či nevhodnou zástavní nemovitou věcí. Pro 
účely úvěrového řízení se zpravidla stanovuje tzv. tržní hodnota 
nemovitosti. Bankovní definice tržní hodnoty zní:
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Tržní hodnota je určena cenou, kterou by bylo možno dosáhnout 
k datu, ke kterému je ocenění zpracováno, v běžném obchodním 
styku při zohlednění všech právních skutečností, skutečných 
vlastností, ostatních poměrů a polohy nemovité věci nebo jiného 
předmětu ocenění bez ohledu na nestandardní nebo osobní vztahy.

Pro hypoteční úvěry je pak důležitou obvyklá cena, definovaná 
v § 29 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech:

(1) Zástavní hodnotu zastavených nemovitostí stanoví emitent 
hypotečních zástavních listů. Emitent hypotečních zástavních listů 
je povinen upravit ve svých vnitřních předpisech pravidla pro 
stanovení zástavní hodnoty zastavovaných nemovitostí, která musí 
respektovat zásady uvedené v odstavci 2.

(2) Zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou, podle 
zvláštního právního předpisu upravujícího oceňování majetku, 
se zohledněním

a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastností nemovitosti,
b)  výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření 

s nemovitostí,
c) práv a závad s nemovitostí spojených a
d)  místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů 

a předpokládaného vývoje.
(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle 

odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu obvyklou.

Jak vyplývá z odst. 3, zástavní hodnota nesmí převyšovat tržní 
hodnotu, respektive obvyklou cenu oceňovaných nemovitých 
věcí.2)

Při oceňování nemovitostí pro úvěrové řízení stanovuje odhadce 
hodnotu nemovitosti, která by měla pokrýt zapůjčené prostředky. 
Pro banku by nemělo být samotné ocenění jediným podkladem. 
Vzhledem k různorodosti úvěrů je třeba mimo jiné zkoumat 
i podnikatelský záměr. I k tomuto účelu by mohlo být využito 
ocenění metodikou HABU. Metoda HABU ve své obecné formě 
umožňuje zkonfrontovat několik řešení budoucího využití a tím 
zhodnotit, zda řešení je reálné a zejména, zda jeho návratnost je 
v dostupném časovém horizontu splnitelná. To by měly být údaje 
pro hypoteční ústav rozhodující.

Pokud bychom prováděli ocenění nemovitostí metodou HABU 
pro bankovní účely, můžeme rozdělit postup do více částí dle účelu 
úvěru. Ocenění by mělo být rozděleno pro účel:

 ● úvěr na nákup nemovitosti,
 ● úvěr na rekonstrukci či modernizaci.

Pokud klient chce získat úvěr na nákup nemovitosti, zpravidla se 
oceňuje současný stav nemovitosti. Pro tento účel není ocenění dle 
HABU vhodné. HABU může sice prokázat, že nákup nemovitosti 
není ekonomicky výhodnou investicí, ovšem pokud obvyklá cena 
nemovitosti převyšuje hodnotu úvěru, není ekonomická výhodnost 
nákupu pro banku nutným hodnotícím kritériem.

Velmi výhodné je využití HABU v případě ocenění pro účely 
rekonstrukce či modernizace. Náklady na rekonstrukce velmi 
často převyšují hodnotu jak původní, tak velmi často i nově 

2) KLIKA, P. Systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při 
oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 
soudního inženýrství, 2017. 110 s. Školitel: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

zrekonstruované stavby. Metoda HABU však dokáže vyhodnotit, 
zda vložené investice do stavby budou provozováním stavby 
pokryty. Pokud tedy je zde oprávněný předpoklad, že stavba 
bude generovat dostatečné výnosy k tomu, aby pokryly vložené 
investice včetně nákladů na výstavbu, resp. rekonstrukce, zvýšené 
o přiměřený zisk pro developerské společnosti zajišťující výstavbu, 
jedná se o úvěr, který je možné poskytnout. Metoda HABU navíc 
dokáže vystihnout i takové vlastnosti jako je energetická úspora 
stavby, která vykazuje výrazně menší náklady na provoz, volba 
kvalitnějších materiálů a další vlastnosti stavby, mající vliv 
na výnosy z provozu.

Z tohoto pohledu lze tedy využít pro oceňování nemovitostí 
metodou HABU pro úvěrové řízení zejména tyto postupy:

 ● ponechání v současném stavu i způsobu užívání (úvěr 
na nákup nemovitosti, zde není pro svoji pracnost metoda 
HABU výhodná),

 ● ponechání v současném stavu, změna způsobu užívání (úvěr 
na nákup nemovitosti, zde není pro svoji pracnost metoda 
HABU výhodná),

 ● rekonstrukce na jiný stav, stejný způsob užívání (pro účely 
úvěru na rekonstrukci či modernizaci),

 ● rekonstrukce na jiný stav i jiný způsob užívání (pro účely 
úvěru na rekonstrukci či modernizaci),

 ● odstranění stavby (pro účely nákupu nemovitosti se stavbou 
ve velmi špatném stavebně technickém stavu, u které se 
předpokládá odstranění stavby).

Oceňování pro úvěrové řízení je u některých bankovních 
ústavů řízeno vnitřními předpisy a metodikami. Pokud jsou tyto 
metodiky u bankovních ústavů stanoveny, není v nich metoda 
HABU zanesena, přesto, že mezinárodní standardy tuto metodiku 
uvádějí jako jeden ze standardních postupů oceňování majetku. 
V takových případech nelze metodu HABU pro ocenění pro účely 
úvěrového řízení využít.

Pro příklad autor uvádí stručně postup ocenění nemovitostí 
z metodiky jednoho z českých bankovních ústavů:

„Metodika je vypracována na základě následujících zásad:
 ● metodika musí odpovídat obecně platným a uznávaným 

zásadám oceňování nemovitostí,
 ● postupy musí být natolik obecné, aby nebyly závislé 

na žádném subjektu, jehož případná neexistence by mohla 
způsobit následné komplikace,

 ● celý postup ocenění musí být  přezkoumatelný, 
kontrolovatelný, a to ve všech svých fázích.

Doporučení lze v hlavních principech stručně shrnout 
do následujícího:

 ● ocenění porovnávací (komparativní) metodou je prioritní. 
Vlastní ocenění se pak provádí dvěma možnými způsoby:

 ● metodou standardní jednotkové tržní ceny SJTC,
 ● porovnání nemovitostí jako celku,

 ● výnosové ocenění.
 ● pokud výše uvedené metody nebyly dostačující pro zjištění 

obvyklé ceny, pak se použijí další metody (časová cena, 
prostý či vážený průměr z ceny časové a výnosové hodnoty),

 ● jen pokud je požadováno, provádí se ocenění podle 
cenového předpisu,

Ročník 29  •  2/2018
Ekonomika  •  Economics



24

 ● závěrečný odhad obvyklé (obecné) ceny.“3)

Pokud není obdobná metodika zpracována, nebo není výslovně 
postup metodou HABU vyloučen, lze metodu využít. Autor 
však doporučuje před vypracováním odhadu metodou HABU 
projednat postup s bankovním ústavem. K datu vypracování této 
práce se o zavedený postup ocenění nemovitostí pro úvěrová 
řízení nejedná. Přesto, že bankovnímu ústavu může dát velmi 
důležitá data pro vyhodnocení, zda úvěr má být poskytnut, 
nemusí být odhad bez předchozího projednání bankovním 
ústavem přijat. Například v metodice ocenění nemovitostí pro 
účely úvěrového řízení u České spořitelny je ocenění metodou 
HABU zakázáno.

Pro banky jsou výsledky HABU zpravidla nedostačující, banky 
zajímá v první řadě likvidita hodnoceného majetku, na který půjčují. 
Pokud se jedná o návratnost úvěrů, vyžadují zpracovat ocenění 
podrobnějšími, průkaznějšími a komplexnějšími metodami jako 
je například Feasibility Study4) doprovázená zpracovaným Cash 
– Flow a managementem rizik.

2.8  Stanovení tržní hodnoty pro účely dělení majetku
Vypořádání při dělení majetku se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku:

„§ 1141
(1) Spoluvlastnictví se zrušuje dohodou všech spoluvlastníků; 

dohoda musí obsahovat ujednání o způsobu vypořádání. Jedná-li 
se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda 
písemnou formu.

(2) Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, 
jejím prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením 
výtěžku, anebo převedením vlastnického práva jednomu nebo 
více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.

§ 1142
(1) Jedná-li se o společnou věc, která má jako celek sloužit 

k určitému účelu, není její rozdělení možné.
(2) Zemědělský pozemek může být rozdělen jen tak, aby dělením 

vznikly pozemky účelně obdělávatelné jak vzhledem k rozloze, tak 
i k možnosti stálého přístupu. To neplatí, pokud má být pozemek 
rozdělen za účelem zřízení stavby nebo za takovým účelem, pro 
který lze pozemek vyvlastnit.

§ 1143
Nedohodnou-li se spoluvlastníci o zrušení spoluvlastnictví, 

rozhodne o něm na návrh některého ze spoluvlastníků soud. 
Rozhodne-li soud o zrušení spoluvlastnictví, rozhodne zároveň 
o způsobu vypořádání spoluvlastníků.

§ 1144
(1) Je-li to možné, rozhodne soud o rozdělení společné věci; 

věc ale nemůže rozdělit, snížila-li by se tím podstatně její 
hodnota.

3) KLIKA, P. Systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při 
oceňování nemovitostí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 
soudního inženýrství, 2017. 110 s. Školitel: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

4) SIEBER, P. Feasibility Study. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004.

(2) Rozdělení věci však nebrání nemožnost rozdělit věc na díly 
odpovídající přesně podílům spoluvlastníků, vyrovná-li se rozdíl 
v penězích.

§ 1145
Při zrušení spoluvlastnictví rozdělením společné věci může soud 

zřídit služebnost nebo jiné věcné právo, vyžaduje-li to řádné užívání 
nově vzniklé věci bývalým spoluvlastníkem.

§ 1147
Není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud 

za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. 
Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud prodej věci 
ve veřejné dražbě; v odůvodněném případě může soud rozhodnout, 
že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.

§ 1148
(1) Při zrušení spoluvlastnictví si spoluvlastníci vzájemně 

vypořádají pohledávky a dluhy, které souvisejí se spoluvlastnictvím 
nebo se společnou věcí.

(2) Každý ze spoluvlastníků může žádat úhradu splatné 
pohledávky, jakož i pohledávky, jejíž splatnost nastane do jednoho 
roku po účinnosti dohody o zrušení spoluvlastnictví nebo 
po zahájení řízení o zrušení spoluvlastnictví.

(3) Prodá-li se věc, uhradí se po stržení nákladů prodeje všechny 
dluhy podle předchozích odstavců ještě předtím, než se mezi 
spoluvlastníky rozdělí výtěžek.

§ 1149
(1) Bývalí spoluvlastníci si doručí na žádost některého 

z nich potvrzení, jak se vypořádali, pokud dohodu o zrušení 
spoluvlastnictví k movité věci neuzavřeli v písemné formě.

(2) Při vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci zapsané 
do veřejného seznamu vznikají nová vlastnická práva zápisem 
do tohoto veřejného seznamu.

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci
§ 1150

Rozdělení společné věci není na újmu osobě, která má věcné 
právo ke společné věci.

§ 1151
Při rozdělení panující věci trvá věcné břemeno pro všechny díly 

zpravidla nadále, nesmí však být rozšířeno, ani se stát obtížnějším. 
Prospívá-li věcné břemeno jen některým dílům, zanikne vzhledem 
k dílům ostatním.

§ 1152
Rozdělí-li se zatížená věc a postihuje-li věcné břemeno jen 

některý díl, zaniká na dílech ostatních.

§ 1153
(1) Poskytuje-li právo ze služebnosti nebo jiné zatížení právo 

k plodům nebo užitkům, může
a) každá z oprávněných osob, pokud se dělí věc panující, nebo
b)  každá z obtížených osob, pokud se dělí věc obtížená, navrhnout, 

aby vykonávání upravil soud.
(2) Soud vykonávání upraví s ohledem na povahu a účel zatížení, 

jakož i s ohledem na hospodářské zvláštnosti jednotlivých dílů 
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tak, aby výsledek odpovídal zásadám slušnosti a aby se zatížení 
nezvětšilo.“5)

Při dělení majetku je tedy zpravidla nutné provádět v souvislosti 
s ustanovením občanského zákoníku ocenění stavby jako celku 
v současném stavu i užívání, popřípadě, a je-li možné reálné 
rozdělení, provádí se ocenění nového stavu, a to reálně rozdělených 
částí. Pro výpočet je velmi vhodné aplikovat metodu HABU, a to 
pro varianty:

 ● ponechání v současném stavu i způsobu užívání,
 ● rekonstrukce na jiný stav, stejný způsob užívání (reálné 

dělení).

U ponechání v současném stavu ani u reálného dělení není třeba 
hodnotit kritérium „právně přípustné“.

U ponechání v původním stavu není třeba řešit ani kritérium 
„fyzicky možné“. V případě reálného dělení je třeba u tohoto 
kritéria vyhodnotit:

 ● „zda je možno rozdělit areál, resp. hlavní stavby tak, aby 
ke každé části byl přístup z veřejné komunikace přímo nebo 
přes pozemek téhož vlastníka; pokud toto není možné, jaké 
by muselo být pro přístup zřízeno věcné břemeno a jaká by 
byla jeho hodnota,

 ● dále zda je možno rozdělit stavbu tak, aby:
 ● obě nově vzniklé části byly použivatelné,
 ● dělicí rovina byla svislá; vodorovné dělení není 

přípustné, ani částečně, např. překrytím částí – 
přesahem místností v jednotlivých podlažích,

 ● hořlavé konstrukce nepřesahovaly z jedné části 
do druhé,

 ● obě části měly vlastní přípojky inženýrských sítí,
 ● zda by takové rozdělení místně příslušný stavební úřad 

povolil (dodržení požadavků staveb na výstavbu a ČSN),
 ● u technologických staveb dále:

 ● zda by bylo možno po rozdělení staveb, resp. areálů 
nadále provozovat původní výrobu, za jakých podmínek, 
resp. stavebních a technologických úprav,

 ● jaké by byly náklady na tyto úpravy,
 ● jak dlouho by tyto úpravy trvaly,
 ● zda by po dobu provádění těchto úprav bylo nutno 

přerušit výrobu, a jaké by byly finanční důsledky 
tohoto přerušení okamžité případně do budoucnosti 
(přechodná či trvalá ztráta zákazníků ap.).“6)

5) Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
6) KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 1. vydání. Brno: ÚSI 

Tab. 1  Varianty při oceňování pro účely dělení majetku.
Tab. 1  Valuation options for asset allocation purposes.

Případ ocenění Stav a stáří cenová úroveň resp.  
předpis ke dni

Dělení SJM
k datu zániku SJM (právní moc 
rozsudku o rozvodu manželství, 
datum úmrtí)

obvyklou cenou k datu vypořádání  
(znalec: ke dni ohledání, není-li stanoveno jinak)

Dělení podílového 
spoluvlastnictví

oboje ke dni vypořádání (znalec: ke 
dni ohledání, není-li stanoveno jinak)

cena obvyklá, ev. i náklady na rozdělení, ke dni 
ohledání, není-li stanoveno jinak 

Hodnocení kritéria „finančně opodstatněné“ musíme vyhodnotit 
u obou variant, aby bylo zřejmé, která z uvažovaných variant je 
vhodnější a aby bylo možné vyhodnotit kritérium „maximálně 
produktivní“. Zvláštností při výpočtu metodou HABU pro účely 
vypořádání spoluvlastnictví bude, oproti běžným výpočtům, 
že do nákladů nevstupuje cena nemovitosti, za kterou je nutno 
nemovitost pořídit.

U ponechání v původním stavu u vyhodnocení kritéria „finančně 
opodstatněné“ nejsou žádné náklady. U reálného dělení jsou 
nákladem stavební úpravy nutné na reálné rozdělení a náklady 
na řízení s tím spojené.

Při oceňování pro účely dělení spoluvlastnictví je třeba si vždy 
uvědomit, ke kterému datu oceňujeme, a tomu také přizpůsobit 
i výpočet pomocí metody HABU (tab. 1).

2.9   Stanovení tržní hodnoty pro rozhodování 
u developerských projektů

Pro účely developerů je metoda HABU velmi výhodná, poněvadž 
stanoví maximální možnou hodnotu nemovitosti, kterou by měl 
být ochoten developer za nemovitost zaplatit. Pokud by hodnota 
byla vyšší, nebude mít developer dostatečný výnos, aby náklady 
spojené s nákupem a případnou výstavbou pokryl. Jedná se 
o základní princip metody HABU, který je právě pro odhad tržní 
hodnoty pro developera zásadní. Z hlediska právních norem není 
pro odhad tržní hodnoty pro developerské projekty ocenění nijak 
specifikováno. Metoda HABU tedy lze použít pro všechny případy 
ocenění. Zejména by měla být použita pro případy:

 ● změna druhu pozemku,
 ● výstavba na volném pozemku,
 ● rekonstrukce na jiný stav, stejný způsob užívání,
 ● rekonstrukce na jiný stav i jiný způsob užívání.

Pro stanovení tržní hodnoty pro rozhodování u developerských 
projektů lze uplatnit všechny principy ocenění metodou HABU. 
Je však vzhledem k pracnosti metody vždy dobře zvážit vybíraná 
předpokládaná využití a volit jen ta, u kterých je předpoklad 
jejich finanční opodstatněnosti. Součástí odhadu by měl být 
vždy průzkum trhu s nemovitostmi. Ve volených variantách 
budoucího řešení nemovitosti by se neměly objevovat varianty 
nemovitostí, u kterých je v lokalitě pouze minimální poptávka. 
Další specifikou ocenění tržní hodnoty nemovitostí metodou HABU 
pro účely developerských projektů by měla být volba krátké doby 
provozování stavby před následným prodejem.

VUT v Brně, 2012. 105 s. ISBN 978-80-214-4562-8.
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3.  ZáVěr

Disertace autora tohoto článku [1] a zde publikovaný návrh 
znaleckého standardu by měly přispět k rozšíření znalostí znalců 
a odhadců o možnostech využití metody výpočtu „nejvyššího 
a nejlepšího využití“ nemovitých věcí. Problémem pro další 
využití těchto postupů může být skutečnost, že uváděný postup je 
velmi časově náročný při porovnání s postupy běžně používanými. 
V současné situaci, kdy konkurence a okolní prostředí „tlačí“ ceny 
posudků a odhadů na co nejnižší částky, se znalci snaží zpracovávat 
ocenění co nejjednodušším způsobem, a tedy složitější postup, 
i když může vykázat lepší výsledky, se používá zřídka. Přesto 
autor tohoto článku doporučuje alespoň zjednodušeným způsobem 
metodu při odhadu tržní hodnoty využívat.
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