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Abstrakt 

Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním 

rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce 

je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního 

trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je 

zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem 

s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě. 

Abstract 

Locality can affect the price of real property items. This diploma thesis focuses on pricing of 

family houses in cities, towns and villages and effects which have an impact on the price. Part 

of the paper deals with the description of the used pricing methods, their procedures, laws and 

the regulation, description of the real estate property market existing at the time the diploma 

thesis was written and the description of the priced family houses. The aim is to ascertain the 

price of land, family houses using the method of costs and comparison and evaluating the unit 

prices depending on locality.   

Klíčová slova 

Rodinný dům, Parcela, Cena, Nákladová metoda, Porovnávací metoda, Databáze nemovitostí 

Keywords 

Family house, Plot, Price, Cost method, Comparison method, Database of properties 
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1 ÚVOD 

Ve své diplomové práci se zabývám vlivem lokality na výši obvyklé ceny rodinných 

domů. Lokality jsem rozlišila na města a obce. Vybrala jsem si Jihomoravský kraj, konkrétně 

okres Hodonín. V této lokalitě se nachází 74 obcí a 8 měst. Při oceňování jsem pracovala se 

6 rodinnými domy (3 z měst a 3 z obcí). Téma mě zaujalo, protože v poslední době 

vyhledávají mladé rodiny bydlení spíše v obcích poblíž měst a možnou příčinou může být 

právě rozdíl v cenách. 

V práci zmiňuji zákony a vyhlášky, které jsem použila. Rozebírám postupy výpočtů 

použitých metod ocenění. Popisuji trh s nemovitými věcmi a vybavenost měst a obcí, 

ve kterých se nachází oceňované domy. Každý z oceňovaných rodinných domů je popsán 

ze stavebního hlediska s popisem dispozic.  

Jako první jsem ocenila pozemky všech oceňovaných domů podle vyhlášky. Pro 

srovnání jsem použila Naegeliho metodu třídy polohy. Dále jsem provedla ocenění rodinných 

domů nákladovou metodou. S její pomocí jsem ocenila i vedlejší stavby, garáže, venkovní 

úpravy a studny. Další využitá metoda byla porovnávací dle vyhlášky. Poslední využitou 

metodou je přímé, nebo také tržní, porovnání. Pro něj jsem sestavila databázi rodinných domů 

pro město a druhou databázi pro obce.  

V závěru je hodnocení výsledků, ke kterým jsem dospěla jednotlivými oceňovacími 

metodami. Ceny oceňovaných pozemků a rodinných domů jsou pak shrnuty v grafickém 

vyjádření.   
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2 OCEŇOVACÍ PŘEDPISY 

Pro ocenění rodinných domů jsem v diplomové práci využívala zákon č. 151/1997 Sb., 

O oceňování majetku (ZOM), Oceňovací vyhlášku č. 441/2016 Sb. a zákon č. 526/1990 Sb., 

o cenách. 

2.1 ZÁKON Č. 151/1997 SB., O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

„Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen 

„majetek“) a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy.“ (1, §1 odst. 1) 

Zákonem se řídíme při oceňování lesů. Nevyužijeme jej v případech, kdy oceňujeme 

přírodní zdroje. Pokud je v některých případech stanoven jiný způsob ocenění zvláštním 

předpisem, neřídíme se dle ustanovení tohoto zákona. Dále v situaci, kdy převádíme majetek 

a je pro to stanoven zvláštní předpis. (1, §1 odst. 2, 3) Zjišťujeme-li podle tohoto zákona cenu 

jinak než je cena obvyklá a mimořádná, nazýváme ji cenou zjištěnou. (1, §2 odst. 3) 

Nestanovuje-li zákon ocenění jiným způsobem, ocení se majetek a služby cenou 

obvyklou. Obvyklá cena je cenou dosaženou při prodejích stejného nebo podobného majetku 

či stejných nebo podobných služeb na území České republiky při běžném obchodním styku ke 

dni ocenění. V ceně nemá být promítnut vliv zvláštní obliby, kdy se majetku přisuzuje 

zvláštní hodnota. Poměry, ať se jedná o rodinného příslušníka nebo blízké vztahy kupujícího 

a prodávajícího, se do ceny nepromítají. Stejně tak i důsledky přírodních kalamit, stav tísně, 

ve kterém se ocitnul prodávající nebo kupující a další, spadají pod mimořádné 

okolnosti. (1, §2 odst. 1) 

Zákon stanovuje další možné způsoby ocenění a to: 

- nákladový způsob, 

- výnosový způsob, 

- porovnávací způsob, 

- oceňování podle jmenovité hodnoty, 

- oceňování podle účetní hodnoty, 

- oceňování podle kurzové hodnoty, 

- oceňování sjednanou cenou. (1, §2 odst. 5) 

Pro účely této diplomové práce jsem použila nákladový a porovnávací způsob ocenění. 

U rodinných domů není vhodné ocenění výnosovým způsobem, protože rodinné domy byly 
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nabízeny hlavně k prodeji. Ocenění porovnávacím způsobem jsem provedla podle vyhlášky 

a přímým (tržním) způsobem. 

2.2 VYHLÁŠKA Č. 441/2013 SB., OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA 

„Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při 

uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.“ (2, §1) 

Je prováděcí vyhláškou zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Jejím obsahem 

je: 

- oceňování pozemků, 

- oceňování staveb, 

- věcná práva k nemovitým věcem, 

- oceňování trvalých porostů, 

- oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na 

označení a výrobně technických a obchodních poznatků. (2) 

V diplomové práci jsem dle této vyhlášky ocenila pozemky, rodinné domy, studny, 

venkovní úpravy, vedlejší stavby, garáže a trvalé porosty. 

2.3 ZÁKON Č. 526/1990 SB., O CENÁCH 

"Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací 

a služeb (dále jen „zboží“) pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného 

pro vývoz." (3, §1 odst. 1) 

Cenou se rozumí peněžní částka, kterou používáme při placení za zboží nebo služby. 

Může být určena i k jinému účelu než je prodej, pokud to určí zvláštní předpis. Dále se tento 

zákon využívá při převodech práv nebo při převodech vlastnictví a užívacích práv 

k nemovitým věcem. Pokud jsou upraveny zvláštním předpisem poplatky, úhrady, odměny, 

náhrady škod a nákladů a jejich úroky, nevztahuje se na ně tento zákon. Vymezuje pravomoci 

správních orgánů, povinnosti a práva právnických a fyzických osob v případě kontroly, 

uplatnění a regulace cen. Za určitých podmínek mohou správní orgány, dle zákona 

o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, regulovat ceny dle tohoto zákona. (3, §1) 
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3 NÁZVOSLOVÍ Z VYHLÁŠKY A ZÁKONŮ 

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

3.1.1 Nemovitá věc 

K nemovitým věcem řadíme pozemky a podzemní stavby, které mají vymezen účel 

v katastru nemovitostí a věcná práva k nim. Ale také práva, která jsou zákonem prohlášena za 

nemovité věci. Pokud je zákonem stanoveno, že nějaká věc není součástí pozemku, ale nejde 

ji přenést na jiné místo aniž by se porušila její podstata, např. budova spojená se zemí 

základem nebo věc doplňující účel užívání hlavní stavby, jedná se o nemovitou věc. (4, § 498) 

3.1.2 Pozemek 

Pozemek je definován jako část půdy, která je v katastrální mapě oddělená vlastnickou 

hranicí nebo hranicí územní jednotky. Hranice může být stanovena 

- regulačním plánem, 

- územním rozhodnutím, 

- společným povolením o umístění a povolení stavby, 

- veřejnoprávní smlouvou, která nahrazuje územní rozhodnutí, 

- územním souhlasem, 

- hranicí schválenou stavebním úřadem dle navrhovaného plánu, 

- hranice jiného práva podle §19, 

- rozsahem hranic zástavního práva a práva stavby, 

- hranicí druhů pozemků nebo jejich způsobů využití. (5, §2 a) 

„Pro účely oceňování se pozemky člení na: 

- stavební pozemky, 

- zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

- lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí 

a zalesněné nelesní pozemky, 

- pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

- jiné pozemky, které nejsou uvedeny v předchozích bodech.“ (1, §9 odst. 1) 

Stavební pozemky se dále dělí na nezastavěné v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří, v jednotlivých druzích pozemků nebo jako zahrady či ostatní plochy, které tvoří 



13 

jednotný funkční celek s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Dále pozemky 

zastavěné a se skutečně zastavěnou plochou bez ohledu na stav uvedený v katastru 

nemovitostí. (1, §9 odst. 2) 

Pro oceňování se bere stav pozemku podle katastru nemovitostí. Pokud se ale 

pozemek využívá jinak než jak je veden v katastru nemovitostí, vychází se při ocenění ze 

skutečného stavu. (1, § 9 odst. 5) 

Stavební pozemek musí být způsobilý k umístění stavby. Je to část pozemku, celý 

pozemek nebo to může být soubor pozemků, na který může být umístěna stavba: 

- územním rozhodnutím,  

- společným povolením k umístění a povolení takové stavby,  

- regulačním plánem. (6, §2 odst. 1 b) 

3.1.3 Parcela 

Parcela je geometricky zaměřený a polohově určený pozemek, který můžeme najít 

v katastrální mapě pod jeho parcelním číslem s vyznačenou vlastnickou hranicí. Stavební 

parcelu najdeme v katastrální mapě pod druhem pozemku jako zastavěnou plochu 

a nádvoří. (5, §2 b, c) 

3.1.4 Stavba 

„Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je 

zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ (4, § 506 odst. 1) 

Součástí pozemku je i podzemní stavba, např. sklep, u kterého nějaká část zasahuje 

pod sousední pozemek a není nemovitou věcí. (4, § 506 odst. 2) 

Stavbou jsou jakákoli stavební díla i dočasné stavby s různým účelem využití, která 

jsou postavena z cihel, tvárnic nebo prefabrikovaných dílů z jakéhokoliv materiálu či stavebně 

technického řešení. Stavbou může být myšlena i jen její část nebo změna dokončené stavby, 

při které se stavba může zvětšit nebo provést zateplení fasády. (6, § 2 odst. 3, 4) 

Souborem staveb jsou stavby, které spolu účelově souvisí. (6, §2 odst. 8, 9) 

Budovou je stavba situovaná na pozemku, spojená pevně se zemí základy a z větší 

části uzavřena obvodovými stěnami a střechou. (6, §2 písm. l) 
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Pro oceňování se stavby dělí na:  

- pozemní, 

- inženýrské a speciální pozemní (dopravní, vodní, kanalizace,…), 

- vodní nádrže a rybníky, 

- jiné stavby. (1, §3 odst. 1) 

3.1.5 Stavba vedlejší 

Vedlejší stavba je užívána na pozemku společně s hlavní stavbou. Její zastavěná 

plocha není větší než 100 m2. Jedná se například o dílny nebo hospodářské budovy. Vedlejší 

stavbou není garáž a zahrádkářská chata. (2, §16 odst. 1) 

Vedlejší stavby na pozemku souvisí s umístěním nebo účelem užívání stavby hlavní 

a zabezpečují buď uživatelnost stavby hlavní, nebo doplňují její účel užívání. (6, §2 odst. 9) 

3.1.6 Rodinný dům 

Stavba, jako je rodinný dům, je určena k trvalému rodinnému bydlení. Pro tento účel 

musí být užívána alespoň polovina podlahové plochy. Rodinný dům „má nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví". (2, §13 

odst. 2) 

3.1.7 Příslušenství věci 

Jsou to věci, které jsou užívány společně s hlavní věcí např. s hlavní stavbou 

a doplňují její užívání. Pokud byla vedlejší věc dočasně odloučena od hlavní věci, zůstává 

jejím příslušenstvím nadále. Pokud je rodinný dům součástí pozemku, je jeho příslušenstvím 

vše, co je s užíváním stavby a pozemku vlastníka spojeno. (4, §510, §512) 

3.1.8 Součást věci 

„Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci 

odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.“ (4, §505) 

K pozemku patří vše co je nad ním i pod ním, všechny stavby a zařízení s ním pevně 

spojené případně i trvalé porosty. Také to co je upevněno v konstrukcích staveb nacházejících 

se na pozemku kromě staveb dočasných. Součástí pozemku nejsou energetická vedení, 

kanalizace, vodovod apod. a zařízení, která s nimi souvisí. (4, §506 §507 §509) 
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Můžeme se setkat s případem, kdy stavba není součástí pozemku. Toto již není možné, 

protože dle účinnosti (nového) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. musí stavby být součástí 

pozemku.  

Cena stavby se přičítá k ceně pozemku, kterého je součástí. (1, §4 odst. 3)  

3.1.9 Podlahová plocha 

Podlahovou plochou je součet plošných výměr všech místností, které jsou vymezeny 

svislými konstrukcemi, včetně omítek. Tam, kde chybí svislé nosné konstrukce, se počítá 

podlahová plocha od obvodových konců vodorovných konstrukcí podlah, promítnutých 

kolmo do roviny řezu. (2, Příl. č. 1) 

„Do podlahové plochy se započítávají: 

- arkýře, 

- výklenky – alespoň: 

o 1,2 m široké, 

o 0,3 m hluboké, 

o o podlahové ploše větší než 0,36 m2, 

o vysoké 2 m, 

- místnosti se zkoseným stropem se světlou výškou v nejnižším bodě menší než 2 m, 

komory umístěné mimo byt a sklepy, pokud jsou vynásobené koeficientem 0,8 

- průmět vnitřního schodiště v mezonetovém bytě či nebytovém prostoru do dolního 

podlaží, 

- prostory galerií u bytů a nebytových prostor..." (2, příl. č. 1) 

„Prostory využívány společně s bytem nebo nebytovým prostorem: 

- terasy, balkóny a pavlače vynásobené koeficientem 0,17, 

- nezasklené lodžie vynásobené koeficientem 0,20, 

- zasklené lodžie vynásobené koeficientem 0,70, 

- sklepní kóje a vymezené půdní prostory vynásobené koeficientem 

0,10." (2, příl č. 1) 
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3.1.10 Zastavěná plocha 

Je velikostí půdorysné plochy, kterou zaujímá první nadzemní podlaží a také plochy 

nadzemního a podzemního podlaží, které se berou od vnějšího líce obvodových konstrukcí 

kolmo k vodorovné rovině a bez izolačních přizdívek. (2, příl. č. 1) 

Zastavěnou plochou pozemku je součet půdorysných ploch všech staveb na pozemku. 

U objektů, kterým chybí některé obvodové stěny, se zastavěná plocha počítá podle vnějšího 

líce obvodových konstrukcí promítnutého do vodorovné roviny. U staveb, kterým chybí 

obvodové konstrukce, se zastavěná plocha počítá pomocí průmětu hran střešní roviny do 

vodorovné roviny. (6, §2 odst. 7) 

3.1.11 Obestavěný prostor 

„Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 

stavby,  vrchní stavby a zastřešení." Základy se pro účely oceňování do obestavěného 

prostoru stavby neuvažují na rozdíl od normy ČSN 73 4055, kde jsou součástí obestavěného 

prostoru. (2, příl. 1) 

Dále je pro spodní stavbu vymezen vnější stranou obvodových konstrukcí bez 

izolačních přizdívek, připočítávají se i větrací a osvětlovací prostory se šířkou větší než 

0,15 m. Spodní stavba je ohraničena „spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží 

nebo prostoru, který není podlažím; není-li měřitelné, nebo podlahová konstrukce chybí, 

připočte se 0,10 m, nahoře spodním lícem podlahy 1.NP.“ (2, příl. 1) 

Horní stavba je ohraničena vnějšími obalovými plochami stavby, spodním lícem 

podlahy 1.NP a nahoře ohraničena dolním lícem podlahy 2.NP. U nepodsklepených staveb 

s podlahou výše než okolní terén se připočte i prostor obezdívky nad terénem. Při částečném 

podsklepení se při chybějící či neměřitelné konstrukci podlahy připočte 0,1. Podlaží pod 

půdou je ohraničeno horním lícem podlahy půdy nebo vnějším lícem střešní krytiny 

u chybějící půdy a u teras horním lícem dlažby. (2, příl. 1) 

Obestavěný prostor zastřešení (půdy) a podkroví „se vypočte vynásobením zastavěné 

plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene 

nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte 

se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.“ (2, příl. 1) 

„Neodečítají se: 

- otvory a výklenky v obvodovém zdivu, 
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- lodžie, 

- verandy,  

- zapuštěné balkony, apod.“ (2, příl. 1)  

„Neuvažují se: 

- balkóny a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi,  

- římsy, pilastry, půlsloupy,  

- vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně a nadstřešní zdivo (atiky, komíny, 

ventilace, apod.)." (2, příl. 1) 

„Připočítají se balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to 

objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.“ (2, příl. 1) 

Obestavěný prostor žumpy je ohraničen bočními stěnami, dole spodním lícem 

konstrukce a vrchním lícem stropní konstrukce. Rozměry se berou včetně izolací a přizdívek. 

Nelze-li zjistit tloušťku stěn, uvažujeme ji 0,3 m, neznáme-li tloušťku dna, uvažujeme 0,35 m  

u stropu to činí 0,3 m.  (2, příl. 1)  

„Ploty se měří v m pohledové plochy ohraničené vnějším obrysem. Podezdívky se měří 

v metrech z nižší úrovně terénu.“ (2, příl. 1) 
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4 POUŽITÉ METODY OCEŇOVÁNÍ 

Pozemky se oceňují podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, kdy se násobí 

výměra stavebního pozemku cenou z cenové mapy, kterou vydala obec. Pokud není cenová 

mapa k dispozici, ocení se stavební pozemek podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. (oceňovací 

vyhláška) vynásobením jeho výměry se základní cenou, která se upravuje znaky a koeficienty 

podle polohy a trhu. Pozemky se dále oceňují podle Naegeliho metody třídy a polohy, která 

umožňuje oddělit od sebe cenu pozemku a cenu staveb stojících na pozemku a zjistit tak cenu 

samotného pozemku.  

Rodinné domy se oceňují nákladovou metodou, skutečnými náklady vynaloženými na 

pořízení stavby s odpočtem stáří ke dni ocenění. Porovnávací metoda má základní cenu v m3, 

která se násobí indexem konstrukce a vybavení. Cena rodinného domu porovnávací metodou 

se stanoví z obestavěného prostoru vynásobeného základní cenou upravenou a indexem trhu 

a polohy. Obě metody se nachází v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. Pro odhad obvyklé 

ceny rodinného domu se používá přímá (tržní) porovnávací metoda, ke které se vytváří 

databáze cen podobných nemovitých věcí. Ceny se upravují koeficienty odlišnosti pro 

konkrétní oceňovaný rodinný dům.  

Metody nejsou členěny podle vyhlášky, ale podle principu ocenění. 

4.1 OCENĚNÍ POZEMKŮ 

4.1.1 Ocenění pozemků podle cenové mapy 

 „Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky.“ Pokud 

při zpracování stavebních pozemků nejdou tyto informace vyjmout z mapy kvůli malému 

měřítku, pozemky, které nejsou stavební, musíme uvést do textové zprávy. (2, §2 odst. 1) 

Stavební pozemek z cenové mapy stavebních pozemků se ocení podle § 3 až 5. 

„Pokud ho nelze ocenit cenou z cenové mapy, protože: 

- je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou, 

- má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel 

neoceněných nebo s rozdílnými cenami, 

- je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny 

v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku 

podrobnějším stejnou cenou, nebo 
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- je zatížen právem stavby. (2, §2 odst. 2) 

„Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit podle 

cenové mapy stavebních pozemků.“ (2, §2 odst. 3) 

4.1.2 Stavební pozemek oceněný základní cenou podle okresu  

Ocenění pozemků podle cenové mapy je možné, pokud je pro dané území platná cenová mapa 

stavebních pozemků. V tomto případě městy a obcemi nebyla zpracována. Pozemky jsem 

tedy ocenila dle cenového předpisu (cena zjištěná). 

Základní cena stavebních pozemků se u vyjmenovaných obcí či jejich oblastí určuje 

v Kč/ m2 v této vyhlášce v tab. č. 1 v příloze č. 2 a u nevyjmenovaných obcí v tab. č. 1 

v příloze č. 2 se základní cena stavebního pozemku vypočítá podle vzorce 

𝑍𝐶 =  𝑍𝐶𝑉 × 𝑂1 × 𝑂2 ×  𝑂3 ×  𝑂4 ×  𝑂5 × 𝑂6 (1) 

„kde: 

- 𝑍𝐶 - základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, 

- 𝑍𝐶𝑉 - základní cena 𝑍𝐶 stavebního pozemku v Kč/m2 uvedená v tab. č. 1 

příl. č. 2 k této vyhlášce.“ (2, §3 odst. 1) 

„Ve vyjmenované obci okresu, ve kterém se obec nachází, kromě“ lázeňských měst, 

„pokud je vyjmenovaná obec členěna na oblasti, se považuje za základní cenu stavebního 

pozemku (𝑍𝐶𝑉) nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce. Ve vyjmenovaném 

okresu, ve kterém se obec nachází, 

𝑂1 - hodnota kvalitativního pásma znaku velikosti obce, ve které se stavební pozemek 

nachází, uvedená v tabulce č  2 v příloze č  2 k této vyhlášce, 

𝑂2 - hodnota kvalitativního pásma znaku hospodářsko-správního významu obce, 

ve které se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

𝑂3 - hodnota kvalitativního pásma znaku polohy obce, ve které se stavební pozemek 

nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

𝑂4- hodnota kvalitativního pásma znaku technické infrastruktury v obci, ve které se 

stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 

𝑂5 - hodnota kvalitativního pásma znaku dopravní obslužnosti obce, ve které 

se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce, 
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𝑂6 - hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci, ve které 

se stavební pozemek nachází, uvedená v tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce.“ 

(2, §3 odst. 1) 

Základní cena se zaokrouhlí na celé koruny. (2, §3 odst. 2) 

„Základní cena upravená stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného, 

a pozemky v jednotném funkčním celku s ním se určí, není-li stanoveno jinak, podle vzorce 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐼 (2) 

kde: 

- 𝑍𝐶𝑈 - základní cena upravená stavebního pozemku v Kč/m2, 

- 𝑍𝐶 - základní cena stavebního pozemku obce v Kč/m2 určená podle § 3, 

- 𝐼 - index cenového porovnání zjištěný podle vzorce 

𝐼 =  𝐼𝑇 ×  𝐼𝑂 × 𝐼𝑃 (3) 

kde: 

- 𝐼𝑇 - index trhu, není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota 

v příloze č. 3 k této vyhlášce, který se určí podle vzorce 

𝐼𝑇 =  𝑃6 ×  𝑃7 ×  𝑃8 × 𝑃9 × (1 + ∑ 𝑃𝑖

5

𝑖=1

) 

 

(4) 

kde: 

- 1 - konstanta 

- 𝑃𝑖 - hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného 

v tabulce č. 1 v příloze č. 3 k této vyhlášce 

- 𝑖 - pořadové číslo znaku indexu trhu, 

- 𝐼𝑂 - index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce 

𝐼𝑂 = 1 + ∑ 𝑃𝑖

6

𝑖=1

 

 

(5) 

kde: 

- 1 - konstanta 

- 𝑃𝑖 - hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů 

uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 3 k této vyhlášce 
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- 𝑖 - pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů 

- 𝐼𝑃 - index polohy, který se určí podle vzorce 

𝐼𝑃 =  𝑃1 ×  (1 +  ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=2

) 
 

(6) 

kde: 

- 𝑃𝑖 - hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného 

v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této vyhlášce podle druhu hlavní 

stavby 

- 𝑖 - pořadové číslo znaku indexu polohy, 

- 𝑛 - počet znaků indexu polohy v tabulce č. 3 nebo 4 v příloze č. 3 k této 

vyhlášce podle druhu hlavní stavby.“ (2, §4 odst. 1) 

Cena upravená se vynásobí koeficientem 0,8 u pozemku, který je nezasíťovaný 

a určený k zastavění. (2, §4 odst. 2) 

„Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich 

hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách příloh uvedených v § 3 a 4. Hodnota i-tého 

znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma 

znaku.“ Indexy zaokrouhlujeme na tři desetinná místa. (2, §5 odst. 3, 4) 

Pokud se oceňují pozemky, které nejsou v cenové mapě stavebních pozemků 

v jednotném funkčním celku s pozemkem, jehož součástí jsou rodinný dům, rekreační 

chalupa, rekreační domek, rekreační nebo zahrádkářská chata oceňované nákladovým nebo 

porovnávacím způsobem, popřípadě s jejich příslušenstvím a jejich výměra je větší než 

1 000 m2, vynásobí se jejich základní cena upravená pozemku redukčním koeficientem 

vypočteným podle vzorce 

𝑅 =  
200 + 0,8 ×  ∑ 𝑣𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑣𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

(7) 

„kde: 

- 𝑅 - redukční koeficient, 

- 𝑣𝑝𝑖 - výměra i-tého pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou v m2, 

- 𝑛 - celkový počet pozemků v jednotném funkčním celku, 

- 200 a 0,8 – konstanty.“ (2, §5 odst. 5) 
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Cena pozemku s právem stavby se upravuje dočasným omezením užívání pozemku, 

„případně o bezúplatné budoucí zhodnocení pozemku stavbou při zániku práva stavby“. 

(2, §5 odst. 6) Dále lze ocenit zemědělský pozemek, lesní pozemek a pozemek nelesní 

s lesním porostem, pozemek vodní plochy a jiný pozemek. (2, §6, §7, §8, §9) 

4.1.3 Naegeliho metoda ocenění pozemků 

Autorem této metody je Wolfgang Naegeli. Jedná se o metodu třídy polohy, která 

slouží pro výpočet ceny stavebního pozemku. Hodnotí stavbu a pozemek jako jeden celek 

a pomocí tříd polohy určuje velikost procentuálního podílu ceny pozemku ze souboru 

stavba + pozemek. (12) 

„Třídy polohy podle Naegeliho jsou: 

I. – Všeobecná situace 

II. – Intenzita využití pozemku 

III. – Dopravní relace k velkoměstu 

IV. – Obytný sektor 

V. – Řemesla, průmysl, administrativa, obchod 

VI. – Povyšující faktory 

VII. – Redukující faktory“ (12) 

 

Tab. č. 1 - Podíl pozemku z celku nová stavba + pozemek podle Naegeliho (12) 

Třída polohy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Podíl pozemku z celku 5 6 9 13 18 22 30 35 - 55 

 

Provede se zařazení 4 – 5 kritérií do tříd polohy, ze kterých vyjde průměrná třída. Lze použít 

povyšující nebo redukující faktor. Vyjde nám výsledná třída polohy, podle které určíme 

nejbližší nižší a nejbližší vyšší celou třídu polohy. K vybraným třídám si z tabulky najdeme 

příslušné podíly pozemku, které interpolujeme. Vyšlo nám procento zastoupení pozemků, kde 

zbytek do 100 je cena staveb (reprodukční cena bez odpočtu opotřebení). A vypočteme cenu 

pozemku. (12) 
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4.2 NÁKLADOVÁ METODA 

"Vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění 

v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění." (1, §2 odst. 5 písm. a) 

Nákladovou metodou lze ocenit: 

- „budovu a halu,  

- rodinný dům,  

- rekreační chalupu, 

- rekreační domek, 

- rekreační a zahrádkářskou chatu, 

- garáž,  

- vedlejší stavbu, 

- inženýrskou a speciální pozemní stavbu, 

- venkovní úpravy,  

- studnu,  

- hřbitovní stavbu a zařízení,  

- jednotky,  

- rybník,  

- malou vodní nádrž a ostatní vodní dílo, 

- kulturní památku, 

- rozestavěnou stavbu,  

- stavbu určenou k odstranění, 

- stavbu s víceúčelovým užitím nebo z více konstrukčních systémů,  

- stavbu nespojenou se zemí pevným základem a opotřebení stavby, 

- jiné stavby.“(2, HLAVA I.) 

4.2.1 Rodinný dům 

Prvním krokem, pro výpočet ceny rodinného domu oceňovací metodou, je vypočítat 

obestavěný prostor stavby. Podle velikosti obestavěného prostoru nám vyhláška říká, jakou 

metodu pro výpočet ceny použít. Pokud je obestavěný prostor stavby větší než 1 100 m3, 

počítáme cenu rodinného domu (příp. rekreační chalupy nebo rekreačního domku) 

nákladovou metodou. (2, § 13 odst. 1) 
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Druhým krokem je výpočet základní ceny upravené v Kč/m3 obestavěného prostoru 

stavby. Vzorec platí i pro rozestavěné stavby 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 (8) 

 

kde: 

- 𝑍𝐶𝑈 - základní cena upravená v Kč/m3 obestavěného prostoru, 

- 𝑍𝐶 - základní cena v Kč/m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 k této 

vyhlášce 

- 𝐾4 - koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

𝐾4 = 1 +  (0,54 × 𝑛) (9) 

kde:  

- 1 a 0,54 - konstanty 

- 𝑛 - součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, které jsou v tab. č. 3 

v příl. č. 21 k této vyhlášce.“ (2, §13 odst. 1) 

Hodnota 𝐾4 nabývá hodnot od 0,8 a 1,2. Výjimečně může vyjít mimo rozpětí. To se 

musí odůvodnit podrobným popisem podstandardních a nadstandardních konstrukcí 

a vybavení a doplnit fotografiemi. Vyskytuje-li se ve stavbě konstrukce dvojnásobně nákladná 

než standardní konstrukce, odečte se její cenový podíl, který spadá pod standardní provedení 

jako u chybějící konstrukce a „stanoví se pro ni nový cenový podíl, který se vynásobí 

koeficientem 1,852 a připočte se k součtu cenových podílů“. (2, §13 odst. 1) Pokud „ve stavbě 

chybí konstrukce uvedená v tab. č. 21 k této vyhlášce, vynásobí se její cenový podíl 

koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů“. (2, §13 odst. 1) 

„𝐾5 - koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce 

𝐾𝑖 - koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 k této vyhlášce, vztažený k cenové 

úrovni roku 1994.“ (2, § 13 odst. 1) 
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Vypočtenou základní cenu upravenou dále dosazujeme do vzorce pro výpočet ceny 

stavby nákladovým způsobem 

𝐶𝑆𝑁 = 𝑍𝐶𝑈 × 𝑃𝑚𝑗 ×  (1 −
𝑜

100
) 

 

(10) 

„kde: 

- 𝐶𝑆𝑁 - cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 

- 𝑍𝐶𝑈 - základní cena upravená v Kč/měrnou jednotku, dle druhu a účelu užití 

stavby podle § 12 až 21, 

- 𝑃𝑚𝑗 - počet měrných jednotek stavby, 

- 𝑜 - opotřebení stavby v %, 

- 1 a 100 - konstanty. (2, §11) 

Cena stavby se určí podle vzorce 

𝐶𝑆 =  𝐶𝑆𝑁 × 𝑝𝑝 (11) 

kde: 

- 𝐶𝑆 - cena stavby v Kč, 

- 𝐶𝑆𝑁 - cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 

- 𝑝𝑝 - koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí podle 

vzorce 

𝑝𝑝 =  𝐼𝑇 ×  𝐼𝑃 (12) 

kde: 

- 𝐼𝑇 - index trhu podle § 4 odst. 1, 

- 𝐼𝑃 - index polohy podle § 4 odst. 1.“( 2, §10 odst. 2) 

4.2.2 Garáž 

Základní cena upravená se určí podle stejného vzorce jako u rodinného domu. A to 

v případě garáže samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní či rozestavěné. 

Dále užívaná společně s jinou stavbou, stavbou hlavní jako je rodinný dům. Cenové podíly 

konstrukcí a vybavení najdeme v příloze č. 21 v tab. č. 6. Nadstandardní a podstandardní 

vybavení se počítá stejným způsobem jako u rodinného domu. (2, §15 odst. 1) 
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4.2.3 Vedlejší stavba 

Je stavbou na pozemku se stavbou hlavní. Doplňuje účel užívání stavby hlavní nebo je 

doplňkem k užívání pozemku. Zastavěná plocha vedlejší stavby, kterou může být dílna nebo 

hospodářská budova, nemá přesahovat 100 m2. Vedlejší stavbou není garáž a zahrádkářská 

chata. (2, §16 odst. 1) 

Základní cena upravená se určí podle stejného vzorce jako RD a garáž. Neplatí 

u staveb oceňovaných porovnávacím způsobem. Cenové podíly konstrukcí a vybavení 

najdeme v příloze č. 21 v tab. č. 5. Nadstandardní a podstandardní vybavení se řeší stejným 

způsobem jako u rodinného domu. (2, §16 odst. 2) 

4.2.4 Venkovní úpravy 

"Cena venkovní úpravy se určí vynásobením počtu měrných jednotek základní cenou 

uvedenou v příloze č. 17 k této vyhlášce, popřípadě v příl. č. 15 a násobí se koeficienty 𝐾5 

z tab. č. 1 příl. č. 20 a 𝐾𝑖 z příl. č. 41. Pokud konstrukce venkovní úpravy ve skutečnosti 

neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příl. č. 17, popřípadě v příl. č. 15, základní cena 

se přiměřeně upraví k odchylce a násobí se koeficienty 𝐾5 z tab. č. 1 příl. č. 20 a 𝐾𝑖 

z příl. č. 41 k této vyhlášce." Tento výpočet se nevyužije u venkovních úprav, jejichž cena 

je součástí ceny stavby oceňované porovnávacím způsobem. (2, §18 odst.1) 

Pokud není cena venkovní úpravy uvedená v příloze č. 17 nebo v příl. č. 15 k této 

vyhlášce, určí se podle nákladu na pořízení v době ocenění. (2, § 18 odst. 3) 

4.2.5 Studna 

„U studny se základní cena upravená určí podle vzorce 

𝑍𝐶𝑈 =  𝑍𝐶 × 𝐾5 ×  𝐾𝑖 (13) 

kde: 

- 𝑍𝐶𝑈 - základní cena upravená v Kč/m hloubky studny, 

- 𝑍𝐶 - základní cena v Kč/m hloubky studny, uvedená v příloze č. 16, 

- 𝐾5 - koeficient polohový uvedený v tab. č. 1 v příloze č. 20, 

- 𝐾𝑖 - koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41, vztažený k cenové 

úrovni roku 1994.“ (2, § 19 odst. 1) 
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"K ceně studny se připočte cena jejího příslušenství uvedená v příloze č. 16 k této 

vyhlášce, vynásobená koeficienty 𝐾5 z tabulky č. 1 přílohy č. 20 a 𝐾𝑖 z přílohy č. 41 k této 

vyhlášce.“ (2, § 19 odst. 1) 

- Narážená studna se ocení jako vrtaná studna s vnitřním průměrem do 150 mm. 

(2, § 19 odst. 2) 

- Vrtaná studna s vnitřním průměrem nad 500 mm se ocení jako studna 

kopaná.“ (2, § 19 odst. 3) 

U studny, která má nějakou podstatnou vadu, nebo ztratila vodu, se cena snižuje. 

U kopané studny se sráží 20% z její ceny, u studny vrtané je cena nulová. (2, § 19 odst. 4) 

4.2.6 Opotřebení stavby 

Opotřebení stavby se počítá od doby, kdy nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí, 

nebo ode dne kdy se započalo s užíváním stavby, které odsouhlasil stavební úřad do roku, kdy 

se provádí ocenění. Počítá se dvěma metodami. Lineární metoda se počítá jako postupné 

opotřebovávání konstrukcí rozložené na celou dobu předpokládané životnosti stavby. „Roční 

opotřebení se dělí 100 % celkovou předpokládanou životností.“ Opotřebení může činit 

nejvýše 85 %.  (2, příl. č. 21 odst. 1, 2, 3) 

Analytická metoda opotřebení stavby počítá s cenovými podíly konstrukcí a vybavení 

na ceně stavby. Použije se u staveb před a po větší rekonstrukci, pokud je stavba ve špatném 

stavu nebo má velké opotřebení apod. (2, příl. č. 21 odst. 5) 

„Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u 

a) budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, 

betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů 

konstrukcí 80 let a méně, 

b) rekreačních a zahrádkářských chat 

- zděných 80 let 

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let 

- ostatních 50 let, 

c)  inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu 

konstrukce,  

d) Vedlejších staveb a garáží 

- zděných 80 let 
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- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let 

- ostatních 30 – 40 let, 

e) studní 

- kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 let 

- ostatních 50 let, 

f) venkovních úprav je uvedena v příloze č. 17.“(2, příl. č. 21 odst. 3, 4) 

Cenové podíly konstrukcí  a vybavení jsou v tab. č. 1 až 6, předpokládaná životnost je 

v tab. č. 7 v příl. č. 21. „Opotřebení stavby v procentech se vypočítá ze vzorce 

∑ (
𝐵𝑖

𝐶𝑖
× 100𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

(14) 

kde: 

- 𝑛 - počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících, 

- 𝐴𝑖 - cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 

až 6 upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet 

koeficientu vybavení 𝐾4; součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 

1,000, 

- 𝐵𝑖 - skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, 

- 𝐶𝑖 - předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená 

v tabulce č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický 

stav konstrukce, přičemž platí vztah 𝐵𝑖 ≤ 𝐶𝑖 (v případě ukončení technické 

životnosti některé konstrukce a vybavení se předpokládaná životnost rovná 

jejímu skutečnému stáří).“ (2, Příl. č. 21, odst. 6) 

Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne nebo 

lze odborně odhadnout i poměr  
𝐵𝑖

𝐶𝑖
 . (2, příl. č. 21 odst. 6) 

4.3 POROVNÁVACÍ METODY 

Pokud je obestavěný prostor do 1 100 m3, použijeme porovnávací metodu. 

Porovnávací metoda je dle vyhlášky nebo přímá (tržní).  
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4.3.1 Porovnávací metoda dle cenového předpisu 

Porovnávací metodou lze ocenit rodinné domy, rekreační chalupu nebo domek, 

rekreační či zahrádkářskou chatu, garáž a jednotky. Stejně jako u nákladové metody 

potřebujeme znát velikost obestavěného prostoru. (2, § 35 odst. 1) 

Rodinný dům 

Nejprve potřebujeme zjistit základní cenu upravenou podle vzorce 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ×  𝐼𝑉 (15) 

„kde: 

- 𝑍𝐶𝑈 - základní cena upravená v Kč/m3 obestaveného prostoru, 

- 𝑍𝐶 - základní cena v Kč/m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 

- 𝐼𝑉 - index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce 

𝐼𝑉 =  (1 +  ∑ 𝑉𝑖

12

𝑖=1

) × 𝑉13 

 

(16) 

kde: 

- 𝑉𝑖 - hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení 

uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce.“ (2, § 35 odst. 2) 

Hodnocené znaky jsou popsány v tab. č. 2 v příl. č. 24 této vyhlášky. Pro další výpočet 

zaokrouhlujeme na tři desetinná místa. „Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo 

domku určená porovnávací metodou, zahrnuje cenu společně užívaných venkovních úprav 

z příl. č. 17 (kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34), popřípadě vedlejších staveb, pokud součet 

jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.“ Je-li součet výměr zastavěných ploch 

vedlejších staveb užívaných společně s rodinným domem větší než 25 m2, ocení se tyto stavby 

samostatně dle části třetí hlavy I. (2, § 35 odst. 2, 5, 6) 

Vypočítaná základní cena upravená se dosadí do vzorce 

𝐶𝑆𝑝 = 𝑂𝑃 × 𝑍𝐶𝑈 ×  𝐼𝑇 × 𝐼𝑝 (17) 

„kde: 

- 𝐶𝑆𝑝 - cena stavby určená porovnávacím způsobem, 

- 𝑂𝑃 - obestavěný prostor v m3, 

- 𝑍𝐶𝑈 - základní cena upravená stavby v Kč/m3, 

- 𝐼𝑇 - index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1, 
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- 𝐼𝑝 - index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1.“ 

Indexy se zaokrouhlují na tři desetinná místa. (2, § 34) 

Garáž 

Určuje se u garáží, které nejsou užívány s jinými stavbami, kromě rodinného domu, 

rekreační chalupy atd. Postup výpočtu je stejný jako u rodinného domu. Jediným rozdílem je 

index konstrukce a vybavení, který se stanoví podle vzorce 

𝐼𝑉 =  (1 + ∑ 𝑉𝑖

5

𝑖=1

) ×  𝑉6 

(18) 

„kde: 

- 𝑉𝑖 - hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení 

podle tabulky č. 2 přílohy č. 26 k této vyhlášce.“ (2, § 37 odst. 1, 2) 

Podle charakteristik oceňované stavby se zatřídí hodnota kvalitativního pásma znaku. 

Index se zaokrouhlí na tři desetinná místa. „Cena garáže, určená porovnávací metodou, 

zahrnuje cenu společně užívaných venkovních úprav v příl. č. 17 k této vyhlášce, kromě 

položky 2.7. Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo 

stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.“ (2, § 37 odst. 2, 3, 4) 

4.3.2 Porovnávací metoda přímá (tržní) 

Obecně 

Tržní porovnání oceňovaných objektů spočívá ve srovnání s jim podobnými objekty, 

které se prodávají na trhu s nemovitými věcmi. Sestavuje se databáze rodinných domů 

z inzercí prezentovaných na internetových stránkách realitními kancelářemi.  

Po shromáždění dostatečného množství inzerátů se sestaví tabulka s cenami těchto 

nemovitých věcí, které se dále upravují koeficientem pro redukci na pramen ceny. Pokud je 

nemovitá věc již prodána, hodnota koeficientu je 1,0. Hodnoty nižší než 1,0 znamenají, že je 

nemovitá věc stále nabízena k prodeji a není jisté, zda se prodá za inzerovanou cenu nebo 

bude zlevněna. Po úpravě ceny volím koeficienty odlišnosti pro další úpravu ceny 

jednotlivých objektů. Volí se tak, abychom mohli rozlišit rozdíly mezi různými stavbami 

a vyšla nám co nejobjektivnější cena pro námi oceňovanou nemovitost vzhledem k cenám, za 

které se prodává na trhu s nemovitými věcmi. Například koeficient polohy, technického stavu, 

velikosti obce, její vybavenosti, existence garáže, apod. 
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Každá inzerovaná nemovitá věc se upraví těmito koeficienty a výsledné ceny 

inzerovaných objektů se zprůměrují. Vyjde cena pro porovnávanou nemovitou věc.  

Postup ocenění přímým porovnáním 

Cílem práce bylo zjistit, zda a jaké jsou rozdíly v cenách rodinných domů ve městech 

a v obcích. Byly vytvořeny dvě databáze, jedna pro města s 34 rodinnými domy a druhá pro 

obce se 24 rodinnými domy. Okresní město Hodonín se neuvažovalo, protože bylo největší 

a ostatní města s ním nebyla srovnatelná. Další důvod byl, že nebyl k ocenění žádný dům 

ležící v okresním městě. Pro porovnávací metodu se vybíraly srovnatelné obce i domy s těmi 

oceňovanými. Vzhledem k počtu 735 obyvatel v obci Moravany a 760 v obci Žádovice, se 

hledala obce s obdobným počtem obyvatel (700-1000) a podobnou vybaveností aby se 

přiblížily oceňovaným.  

Ve městech se vždy nabízelo několik domů na prodej, ale u obcí jsem narazila i na 

situaci, kdy se nenabízel k prodeji žádný dům. 

Po sestavení databáze byly zvoleny koeficienty odlišnosti k upravení cen pro 

konkrétní oceňovaný rodinný dům a to konkrétně tyto: 

- 𝐾1 … poloha, 

- 𝐾2 … vybavenost, 

- 𝐾3 … velikost pozemku, 

- 𝐾4 … užitná plocha, 

- 𝐾5 … stav, 

- 𝐾6 … počet kuchyní, 

- 𝐾7 … podsklepený, 

- 𝐾8 … odborná úvaha. 

Koeficient polohy se rozlišovaly u měst jinak než u obcí. Ve městech vyjadřoval 

vzdálenost RD od centra města. U obcí vyjadřoval vzdálenost dané obce od nejbližšího města. 

Koeficient vybavenosti měl vliv na dopravní dostupnost, občanskou vybavenost, počet lékařů 

nebo školských zařízení. Koeficient velikosti pozemku porovnával celkovou výměru 

pozemků náležejících k oceňovanému objektu. Koeficient užitné plochy porovnával velikost 

užitné plochy, kterou uváděly realitní kanceláře u inzerovaných objektů a užitnou plochu 

oceňovaných domů. Koeficient stavu hodnotil technický stav objektů, zda jsou před 

rekonstrukcí, v dobrém stavu, po částečné rekonstrukci, ve velmi dobrém stavu nebo po 

celkové rekonstrukci. Dále se rozlišoval počet kuchyní v rodinných domech, protože se 
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oceňovaly dva dvougenerační rodinné domy, jeden ve městě a druhý v obci. Předposlední 

koeficient ukazoval, zda je dům podsklepený či nikoli. Posledním koeficientem byla odborná 

úvaha.  

Většina koeficientů se určila interpolací hodnot podle oceňovaného rodinného domu. 

Výsledné ceny srovnávacích objektů se zprůměrovaly a vyšla cena pro oceňovaný objekt. 

Počítalo se s minimálním a maximálním rozpětím ceny, směrodatnou výběrovou odchylkou, 

ze které se vypočítala pravděpodobná spodní a horní hranice ceny a variační rozpětí. 

5 OCENĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ 

5.1 TRH S NEMOVITÝMI VĚCMI 

V poslední době je možné si všimnout, že mladé rodiny více vyhledávají domy 

v menších obcích nebo na předměstí měst, než ve městech samotných. Důvodů může být 

mnoho. Může to být například důsledek stále se rozrůstajících měst, kvůli čemuž jsou rušnější 

než dříve nebo fakt, že chtějí pro děti klidnější prostředí, kde se nemusí tolik obávat o jejich 

bezpečí.  

 

Obr. č.  1 - Okres Hodonín (7) 

Kritéria pro výběr měst nebyla nijak omezující. Vybrala jsem všechna města kromě 

okresního, protože je největší a ostatní města s ním nejsou srovnatelná. Obce se braly podle 

počtu obyvatel a vybavenost se rozlišovala v přímé porovnávací metodě koeficienty. Rodinné 
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domy, které se oceňovaly, se nachází v obcích s počtem obyvatel kolem 750 a s podobnou 

vybaveností. (8, 9)  

Dle sestavených databází jsem zjistila, že se nejvíce nabízely jednopodlažní rodinné 

domy a domy s obytným podkrovím. Nabídka dvoupodlažních objektů, hlavně v obcích, byla 

nízká. Pokud se nabízely, tak se brzy prodaly. Co se týkalo stavu, nejvíce se ve městech 

prodávaly domy v dobrém stavu nebo po celkové či částečné rekonstrukci, méně 

k rekonstrukci a pár k demolici, které jsem nezařadila do databáze. Za dobu sestavování 

databáze se prodalo asi 9 rodinných domů, 4 byly zlevněny a 5 přibylo k prodeji. 

Ve všech obcích se vyskytovaly domy rekonstruované, v dobrém stavu či 

k rekonstrukci a pár k demolici. Za dobu sestavování databáze se prodaly hlavně větší domy 

a částečně nebo úplně zrekonstruované a to 4. Asi 5 domů bylo zlevněno a 3 přibyly 

k prodeji. (10) 

Nejvíce inzerovaných RD bylo ve městech. Prvním důvodem nepoměru množství 

inzerátů mezi městy a obcemi je velikost a počet obyvatel měst vůči malým obcím s menším 

počtem obyvatel. Dalším důvodem je, že se lidé chtějí z rušných měst stěhovat do obcí, kde je 

klid. V obcích bylo naopak inzerovaných domů málo. Lidé žijící v obcích si své domy 

„střeží“. Z důvodu, že se jim v obci dobře bydlí nebo že si rodinné domy mezi sebou 

prodávají sousedé a do inzerce se ani nedostanou. V dnešní době není takový problém žít 

v obci vzdálené několik kilometrů od města. Dopravní spojení jsou zajištěná a navíc má dnes 

většina lidí auto. Takže není moc velký problém zajet k doktorovi nebo na nákup do města 

a zase se vrátit do klidu obce. (8, 10) 

V obcích se některé nemovité věci delší dobu neprodávaly. Ale našly se i stavby, které 

se prodaly velmi rychle, protože byly po částečné nebo celkové rekonstrukci. Rozdílnost cen 

nemovitých věcí, které vyšly z tržní porovnávací metody, jsou závislé na několika aspektech. 

Počet podlaží u rodinných domů může značně ovlivňovat cenu nejen tržního porovnání, ale i 

nákladové metody. Otázkou je, zda chtějí ještě v dnešní době lidé velké domy. Z mého 

hlediska se lidé velkých domů spíše zbavují a pořizují si menší, na údržbu a spotřebu energií 

méně náročné, domky. Nebojí se počáteční investice do případné rekonstrukce. (10)  

Před několika lety se v Bzenci prodával dvougenerační dům, za který chtěl majitel 

přes 4 miliony korun. Cenu po nějaké době snížil na 4 miliony a poté na 3,8 milionu.  

Vzhledem k nezájmu kupců kvůli vysoké ceně se majitel rozhodl udělat z dvougeneračního 

domu dva byty a pronajímat je. Nyní je dům rozdělen na 4 byty pro sociálně slabé. Ukazuje to 
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na problém s prodejem dvougeneračních domů, za cenu, která by sice byla adekvátní 

z hlediska například nákladové nebo porovnávací metody podle vyhlášky, ale tržní hodnota 

nemovité věci je nižší. 

 Průzkum katastru nemovitostí z hlediska zobchodovaných nemovitostí od roku 2016 

do roku 2018, ve kterém se provádí ocenění, dopadl následovně. Ve Bzenci se prodalo zhruba 

63 rodinných domů, pozemků k zastavění bylo pouhých sedm. Ve Vracově je situace 

obdobná. Prodaných rodinných domů je zhruba 75 a pozemků k zastavění 5. Na webových 

stránkách realit není žádná nabídka pozemků k zastavění ani u jednoho z měst. V obci 

Žádovice se prodalo za poslední dva roky přibližně 20 pozemků, těch k zastavění 3. Ve druhé 

obci Moravany se prodalo asi 10 rodinných domů a pozemky k zastavění 3. Na realitní 

stránce jsem našla 2 stavební pozemky k prodeji v Moravanech a jeden v Žádovicích. Nejvíce 

se za poslední dva roky prodalo pozemků orné půdy. (10, 11)  

Pro srovnání, stavebních pozemků se v okrese Hodonín nabízelo k datu zpracování 

diplomové práce kolem 35, kdežto rodinných domů bylo nabízeno přibližně 144. Pozemky 

mají svůj konečný počet, města ani obce se nemohou donekonečna rozrůstat, mají své hranice 

a pokud jí dosáhnou, vyčerpají si svůj „půdní fond“. Proto se nabízí k prodeji hlavně rodinné 

domy. (10) 

5.2 VYBAVENOST MĚST A OBCÍ 

Oceňované objekty leží v severovýchodní části okresu Hodonín. Nachází se 

ve 2 městech a 2 obcích. Mým cílem bylo zjistit, zda se cena rodinných domů, 

nacházejících se ve městech pohybuje výše než ceny rodinných domů, které se nacházejí 

v obcích. Obce i města jsou vinařskými oblastmi a zachovávají si své tradice, jako jsou hody 

nebo vinobraní. V těchto oblastech lidé stále obdělávají půdu, hospodaří a starají se 

o vinohrady. 
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5.2.1 Města Bzenec a Vracov 

Sestavila jsem si tabulku s počty obyvatel a vybaveností měst. 

Tab. č. 2 - Vybraná města (8, 9)   

 Bzenec Vracov 

Počet obyvatel - 4293 - 4524 

Vybavenost - městský úřad 

- stavební úřad 

- pošta 

- supermarket 

- větší samoobsluha COOP a 

pár menších samoobsluh 

- 5 restauračních zařízení 

- několik ubytovacích 

zařízení 

- městský úřad 

- stavební úřad 

- pošta 

- několik samoobsluh 

- 3 restauračních zařízení 

- ubytovací zařízení 

 

Kultura - knihovna 

- dům kultury  

- 2 kostely 

- knihovna 

- dům kultury  

- kostel 

Doprava - zastávka dálkové linky 

- linky místního významu 

- vlaková stanice 

- zastávka dálkové linky 

- linky místního významu 

- vlaková stanice 

Školy - 2 mateřské školy 

- základní škola (1. - 9. roč.) 

- střední odborná škola 

- střední odborné učiliště 

- základní umělecká škola 

- 3 tělocvičny 

- mateřská škola 

- základní škola (1. - 9. roč.) 

- základní umělecká škola 

 

Zdravotnické služby - 2 praktičtí lékaři 

- dětský lékař 

- 3 zubní lékaři 

- gynekolog 

- 2 lékárny 

- 2 praktičtí lékaři 

- dětský lékař 

- 2 zubní lékaři 

- 2 lékárny 

 

Aktivity - krytý plavecký bazén 

- otevřený stadion v areálu 

základní školy 

- fotbalový stadion 

- několik dětských hřišť 

- 2 fit centra 

- 2 větší hřiště 

- tělocvična 

- fotbalový stadion 

- několik dětských hřišť 

- sezonní lední kluziště 
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5.2.2 Obec Moravany a obec Žádovice 

Pro obce jsem sestavila také tabulku s vybaveností a počtem obyvatel. 

Tab. č. 3 - Vybrané obce (8, 9) 

 Moravany Žádovice 

Počet obyvatel - 735 - 760 

Vybavenost - obecní úřad 

- pošta 

- samoobsluha 

- 2 hospody 

- obecní úřad 

- samoobsluha 

 

Kultura - knihovna 

- kulturní dům 

- kaple 

- knihovna 

- kulturní dům 

- kostel 

Doprava - zastávka místního významu - zastávka místního významu 

 

Školy - mateřská 

- základní škola (1. - 5. roč.) 

 

Zdravotnické služby - dostupné v 6,4 km 

vzdáleném Kyjově, kde je 

nemocnice 

- dostupné v 7,3 km 

vzdáleném Kyjově, kde je 

nemocnice 

 

Aktivity - tělocvična 

- fotbalový stadion 

- 2 hřiště 

- tělocvična 

 

Obr. č.  2 - Vybraná města a obce (7) 
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5.3 POPIS OCEŇOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ 

5.3.1 RD Č. 1 

Rodinný dům č. pop. 861 se nachází na parc. č. 1775 o výměře 426 m2. K rodinnému 

domu náleží zahrada parc. č. 1776 o výměře 573 m2, vše katastrální území Bzenec. Na LV 

je zapsán pozemek (orná půda) parc. č. 2446 o výměře 978 m2, který není součástí ocenění. 

(11) 

 

Obr. č.  3 - Pohled na RD č. 1 (autor) 

Rodinný dům se nachází v západní části města Bzenec v řadové zástavbě. Jedná se 

o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Po vstupu do domu se nacházíme 

v chodbě, ze které se dostaneme rovně přes technickou místnost do koupelny s WC. 

Prostředními dveřmi do obývacího pokoje a z něj do ložnice. Dveřmi vlevo se dostaneme do 

kuchyně s jídelním koutem a dvou pokojů, z toho jeden je průchozí. Ze dvora je přístup 

do zděné dílny s plechovou pultovou střechou o zastavěné ploše 7,92 m2 a do sklepa na 

zeleninu, který jsem do ocenění nezahrnula z důvodu stáří 85 let. Na pozemku se nachází 

studna. 

Objekt je založen pravděpodobně na cihelných základech s izolací proti zemní 

vlhkosti, která už neplní svou funkci. Zdivo je z cihel plných pálených tloušťky 45 cm. 

V zadní části domu je zdivo tloušťky 30 cm. Stropy jsou dřevěné trámové s podbitím 

a rákosovými omítkami. Dřevěný krov. V přední části střecha sedlová, hambálek, s krytinou 

z pálených tašek. Ze dvora pultová střecha s krytinou z betonových tašek. Komíny jsou 

celkem tři. Jeden z bílých cihel, zbylé z cihel plných pálených. 
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Podlahy v obytných místnostech jsou převážně z betonové mazaniny pokryty koberci, 

pouze v jednom pokoji je dřevěná prkenná podlaha. V koupelně a na chodbě je dlažba, 

v kuchyni je linoleum. Omítky jsou vápenné štukové, v koupelně je keramický obklad 

do výšky 180 cm. Podhled stropu v kuchyni je dřevěný kazetový. Vnější úprava povrchů 

je zakončena pouze lepidlem po provedení kontaktního zateplení. Ve dvoře je omítka 

dvouvrstvá vápenná. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře vstupní i vnitřní jsou dřevěné. Zárubně 

jsou v přední části domu ocelové, zbylé zárubně jsou dřevěné obložkové. 

Dům je napojen na všechny sítě dostupné ve městě, elektřina, voda, kanalizace, plyn, 

kabelová televize. Vytápění a ohřev vody v zásobníku je zajištěno plynovým kondenzačním 

kotlem. V kuchyni je ohřev vody řešen malým elektrickým zásobníkovým ohřívačem.  

Stáří objektu je 85 let. 

5.3.2 RD Č. 2 

Rodinný dům č. pop. 1327 se nachází na parc. č. 1375 o výměře 404 m2. K rodinnému 

domu náleží zahrada (ostatní plocha) parc. č. 1376 o výměře 686 m2, vše katastrální území 

Vracov [785172]. (11) 

 

Obr. č.  4 - Pohled na RD č. 2 (autor) 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=idTPe0pJjkVnkx22qF_MfjHdbDvJnVsGEAdyePIoRWfbTVEfUCsel_PkbUeWZMOlOXBVNp3yDt14UVn_5RhA9tNFv2fmX5_FicUIUqCco_Qt7bjvuI47iQ==
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Oceňovaný dům leží na západním okraji města Vracov. Jedná se o řadový 

podsklepený dvougenerační rodinný dům se samostatnou garáží o zastavěné ploše 24 m2 

a dílnou o zastavěné ploše 22,23 m2. Dílna i garáž jsou zděné s plochými střechami. Na 

pozemku se nachází studna. 

Po vstupu do domu se dostaneme do chodby, po levé straně je vstup do obývacího 

pokoje, druhý do pokoje. Po pravé straně se nachází vstup do kuchyně, dále je koupelna s WC 

a šatna. V druhém patře se nachází dva pokoje, koupelna s WC a kuchyň propojená 

s obývacím pokojem. Ve sklepě se nachází ložnice, spíž, sklep a technické místnosti. 

Objekt stojí na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo je z cihel 

plných pálených. V 1.PP a 1.NP má zdivo tloušťku 45 cm a ve 2.NP 30 cm. Stropy jsou 

z keramických vložek. Dvouramenné schodiště je tvořeno ocelovou středovou schodnicí 

s vyloženými ocelovými deskami a dřevěnými schodišťovými stupni. Schodiště do sklepa 

je betonové, teracové. Krov je dřevěný hambálek se záklopem s plechovou krytinou. Komín 

je zděný z cihel plných pálených. 

Podlahy v obytných místnostech v 1.NP jsou laminátové, v obývacím pokoji 

jsou parkety, v kuchyni je linoleum a v ostatních místnostech jsou dlažby. Ve 2.NP jsou 

v obytných místnostech laminátové podlahy, ve zbývajících místnostech je dlažba. Omítky 

jsou vápenné štukové. Keramický obklad v koupelně v 1.NP je do výšky 150 cm, ve 2.NP 

je obklad až ke stropu. V kuchyních jsou obklady za kuchyňskou linkou ve výšce od 90 cm 

do 150 cm. Vnější úprava povrchů je provedena kontaktním zateplením se silikátovou 

omítkou a obloženým soklem do výšky 1 m. Okna a vchodové dveře jsou plastové. Vnitřní 

dveře jsou dřevěné s ocelovými zárubněmi. 

Dům je napojen na všechny dostupné sítě, elektřinu, vodu, kanalizaci, plyn 

i kabelovou televizi. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem nebo kotlem na dřevo. Ohřev 

teplé vody je zajištěn elektrickým zásobníkovým ohřívačem.  

Stáří domu je 46 let. 

5.3.3 RD Č. 3 

Rodinný dům č. pop. 1441 se nachází naparc. č. 1413 ovýměře 156 m2. K rodinnému 

domu náleží zahrada parc. č. 1414/1 o výměře 939 m2 a hospodářská stavba parc. č. 1414/2 

o výměře 71 m2, vše katastrální území Vracov [785172]. (11) 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=idTPe0pJjkVnkx22qF_MfjHdbDvJnVsGEAdyePIoRWfbTVEfUCsel_PkbUeWZMOlOXBVNp3yDt14UVn_5RhA9tNFv2fmX5_FicUIUqCco_Qt7bjvuI47iQ==
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Obr. č.  5 - Pohled na RD č. 3 (autor) 

Dům se nachází na západním okraji města Vracov. Jedná se o samostatně stojící, 

částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a obytným mezipatrem. 

Po vstupu do domu jsme v zádveří, které pokračuje do chodby. Z ní se dostaneme do dvou 

pokojů, koupelny a WC. Po pravé straně jsou schody do mezipatra a do sklepa. V mezipatře je 

kuchyň propojena s obývacím pokojem a je možnost vyjít dveřmi ven na zastřešenou terasu. 

Z mezipatra vedou schody do 2.NP, ve kterém jsou dva pokoje, ložnice a koupelna s WC. 

Ve sklepě se nachází tři místnosti. 

Objekt stojí na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo je z cihel 

plných pálených tloušťky 30 a 45 cm. Stropy jsou z keramických vložek. Schodiště je dřevěné 

schodnicové, do sklepa vede schodiště betonové. Krov je dřevěný se záklopem s plechovou 

střechou.  

Podlahy v obytných místnostech jsou převážně pokryty koberci. V koupelnách, 

kuchyni a v zádveří je dlažba. Omítky jsou vápenné štukové. Keramické obklady 

v koupelnách jsou do výšky 180 cm. Vnější úprava povrchů je břízolit. Okna i vstupní dveře 

jsou plastové. Vnitřní dveře jsou dřevěné s ocelovými zárubněmi.  

Dům je napojen na všechny dostupné sítě ve městě. Na elektřinu, vodu, kanalizaci 

a plyn. Vytápění a ohřev vody v zásobníku jsou zajištěny plynovým kotlem. Vedlejší stavbou 

je zděná hospodářská budova s pultovou střechou o zastavěné ploše 38,36 m2.  



41 

Stáří domu je 37 let. 

5.3.4 RD Č. 4 

Rodinný dům č. pop. 180 se nachází na parc. č. st. 194 o výměře 802 m2. K rodinnému 

domu náleží zahrada parc. č. 812/2 o výměře 513 m2, vše katastrální území Moravany 

u Kyjova [698521]. Na LV jsou zapsány další pozemky parc. č. 200/9 (orná půda) 

o výměře 73 m2, parc. č. 200/35 (orná půda) o výměře 1324 m2, parc. č. 272/8 (trvalý travní 

porost) o výměře 58 m2, parc. č. 1030/16 (orná půda) o výměře 28 m2 a parc. č. 1745/3 (lesní 

pozemek) o výměře 1075 m2, které nejsou součástí ocenění. Na pozemku se nachází studna. 

(11) 

 

Obr. č.  6 - Pohled na RD č. 4 (autor) 

Dům se nachází na okraji jižní části obce Moravany. Jedná se o řadový jednopodlažní 

objekt s obytným podkrovím a částečným podsklepením. Vstup do domu je z ulice přímo do 

chodby, ze které se dostaneme vlevo do ložnice a vpravo do obývacího pokoje. Dále je zde 

jídelna, spíž, koupelna, WC a kuchyň. Ve druhém patře se nachází tři pokoje, z toho jeden 

průchozí. Z chodby je možný vstup na terasu. Ze dvora z průjezdu je přístupná spíž a sklep, 

ve kterém je technická místnost (kotelna). 

Objekt stojí na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti, která ale již neplní 

svou funkci. Zdivo je z cihel plných pálených tloušťky 40 a 45 cm. Stropy jsou dřevěné 

trámové s podbitím a rákosovými omítkami. Schodiště je betonové deskové dvouramenné. 

Krov je dřevěný, hambálek s krytinou z pálených tašek. Komín je z cihel plných pálených. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=idTPe0pJjkVnkx22qF_MfjHdbDvJnVsGEAdyePIoRWfbTVEfUCsel_PkbUeWZMOlOXBVNp3yDt14UVn_5RhA9tNFv2fmX5_FicUIUqCco_Qt7bjvuI47iQ==
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Podlahy v obytných místnostech 1.NP jsou parkety. V ostatních místnostech je dlažba. 

V podkroví jsou v pokojích parketové podlahy. Omítky vnitřní jsou vápenné štukové. 

Keramický obklad v koupelně a na WC do výšky 180 cm. Vnější omítka dvouvrstvá vápenná, 

obklad soklu do výšky 50 cm. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře vchodové i vnitřní jsou 

dřevěné. Zárubně ocelové. 

Dům je napojen na elektřinu, vodu, plyn a dešťovou kanalizaci. Splašková voda 

je odváděna do žumpy. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem a ohřev vody karmou. 

V kuchyni je malý elektrický zásobníkový ohřívač teplé vody. Vedlejší stavbou je zděná 

hospodářská budova se sedlovou střechou o zastavěné ploše 49,50 m2. 

Stáří domu je 71 let. 

5.3.5 RD Č. 5 

Rodinný dům č. pop. 272 se nachází na parc. č. st. 570 o výměře 390 m2. K rodinnému 

domu náleží zahrada parc. č. 366/2 o výměře 485 m2, vše katastrální území Moravany 

u Kyjova [698521]. (11) 

 

Obr. č.  7 - Pohled na RD č. 5 (autor) 

Dům se nachází v řadové zástavbě na severním okraji obce Moravany. Jedná se 

o podsklepený dvougenerační rodinný dům s nově rekonstruovaným 2.NP. Vedlejší stavbou 

je zděná hospodářská stavba se sedlovou střechou o zastavěné ploše 16 m2. Na pozemku se 

nachází studna. 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=idTPe0pJjkVnkx22qF_MfjHdbDvJnVsGEAdyePIoRWfbTVEfUCsel_PkbUeWZMOlOXBVNp3yDt14UVn_5RhA9tNFv2fmX5_FicUIUqCco_Qt7bjvuI47iQ==


43 

Vstupujeme do haly, ze které se dostaneme do kuchyně s jídelním koutem propojené 

s obývacím pokojem. Dále do koupelny, WC a ložnice. Ve 2.NP je z chodby přístupná 

koupelna, WC, ložnice, dva pokoje a kuchyň s jídelním koutem, která je dále propojena 

s obývacím pokojem. Ve sklepě se nachází kotelna a tři místnosti. 

Objekt stojí na základech z prostého betonu s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo 

je z cihel plných pálených tloušťky 45 cm. Stropy jsou z keramických vložek. Schodiště jsou 

betonová desková. Krov je dřevěný, hambálek s krytinou z pálených tašek. Komín je z cihel 

plných pálených. 

Podlahy v 1.NP v obytných místnostech jsou parkety. V ostatních místnostech 

je dlažba. V průjezdu je betonová mazanina. Ve 2.NP jsou v obytných místnostech parkety, 

pouze v obývacím pokoji je vinyl. V ostatních místnostech je dlažba. Výška keramických 

obkladů v koupelně a na WC je 180 cm. Omítky jsou vápenné štukové. Vnější omítka 

je silikátová, drásaná. Okna a dveře do dvora jsou plastové. Vchodové a interiérové dveře jsou 

dřevěné. Zárubně v 1NP jsou ocelové, ve 2.NP jsou dřevěné obložkové.  

Dům je napojen na elektřinu, vodu, plyn a dešťovou kanalizaci. Splaškové vody jsou 

odváděny do žumpy. Vytápění plynovým kotlem. Ohřev vody v zásobníku.  

Stáří domu je 36 let. 

5.3.6 RD Č. 6 

Rodinný dům č. pop. 159 se nachází na parc. č. 588 o výměře 540 m2. K rodinnému 

domu náleží zahrada parc. č. 589 o výměře 1496 m2, vše katastrální území 

Žádovice [794261]. (11) 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=idTPe0pJjkVnkx22qF_MfjHdbDvJnVsGEAdyePIoRWfbTVEfUCsel_PkbUeWZMOlOXBVNp3yDt14UVn_5RhA9tNFv2fmX5_FicUIUqCco_Qt7bjvuI47iQ==
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Obr. č.  8 - Pohled na RD č. 6 (autor) 

Dům se nachází v jihozápadní části obce Žádovice. Jedná se o samostatně stojící, 

jednopodlažní podsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Vedlejší stavbou na pozemku 

je zděná hospodářská budova se sedlovou střechou o zastavěné ploše 30,75 m2 a plechová 

garáž o zastavěné ploše 22,10 m2. Na pozemku se nachází studna. 

Po vstupu do domu se nacházíme v chodbě, která vede vlevo do ložnice, rovně 

se nachází kuchyň s jídelním koutem, ze které se dostaneme do koupelny a do obývacího 

pokoje. Dále je z chodby přístupné WC a dostaneme se schodištěm jak do sklepa, tak 

do obytného podkroví. Nachází se v něm malá chodba, ze které vejdeme do dětského pokoje 

a také se z ní dostaneme na půdu. Ve sklepě je spíž, dílna a kotelna.  

Objekt stojí na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo je v 1.NP 

z cihel plných pálených tl. 45 cm, horní patro je z tvárnic z pórobetonu tl. 30 cm. Stropy jsou 

betonové. Schodiště je betonové deskové. Krov je dřevěný, hambálek s krytinou z pálených 

tašek. Komín je zděný z cihel plných pálených. 

V obytných místnostech 1.NP mají ložnice a obývací pokoj prkennou podlahu, 

koupelna a chodba dlažbu, kuchyň a WC linoleum. V podkroví je na chodbě linoleum 

a v pokoji parkety. Omítky vnitřní vápenné štukové. Keramický obklad je v koupelně 

do výšky 180 cm. Vnější omítky z břízolitu. Okna jsou dřevěná dvojitá. Dveře vchodové 

i vnitřní jsou dřevěné, zárubně ocelové. 
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Dům je napojen na elektřinu, vodu, plyn a dešťovou kanalizaci. Splašková voda 

je odváděna do žumpy. Vytápění je zajištěno krbovými kamny nebo plynovým kondenzačním 

kotlem. Ohřev vody v zásobníkovém ohřívači zajištěn kondenzačním kotlem.  

Stáří domu je 62 let. 
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5.4 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH METOD OCENĚNÍ 

Výsledky oceňovacích metod, aplikovaných na rodinné domy a pozemky v jednotném 

funkčním celku se stavbou jsem shrnula do tabulek a grafů.  

5.4.1 Ceny pozemků 

Pozemky jsem ocenila podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a podle Naegeliho metody třídy 

polohy. Ke všem rodinným domům náležely zahrady. Většina z nich vedena jako zahrada, 

ale všechny užívány jako zahrady v jednotném funkčním celku s pozemky v druhu zastavěná 

plocha a nádvoří. 

Výpočet ceny pozemku dle vyhlášky 

V tabulce 3 jsou uvedeny velikosti pozemků v jednotném funkčním celku a k nim 

jejich výsledné ceny vypočtené podle vyhlášky a také jejich jednotkové ceny.  

 

Tab. č. 4  - Ceny pozemků podle vyhlášky a jejich jednotkové ceny  

 
Výměry 

pozemků 

Jednotková cena s 

trvalými porosty 

Jednotková 

cena pozemku 

Cena pozemku 

dle vyhlášky 

Cena trvalých 

porostů 

Cena 

celkem 

 m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč Kč Kč 

RD č. 1 999 982 960 959 040 21 600 980 640 

RD č. 2 1090 978 915 997 350 68 237 1 065 587 

RD č. 3 1166 909 905 1 055 230 4 725 1 059 955 

RD č. 4 1315 591 589 774 535 3 089 777 624 

RD č. 5 875 633 622 544 250 10 029 554 279 

RD č. 6 2036 499 495 1 007 820 8 791 1 016 611 

 

Ceny pozemků závisí na jejich velikosti a lokalitě. Lze vidět, že podobně velké 

pozemky jsou ve městě dražší než v obci, viz graf č. 1.  
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Graf č.  1 - Přehled cen pozemků podle vyhlášky 

 

Z grafu č. 2 jednotkových cen pozemků, je patrný rozdíl v ceně, který činí 358 Kč. Ve 

městech se průměrná cena pozemku pohybuje kolem 927 Kč/m2. V obcích je průměrná cena 

pozemku 569 Kč/m2, procentuálně je to o 38,62 % méně než jednotková cena pozemku ve 

městě.  

 

Graf č.  2 - Jednotkové ceny pozemků podle vyhlášky 
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Výpočet ceny pozemku pomocí Naegeliho metody 

Pro srovnání cen pozemků byly oceněny i Naegeliho metodou. Ta je založena na třídě 

polohy pozemku a velikosti zastavěné plochy pozemku stavbami, které se na něm nachází. 

Podle tabulky č. 4, měl nejvyšší cenu pozemek RD č. 2, kde byla nejvyšší reprodukční cena 

staveb na pozemku. Nejnižší cenu pozemku měl RD č. 1, kde byla zastavěná plocha malá 

a dům měl nejnižší reprodukční cenu. 

Tab. č. 5 - Cena pozemků dle Naegeliho metody 

 
Výměry 

pozemků 

Zastavěná 

plocha hl. 

stavbami 

Reprodukční cena 

všech staveb na 

pozemku 

Jednotková 

cena 

Cena pozemku dle 

Naegeliho metody 

 m2 m2 Kč Kč/m2 Kč 

RD č. 1 999 130 2 158 303,86 372 371 224 

RD č. 2 1090 185 5 805 278,26 817 890 742 

RD č. 3 1166 180 3 912 758,86 535 623 753 

RD č. 4 1315 237 4 618 331,03 421 553 977 

RD č. 5 875 162 4 750 121,86 645 564 061 

RD č. 6 2036 153 3 146 515,07 284 577 745 

 

Ceny pozemků v obcích v grafu č. 3 byly celkem vyrovnané, ale jednotkové ceny byly 

odlišné, viz graf č. 4. Nejvyšší jednotkovou cenu z obcí měl nejmenší ze tří pozemků s druhou 

největší zastavěnou plochou stavbami (RD č. 5) i vzhledem k nejvyšší reprodukční ceně 

staveb. Pozemek RD č. 6 měl nejnižší jednotkovou cenu, protože měl velkou výměru 

pozemku, malou zastavěnou plochu stavbami a nejnižší reprodukční cenu staveb z rodinných 

domů v obcích, viz tab. č. 4.  
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Graf č.  3 - Ceny pozemků podle Naegeliho metody 

 

Jednotkové ceny samotných pozemků z grafu č. 4 se v této metodě liší o 125 Kč/m2, 

což je o 22 %. Ve městě je to 575 Kč/m2 a pro obec 450 Kč/m2. 

 

Graf č.  4 - Jednotkové ceny pozemků podle Naegeliho metody 

 

Na grafu č. 5 lze vidět, jak velké jsou zastavěné plochy pozemků vůči jejich celkové 

ploše. 

0 Kč

100 000 Kč

200 000 Kč

300 000 Kč

400 000 Kč

500 000 Kč

600 000 Kč

700 000 Kč

800 000 Kč

900 000 Kč

1 000 000 Kč

RD č. 1 RD č. 2 RD č. 3 RD č. 4 RD č. 5 RD č. 6

Ceny pozemků

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

RD č. 1 RD č. 2 RD č. 3 RD č. 4 RD č. 5 RD č. 6

Jednotkové ceny v Kč/m2



50 

 

Graf č.  5 - Poměr zastavěné plochy pozemku k celkové ploše pozemku 

 

 

U jednotkových cen pozemků vidíme na grafu č. 6, že závisí na poměru mezi celkovou 

výměrou pozemků, zastavěnou plochou pozemků stavbami a reprodukční cenou všech staveb 

na pozemku.  

 

Graf č.  6 - Porovnání jednotkových cen pozemků z obou metod 
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5.4.2 RD oceněné nákladovou metodou 

Do nákladové ceny rodinného domu se započítají i všechny vedlejší stavby, trvalé 

porosty na pozemcích a hodnota samotného pozemku.  

 

Tab. č. 6 - Nákladové ceny rodinných domů 

 
Obestavěný 

prostor 
RD 

Pozemek s 

trvalými 

porosty 

Vedlejší stavby 

a garáže 

Venkovní 

úpravy a studny 
Cena celkem 

 m3 Kč Kč Kč Kč Kč 

RD č. 1 523,32 1 563 058,71 980 640 51 870,08 62 410,22 2 657 980 

RD č. 2 1 355,54 5 544 452,84 1 065 587 258 411,09 346 550,42 7 215 000 

RD č. 3 931,54 4 112 362,53 1 059 955 254 493,02 314 615,10 5 741 430 

RD č. 4 1 140,44 3 349 922,75 777 624 159 028,99 113 943,06 4 400 520 

RD č. 5 1 371,34 4 725 917,64 554 279 126 745,65 291 319,52 5 698 260 

RD č. 6 781,04 3 138 644,51 1 016 611 163 847,21 145 993,36 4 465 100 
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Z grafů č. 7 a  č. 8 lze vidět, že obestavěný prostor je důvodem vyšší ceny rodinného 

domu. Druhým důvodem byly indexy trhu a polohy, které upravovaly ceny podle lokalit, kde 

se nemovité věci nacházely. Lze vidět, že ceny, i při podobném obestavěném prostoru a stáří, 

byly odlišné mezi městem (RD č. 2), a obcí (RD č. 5). Třetím neméně důležitým ukazatelem 

ceny, bylo stáří domu. O tom jasně vypovídal nejstarší RD č. 1, který se nacházel ve městě, 

ale cenu měl ze všech nejnižší. 

 

Graf č.  7 - Nákladové ceny rodinných domů 

 

Graf č.  8 - Velikosti obestavěných prostor rodinných domů 
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RD č. 1 byl nejmenším a nejstarším z oceňovaných domů, proto byl podíl pozemku v 

nákladové ceně velký, dosahoval skoro  2 3⁄  ceny samotného domu viz graf č. 9.   

 

 

Graf č.  9 - Souhrn nákladových cen RD č. 1 

 

RD č. 2 byl největším oceňovaným domem ve městech. Víc jak 3
4⁄  z nákladové ceny 

připadalo na dvougenerační dům. 15 % z ceny připadalo na pozemek viz graf č. 10. 

 

Graf č. 10 – Souhrn nákladových cen RD č. 2 

 

RD č. 3 patřil k těm s nižším stářím a největším pozemkem z městských domů. Necelé 

2
3⁄  ceny připadaly na dům a 18 % byla zastoupena cena pozemku viz graf č. 11. 
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Graf č.  11 - Souhrn nákladových cen RD č. 3 

 

RD č. 4 byl nejstarším domem v obcích, tomu odpovídala i cena domu. 3
4⁄  z celkové 

ceny připadaly na dům. Pozemek zaujímal 18 % z celkové ceny viz graf č. 12. 

 

Graf č.  12 - Souhrn nákladových cen RD č. 4 

 

RD č. 5 byl největším oceňovaným domem v obcích. Dvougenerační dům a nedávná 

rekonstrukce 2 NP tomuto domu navýšila hodnotu. Podle grafu č. 13 připadalo 83 % 

z celkové ceny na dům. Pozemek se podílel na ceně jen 10 % z důvodu nejmenší rozlohy ze 

všech oceňovaných domů a polohou v obci.  
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Graf č.  13 - Souhrn nákladových cen RD č. 5 

 

RD č. 6 měl největší pozemek ze všech oceňovaných RD. Necelá ¼ celkové ceny 

připadala na pozemek viz graf č. 14. 

 

Graf č.  14 - Souhrn nákladových cen RD č. 6 

 

5.4.3 RD oceněné porovnávací metodou dle vyhlášky 

Ceny rodinných domů odpovídaly velikostem obestavěných prostor jednotlivých 

domů. Nelze říct, že by poloha domu nějak rapidně ovlivnila jeho cenu. Záleželo na stavu 

domu a jeho stáří. RD č. 1 se nacházel ve městě. Byl ale nejmenším oceňovaným domem a 

také nejstarším, proto byla jeho cena nejnižší dle grafu č. 15. 
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Tab. č. 7 - Ceny rodinných domů podle porovnávací metody z vyhlášky 

 
Obestavěný 

prostor 

RD porovnávacím 

způsobem 

Cena pozemku s 

trvalými porosty 

Cena vedlejších 

staveb nad 25m2, 

garáží a studní 

Cena celkem 

 m3 Kč Kč Kč Kč 

RD č. 1 523,32 1 198 101,63 980 640 7 674,46 2 186 416 

RD č. 2 1 355,54 4 877 918,82 1 065 587 225 310,88 6 168 817 

RD č. 3 931,54 3 399 726,49 1 059 955 254 493,02 4 714 175 

RD č. 4 1 140,44 3 062 889,86 777 624 186 009,57 4 026 523 

RD č. 5 1 371,34 5 282 406,62 554 279 95 550,45 5 932 236 

RD č. 6 781,04 2 249 367,96 1 016 611 216 909,00 3 482 888 

 

 

Graf č.  15 - Ceny rodinných domů porovnávací metodou podle vyhlášky 

 

V celkových cenách rodinných domů i s pozemky, vedlejšími stavbami, garážemi a 

studnami v grafu č. 16 zůstaly ceny v podobných poměrech, jako ceny samotných rodinných 

domů.  
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Graf č. 16 – Celkové ceny rodinných domů podle porovnávací metody z vyhlášky 

 

5.4.4 RD oceněné dle přímé porovnávací metody 

Podle sestavených databází s rodinnými domy z měst a obcí se ocenilo všech 

6 rodinných domů. 

Tab. č. 8 - Ceny rodinných domů podle přímé porovnávací metody 

 

Obestavěný prostor 
Cena dle přímé 

porovnávací metody 

Procento zastoupení ceny 

pozemku v souboru 

stavba+pozemek 

Cena RD 

 m3 Kč % Kč 

RD č. 1 523,32 1 750 000 11 1 557 500 

RD č. 2 1 355,54 2 730 000 11 2 492 000 

RD č. 3 931,54 2 410 000 11 2 144 900 

RD č. 4 1 140,44 1 140 000 9 1 037 400 

RD č. 5 1 371,34 1 900 000 9 1 729 000 

RD č. 6 781,04 1 350 000 9 1 228 500 

V tržním porovnání v grafu č. 17 byl zřejmý rozdíl mezi městem a obcí. I nejstarší 

rodinný dům ze všech měl vyšší cenu než jemu podobný v obci. Lze vidět, že největší dům, 

RD č. 5 v obci, s nejnižším stářím měl cenu nižší než podobný dům ve městě. U tržního 

porovnání neznáme přesné stáří stavby, a spoléháme se pouze na uvedený stav stavby. Také 

nemůžeme ovlivnit skladbu momentální nabídky trhu s nemovitými věcmi. Kvůli malé 

nabídce dvougeneračních rodinných domů v nabídce realitních kanceláří, vyšly tyto rodinné 
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domy s nízkou cenou, hlavně v obcích. Dalším důvodem může být fakt, že již není o 

dvougenerační rodinné domy zájem.   

 

Graf č.  17 - Ceny rodinných domů podle přímé porovnávací metody 

 

5.4.5 Ceny rodinných domů 

Tabulka č. 8 obsahuje souhrn cen oceňovaných rodinných domů podle nákladové 

metody a obou porovnávacích metod. 

 

Tab. č. 9 – Porovnání celkových cen RD podle tří metod ocenění 

 

Nákladová metoda 
Porovnávací metoda podle 

vyhlášky 

Porovnávací metoda 

tržní 

 Kč Kč Kč 

RD č. 1 2 657 980 2 164 820 1 750 000 

RD č. 2 7 215 000 6 132 030 2 730 000 

RD č. 3 5 741 430 4 709 450 2 410 000 

RD č. 4 4 400 520 4 023 430 1 140 000 

RD č. 5 5 698 260 5 922 210 1 900 000 

RD č. 6 4 465 100 3 451 080 1 350 000 
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V grafu č. 18 lze vidět, že nákladové ceny dosahovaly nejvyšších hodnot. Výjimku 

tvořil RD č. 5, kde byla nejvyšší cena podle porovnávací metody z vyhlášky. 

 

Graf č. 18 – Porovnání celkových cen RD podle tří metod ocenění 

 

Tabulka č. 9 obsahuje ceny samotných oceňovaných rodinných domů. 

 

Tab. č. 10 – Porovnání cen samotných RD podle tří metod ocenění 

 

Nákladová metoda 
Porovnávací metoda podle 

vyhlášky 

Porovnávací metoda 

tržní 

 Kč Kč Kč 

RD č. 1 1 563 058,71 1 198 101,63 1 557 500 

RD č. 2 5 544 452,84 4 877 918,82 2 492 700 

RD č. 3 4 112 362,53 3 399 726,49 2 144 900 

RD č. 4 3 349 922,75 3 062 889,86 1 037 400 

RD č. 5 4 725 917,64 5 282 406,62 1 729 000 

RD č. 6 3 138 644,51 2 249 367,96 1 228 500 

 

V grafu č. 19 lze vidět, že ceny rodinných domů počítány nákladovým způsobem byly 

nejvyšší. Výjimku tvořil RD č. 1 a RD č. 5, kde byla nejvyšší cena podle porovnávací metody 

z vyhlášky.  
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Graf č. 19 – Porovnání cen samotných RD podle tří metod ocenění 

5.4.6 Shrnutí 

Nejprve se počítala cena pozemku zjištěná. Základní cena z vyhlášky se upravila 

znaky. Poté se stanovil index trhu, polohy a omezujících vlivů pozemku, podle velikosti 

pozemku redukční koeficient. Po vynásobení základní ceny, indexů a redukčního koeficientu, 

se získala základní cena upravená a vynásobením výměry pozemku vyšla cena pozemku. 

Například u RD č. 3 a RD č. 4, které si byly rozlohou podobné, byl pozemek ve městě o 

zhruba 200 tisíc dražší než v obci. V jednotkových cenách pozemků byl průměrný cenový 

rozdíl mezi městy a obcemi 358 Kč/m2. 

Jen pro srovnání byly pozemky oceněny Naegeliho metodou třídy polohy, u které se 

nejprve zjistily třídy polohy pozemku, ze kterých se přes interpolaci dospělo k procentu 

zastoupení ceny pozemku v ceně souboru stavby + pozemek. Jednotkové ceny pozemků se 

lišily v průměru o 127 Kč/m2. 

U nákladové metody rodinných domů se cena upravená stanovila vynásobením 

základní ceny obestavěného prostoru koeficientem vybavení stavby (vychází z cenových 

podílů konstrukcí a vybavení rodinného domu), koeficientem změny cen staveb a polohovým 

koeficientem. Dále se vypočítalo opotřebení stavby. U rodinných domů metodou analytickou, 

vzhledem k provedeným rekonstrukcím u staveb, a u vedlejších staveb a garáží metodou 

lineární. Od výchozí ceny stavby, kde se násobila velikost obestavěného prostoru se základní 

cenou upravenou podle vyhlášky, se odečetlo opotřebení a výsledná cena se násobila 

koeficientem úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu. RD č. 1 měl nejnižší cenu kvůli své 
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velikosti a kvůli potřebné rekonstrukci vzhledem k jeho stáří. Nejvyšší ceny úměrně ke stáří 

měly RD č. 2, RD č. 3 a RD č. 5. RD č. 2 a RD č. 5 byly dvougenerační a každý v jiné 

lokalitě. RD č. 2 byl o deset let starší než RD č. 5, ale cenu měl vyšší než RD č. 5, který byl 

po nedávné rekonstrukci 2.NP .  

Porovnávací metoda podle vyhlášky měla výsledky odlišné od nákladové metody. 

Ceny byly, dá se říct, přímo úměrné velikostem obestavěných prostor s vyjímkou RD č. 3 

a RD č. 4. Rozdíly byly v indexu konstrukce a vybavení. Pokud by byly stavby alespoň 

podobné ze stavebně-technického hlediska, cena by byla u RD č. 4 vyšší než u RD č. 3.  

Poslední použitou metodou ocenění, byla metoda tržní (přímé porovnání). Ceny 

vyplývaly z průzkumu realitního trhu s nemovitými věcmi, ze kterého byly sestaveny dvě 

databáze k ocenění rodinných domů ve městech a v obcích.  Bylo zvoleno 8 koeficientů, které 

umožnily kvantifikovat míru odlišnosti mezi rodinnými domy v databázi a oceňovanými 

domy. 
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6 ZÁVĚR 

Ocenění rodinných domů bylo provedeno nákladovou a porovnávacími metodou. 

Následná analýza těchto výsledků nebyla jednoznačná. Každá metoda byla trochu jiná 

a výsledky byly tudíž různorodé.  

  Na zjištěných cenách pozemků lze vidět, že pozemky ve městech byly dražší. Ceny 

pozemků závisely na jejich velikosti, a zda ležely v menší obci nebo velkém městě, jelikož 

znak pro úpravu základní ceny pozemku zahrnoval míru občanské vybavenosti obcí a měst. 

Naegeliho metoda zohledňovala více kritérií, které mely vliv na výsledné ceny 

pozemků. Stejně jako u zjištěných cen pozemků, i zde rozhodovala poloha (lokalita) a výměra 

o výši ceny pozemku. Metoda ale vychází z reprodukční ceny všech staveb na pozemku, která 

samozřejmě měla vliv na cenu pozemku. Ceny pozemků v obcích byly velmi vyrovnané, ale 

jednotkové ceny ne. U RD č. 5 byl pozemek nejmenší, zastavěná plocha dostatečně velká 

a reprodukční cena staveb vysoká, proto vyšla jednotková cena vysoká. Naopak nízkou 

jednotkovou cenu měl RD č. 6, kvůli velké výměře pozemku, malé zastavěné ploše a nejnižší 

reprodukční ceně z domů v obci. Záleží tedy na všech třech kritériích. 

Cena vypočítaná na základě nákladové metody souvisela s lokalitou a příslušnou 

občanskou vybaveností města. Lze říci, že v nákladové metodě lokalita s kompletní 

občanskou vybaveností zvýšila cenu nemovité věci. Cena se také odvíjela od velikosti 

obestavěného prostoru domu, stáří domu, jeho pravidelné údržby a také od velikosti pozemku, 

jak lze vidět u RD č. 6. 

Nemyslím si, že by u vyhláškové porovnávací metody byly nějaké velké rozdíly 

v cenách mezi městem a obcí. Jediným významným faktorem je velikost obestavěného 

prostoru a druhým je stavebně technické hledisko. V celkové ceně i s pozemkem, se vzájemný 

poměr cen nijak výrazně nelišil. 

U tržní porovnávací metody měla lokalita, ve které se rodinné domy nacházely, 

největší vliv na cenu. Ve městech se domy prodávaly za znatelně vyšší ceny než v obcích. 

Graf č. 17 ukazuje, že dvougenerační rodinný dům v obci neměl o mnoho vyšší cenu než 

jednobytové. V době zpracování diplomové práce se na trhu moc dvougeneračních domů 

nenabízelo, a pokud ano, ceny byly spíše nižší. To bylo druhým důvodem nízké ceny RD č. 5 

(vedle lokality). Trhu dominovaly domy menší, více se prodávaly v městech než v obcích.   
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Souhrnné grafy č. 18 a č. 19 se třemi metodami ocenění rodinných ukázaly, že 

nejvyšší cena rodinného domu vyjde z nákladového ocenění. Porovnávací ocenění podle 

vyhlášky dosahovalo nižších hodnot. Tržnímu ocenění náležely ty nejnižší ceny v grafech. 

Nebylo úplně objektivní z hlediska dvougeneračních rodinných domů hlavně v obcích. 

Velikost rodinných domů v databázi spíše odpovídala RD č. 1, kde se výsledné ceny ze všech 

tří metod nejvíce přibližují. Tržní ocenění je objektivním zjištěním ceny nemovitých věcí, ale 

skladba trhu tomu ne vždy odpovídá.  

Cena rodinného domu je tedy závislá na lokalitě, výjimku tvořila pouze porovnávací 

metoda podle vyhlášky. Záleží na stáří domu, a zda byl dobře udržován. To je kritérium, které 

jako druhé, vedle lokality, rozhoduje o výši ceny rodinného domu. Třetím kritériem je 

metoda, kterou si zvolíme pro výpočet ceny nemovité věci. Nejvyšších cen bylo dosaženo 

oceněním podle nákladové a porovnávací vyhláškové metody, tedy cenou zjištěnou. Nejnižší 

ceny nemovitých věcí byly zjištěny tržní porovnávací metodou. 
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