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Úvod 

Tento studijní distanční text slouží jako podklad pro zvládnutí studia 

v předmětu Teorie oceňování nemovitostí v navazujícím magisterském studijním 

programu Realitní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení 

technického v Brně.  

V názvu předmětu, který začínáte studovat je použit pojem nemovitost, 

zatímco v názvu učebního textu je použit pojem nemovitá věc. Dříve platný zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, stejně jako současně platný zákon 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dělil věci na věci nemovité a movité. Nemovité 

věci pak dříve platný občanský zákoník označoval jednoslovným pojmem 

nemovitost. Současně platný občanský zákoník důsledně používá již pouze pojem 

nemovitá věc a nemovité věci vymezuje jiným způsobem než dříve platný 

občanský zákoník (podrobně viz kap. 3). Návazně na pojmy zavedené v novém 

občanském zákoníku je tak i v tomto textu pro značení nemovitých věcí používáno 

dvouslovné označení nemovitá věc, s výjimkou případů, kdy použitý zdroj (např. 

právní předpis či odborná literatura) pracují s pojmem nemovitost. Neznamená to 

však, že po novele občanského zákoníku by se zejména v praxi přestal pro 

označení nemovitých věcí používat jednoslovný pojem nemovitost. S pojmem 

nemovitost se budete i nadále setkávat. Je-li to podstatné, pak podle kontextu 

musíte zvažovat, zda pod pojmem nemovitost, ale i nemovitá věc, se má na mysli 

nemovitá věc v pojetí dříve platného či současně platného občanského zákoníku. 

Používání obou pojmů v praxi nečiní významnější problémy a nemělo by tak činit 

ani problémy při studiu tohoto textu. 

Ve studijním textu k předmětu Teorie oceňování nemovitostí se dozvíte 

základní informace o oceňování nemovitých věcí. Jedná se především o základní 

názvosloví, metody oceňování v tuzemsku a v zahraničí a stručně se seznámíte i 

s možností využití výpočetních programů pro účely oceňování. Studiem předmětu 

získáte základní teoretické znalosti a dovednosti potřebné pro studium 

navazujících předmětů Současné oceňovací předpisy a Tržní oceňování. 

Text je psán jako distanční studijní opora. Využívá se v něm různých prvků 

zpětné vazby, jako jsou úkoly, otázky k zamyšlení apod. Text je tedy nutno nejen 

přečíst, ale skutečně studovat a nenahrazuje základní studijní literaturu, kterou je 

kniha BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, 1th ed. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7204-930-1 a 

další odborné prameny, které jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách nebo ty, 

které jsou doporučeny vyučujícím příp. garantem předmětu. 

 
Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu 

 doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. 

 Ing. Pavel Klika, Ph.D. 
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Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: 
40 + 90 hodin (teorie + řešení úloh) 

Cíl studijního textu 

Po prostudování textu budete znát: 

• základní právní předpisy, které se váží k oceňování majetku, 

• základní přístupy ke stanovení hodnoty nemovitých věcí. 

Po prostudování textu budete schopni: 

• kategorizovat předměty ocenění ve vazbě na právní předpisy ČR, 

• objasnit vybrané pojmy související s vlastnictvím, 

• objasnit principy tvorby ceny na trhu, 

• vysvětlit a popsat obecné přístupy k oceňování majetku, 

• správně chápat a používat pojmy při oceňování, 

• samostatně provádět posuzování a hodnocení technického stavu 

nemovitých věcí a 

• volit vhodné metody pro jejich oceňování. 

Prostudováním textu získáte zejména: 

• teoretické znalosti potřebné pro oceňování nemovitých věcí a 

• základní přehled o přístupech k o oceňování nemovitých věcí v zemích EU. 
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1 Základní východiska pro oceňování majetku 

Po prostudování kapitoly budete znát: 

• obecné kategorie pro posuzování hodnoty věcí, 

• rozdíl mezi pojmy cena a hodnota z pohledu teorie oceňování. 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

• rozlišovat mezi různými typy cen a typy hodnot, 

• uvědomovat si, na čem závisí hodnota předmětu ocenění. 

Prostudováním kapitoly získáte: 

• schopnost orientovat se v pojmové neujasněnosti, která existuje v oblasti 

oceňování, kdy částky zjištěné v podstatě stejnými přístupy se označují 

různými pojmy a někdy se i stejný pojem používá v různých významech, 

• schopnost správně chápat významy pojmů používaných ve zdrojích pro 

oceňování, a tyto vhodně označovat a popisovat pomocí ujasněné struktury 

pro kategorizaci základních pojmů při oceňování. 

Klíčová slova kapitoly: cena, hodnota, typy cen, typy hodnot. 

1.1 Úvod do oceňování majetku 

V  tomto učebním textu se budete zabývat oceňováním majetku, a to 

konkrétně oceňováním nemovitých věcí. Oceňování majetku se provádí pro 

potřeby řešení celé řady problémových situací. Tyto mohou vznikat v řízení před 

orgány veřejné moci, při realizaci nejrůznějších právních úkonů fyzických či 

právnických osob, jako např. při změně vlastnických práv, plnění daňových 

povinností, vedení účetnictví, realizaci dědického řízení, uzavírání různých typů 

smluv, při změnách obchodních společností ap., včetně investičního rozhodování. 

Pro oceňování je charakteristická jeho velká variabilita, která je dána značnou 

různorodostí  

• oceňovaných entitI (zde např. staveb, pozemků, bytových a nebytových 

jednotek, práva stavby, práva vyplývajícího z věcného břemene, nájemného 

atd.) a jejich strukturních i procesních vlastností (odvíjejí se od charakteru 

entit, jejich provedení a stavu), 

• účelů oceňování, tedy zamýšlených aktivací těchto entit (odvíjejí se od 

zamýšleného způsobu nakládání s nimi),  

• entit, které výsledky ocenění ovlivňují (odvíjejí se od vlastností prvků okolí, 

které významně ovlivňují užitek oprávněných subjektů z posuzované entity). 

                                                           
I  Pojem entita (z lat. ens = jsoucí) je v tomto textu používán v jeho obecném významu pro 

označení něčeho objektivně existujícího neboli jsoucího. V textu je tento pojem používán 
zejména pro společné označení objektů, jež jsou předmětem naše zájmu a to bez ohledu 
na to, zda tyto mají materiální či nemateriální povahu. Podle kontextu mohou být takto 
společně označovány jak objekty živé i neživé přírody vč. člověka, technické objekty, 
práva, ale též např. činnosti, postupy, jevy i další typy objektivně existujících entit. 
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Každé ocenění proto vyžaduje realizaci složitých ekonomických a technicko-

ekonomických posouzení; na odhadce majetku klade vysoké odborné požadavky, 

které musí splňovat. 

Cílem tohoto studijního textu je, abyste vy, jako budoucí odhadci, získali 

základní kompetence pro oceňování nemovitých věcí. Tyto kompetence pak 

budete dále rozšiřovat studiem dalších předmětů, zaměřených na rozvoj znalostí 

konkrétních oceňovacích metod. 

Pod pojmem oceňování budeme v tomto textu rozumět řešení odborných 

ekonomických problémů, které souvisejí s potřebou přiřadit vymezenému 

oceňovanému objektu (majetku či službě) peněžitou částku, vyjadřující jeho 

hodnotu. 

Při oceňování můžeme vycházet z relativně jednoduché úvahy. 

Čím vyšší je užitečnost oceňovaného objektu, tím vyšší je i možný užitek 

subjektu s právem k objektu, tím vyšší hodnotu má objekt pro oprávněný 

subjekt, a tím vyšší je i cena dosažitelná při jeho případném prodeji. 

Ve výše uvedeném vymezení jsou použity čtyři důležité pojmy, mezi kterými 

je potřebné rozlišovat: 

1. užitečnost objektu, 

2. užitek subjektu, 

3. hodnota objektu, 

4. dosažitelná cena. 

Užitečnost objektu se primárně odvíjí od vlastností oceňovaného objektu. 

Čím má objekt lepší vlastnosti a čím delší je doba, po kterou si přijatelnou úroveň 

těchto vlastností uchová, tím vyšší je jeho užitečnost. Pod pojmem užitečnost zde 

máme na mysli základní charakteristiku objektu, která popisuje jeho vhodnost pro 

plnění účelu, ke kterému má objekt sloužit. 

Vlastnosti technických objektů je vhodné posuzovat pomocí parametrů, 

které popisují jejich kvalitu z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, životnosti, 

ekonomičnosti, ekologičnosti, estetičnosti, ev. dalších znaků kvality.  

Vlastnosti technických objektů (zde např. typicky staveb) vždy závisejí na 

jejich provedení a stavu.  

• Provedení objektu je dáno způsobem provedení jeho jednotlivých prvků a 

vazeb tvořících strukturu objektu.  

• Stav objektu k datu posouzení závisí na inherentních (vložených) 

vlastnostech jeho struktury a na procesech, které na struktuře objektu 

proběhly od okamžiku jejího vytvoření až do okamžiku posouzení.  

Zapamatujte si, že při posuzování provedení a stavu objektu musíme objekt 

chápat jako otevřený (neizolovaný). Musíme tedy zvažovat, jaké má vazby s prvky 

svého okolí a podstatné interakce, které na těchto vazbách probíhají, musíme 

zohlednit při ocenění.  
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• Na provedení objektu usuzujeme především na základě působení okolí na 

objekt při jeho vzniku, tedy na základě aktivací objektu v podobě kvality 

návrhu a jakosti výroby. 

• Na stav objektu, při jeho daném provedení, pak usuzujeme především na 

základě známého působení okolí na objekt během doby provozu a dále na 

základě zjistitelných projevů změny stavu struktury.  

Při posuzování stavu tak vycházíme především ze známých aktivací objektu 

prováděných člověkem. Tyto souvisejí s dobou, způsobem a intenzitou užívání, se 

způsobem provádění údržby a oprav a také se změnami staveb v podobě 

přístaveb, nástaveb, vestaveb, přestaveb, rekonstrukcí či modernizací.  

Současně zvažujeme i skutečnost, že procesy probíhající na objektu, kterými 

se mění jeho stav, mohou být významně ovlivňovány působením přírodního či 

technického okolí, např. změnami teplot, zářením, změnami v podloží, vibracemi 

v důsledku provozu těžké nákladní dopravy v okolí apod.  

Zjistitelnými projevy změny stavu struktury je výskyt poruch. Poruchy 

jednotlivých prvků a vazeb vznikají z celé řady příčin a trvale nebo dočasně 

znehodnocují objekt a znemožňují nebo omezují jeho funkci. Nejčastěji vznikají 

v důsledku porušení materiálu. Procesy porušování jsou markantní zejména u 

opotřebení a degradace materiálů vlivem pracovního prostředí. Zjistitelné projevy 

těchto procesů v podobě poruch pak slouží při oceňování jako charakteristické 

znaky umožňující odhad zbytkové technické životnosti. 

Tím, že stanovení hodnoty každého objektu je vždy založeno na posouzení 

jeho užitečnosti, je potřebné si dále uvědomit, že užitečnost objektu závisí nejen 

na vlastnostech samotného objektu, ale i na vlastnostech jeho okolí. 

Při posuzování užitečnosti objektu, stejně jako při posuzování jeho 

provedení a stavu, musíme tento chápat jako otevřený a zohlednit ty podstatné 

interakce s okolím, které ovlivňují možnosti jeho využití ve vztahu k jeho cílovému 

chování. Při tomto posuzování si uvědomujeme, že prvky okolí mohou užitečnost 

předmětu ocenění zvyšovat či naopak snižovat. U nemovitých věcí užitečnost 

pozemku se stavbou určenou pro bydlení významně ovlivňuje zejména kulturní a 

společenský význam obce, technická vybavenost obce, resp. její části, pracovní 

příležitosti v okolí, stav přírody atd. Tyto charakteristiky okolí závisejí na 

vlastnostech prvků okolí a odvíjejí se od jejich provedení a stavu. Kromě vlastností 

objektu tak musíme zohledňovat i vlastnosti prvků okolí a jejich vliv na užitečnost 

objektu ve vztahu k jeho cílovému chování. 

Užitek subjektu je dán potenciálními projevy objektu vůči osobě (osobám), 

které mohou na objekt působit, protože k němu mají určité vazby v podobě práv 

k objektu. Tyto projevy pak závisejí jak na užitečnosti objektu, tak i na rozsahu 

práv, který má daný subjekt k posuzovanému objektu. Obecně platí, že čím vyšší je 

užitečnost objektu, tím vyšší užitek z něj může mít určitý subjekt. Jeho možnosti 

na objekt působit, tedy zejména objekt užívat, brát z něj požitky, objekt držet či 
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s objektem nakládat však závisejí na rozsahu práv k posuzovanému objektu. Tyto 

možnosti pak mohou významně ovlivnit především další subjekty s právem k 

posuzované věci. Při oceňování je proto potřebné zvažovat, jak práva dalších 

subjektů k věci ovlivňují užitek subjektu, z jehož pohledu se ocenění provádí. 

Dalšími podstatnými prvky okolí, které je třeba zohlednit, jsou proto další subjekty 

s právem k posuzované věci. 

Lze tedy shrnout, že užitek oprávněného subjektu z věci se odvíjí od 

vlastností věci a od vlastností prvků jejího okolí. Podstatné prvky okolí pak 

můžeme rozdělit do tří skupin. Entity ovlivňující 

1. provedení a stav objektu, 

2. užitečnost objektu ve vztahu jeho cílovému chování, 

3. užitek subjektu, z jehož pohledu se ocenění provádí. 

Příklad 

Oceňujeme-li z pohledu vlastníka např. pozemek s rodinným domem, musíme si 

uvědomit, že užitek vlastníka se primárně odvíjí od vlastností pozemku, domu a 

dalších staveb postavených na pozemku. Současně si musíme uvědomit, že 

užitečnost objektu a tedy i užitek vlastníka ovlivňují rovněž vlastnosti okolí, jako je 

velikost obce, pracovní příležitosti v místě, stav přírody, dopravní infrastruktura, 

možnosti napojení staveb na inženýrské sítě, vybavenost obce úřady státní správy, 

zdravotnickými, školskými a kulturními zařízeními atd. Současně užitek vlastníka 

ovlivňují i další subjekty s právem k věci. Příkladem může být oprávněný z věcného 

břemene; má-li tento např. právo bezplatně užívat jeden z bytů v rodiném domě, 

neovlivní to užitečnost nemovité věci, ale ovlivní to užitek vlastníka z této věci. Ušlé 

nájemné za dobu trvání věcného břemene snižuje užitek vlastníka a stává se proto 

podstatnou veličinou ocenění, kterou je nutno zohlednit. 

Hodnota objektu má při oceňování význam veličiny, která kvantifikuje 

potenciální užitky, jež z objektu mají nebo mohou mít subjekty s daným rozsahem 

práv k věci; vyjadřuje se v penězích. Stanovení hodnoty objektu proto není 

založeno na kvantifikací celé užitečnosti, ale jen užitků, které z věci mohou mít 

oprávněné subjekty s daným (uvažovaným) rozsahem práv k věci. Měrnými 

jednotkami jsou peníze jako všeobecný ekvivalent hodnoty. 

Při stanovení hodnoty je důležité si dále uvědomit, že hodnota věci se vždy 

posuzuje z hlediska určitého zájmu zadavatele posudku o objekt. Každé ocenění se 

tak provádí pro určitý účel. Z tohoto účelu pak vyplývají i určité zamýšlené 

způsoby nakládání s objektem (např. koupě a prodej, zastavení objektu pro 

zajištění pohledávky, další stávající využívání, pronájem, jiné vhodnější využívání 

atd.). Při stanovení hodnoty se tak vždy vychází z předem daného účelu ocenění a 

jemu odpovídajícího předpokládaného způsobu nakládání s objektem. Je zřejmé, 

že při jiném než uvažovaném způsobu nakládání s objektem může mít objekt pro 

oprávněný subjekt jiný užitek a tedy i jeho hodnota může být vyjádřena jinou 

peněžitou částkou. Uvedené skutečnosti nemusí být každému uživateli výsledků 
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oceňování plně zřejmé. V posudku je proto třeba vždy uvádět i účel ocenění, 

výsledky řádně popsat a rovněž vysvětlit, jakým způsob lze výsledky vhodně 

využít. 

Příklad 

Hledisko zájmu o objekt může být dáno např. snahou prodávajícího dosáhnout při 

prodeji optimální prodejní cenu, snahou finančního úřadu dosáhnout správného 

vyměření daně z nabytí nemovitosti, snahou banky optimálně zajistit pohledávku, 

snahou investora zjistit přiměřenou investiční hodnotu majetku apod. 

Podle hlediska vymezeného zájmu o objekt pak může znalec stanovovat hodnotu 

směnnou nebo některý z typů užitných hodnot. 

Směnná hodnota je vyjádřena peněžitou částkou, která by byla za obvyklých 

obchodních podmínek dosažitelná při směně věci (tedy při jejím prodeji a koupi). 

V takovém případě je nutno při ocenění zohlednit všechny podstatné skutečnosti, 

které mají v obvyklém obchodním styku na cenu vliv. 

V jiných případech může být účelem ocenění stanovení některého z typů užitných 

hodnot, jako např. hodnoty administrativní, investiční, úvěrovatelné, účetní atd. 

Při oceňování se pak zohledňují jen určité vlastnosti oceňovaných entit a jejich 

okolí. Tím, že se zohlední jen určité vlastnosti, může se výsledek ocenění i 

významně lišit např. od peněžité částky odpovídající směnné hodnotě věci. Tato 

částka však musí, s ohledem na účel ocenění, vhodně vyjadřovat potenciální užitek 

z věci. 

Dosažitelná cena (též směnná hodnota) má při oceňování rovněž význam 

veličiny, která pomocí peněz kvantifikuje potenciální užitek vlastníka při směně 

posuzované entity. Jedná se tak o posouzení užitku specificky dosažitelného při 

případné koupi a prodeji. Posouzení užitku pak musí být založeno nejen na 

posouzení vlastností oceňované entity a jejího okolí, ale i na analýze stavu trhu, na 

kterém se daný majetek obchoduje. 

Aby bylo možno takový odhad provést, musí být založen na předpokladu 

obvyklého chování účastníků trhu. Není proto přímým odhadem sjednané ceny. 

Do jednání konkrétních účastníků o ceně se totiž mohu promítnout též další vlivy, 

které mohou konečnou výši sjednané ceny ovlivnit. Jedná se především o 

schopnost účastníků směny posoudit vlastnosti věci a její užitečnost, o jejich 

znalosti trhu, o vliv zvláštní motivace účastníků směny a další. 

Z uvedeného vyplývá, že hodnota majetku při oceňování nevyjadřuje 

celkovou užitečnost oceňovaného majetku (vlastnost posuzovaného objektu), ale 

jen tu část užitku, ze které má prospěch subjekt, s ohledem na jehož rozsah práv 

k objektu se ocenění provádí. Stanovení hodnoty majetku je tak založeno na 

kvantifikaci potenciálních projevů objektu ve prospěch subjektu s daným 

rozsahem práv k objektu, což lze stručně shrnout takto (Kledus): 
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Hodnota věci vyjadřuje v penězích užitek z předmětu ocenění, který má 

nebo může mít subjekt s daným rozsahem práv k věci, při vymezeném způsobu 

nakládání s posuzovaným objektem. 

Průvodce textem: 

Zapamatujte si níže uvedené jednoduché shrnutí předchozího výkladu. Pokud textu 

následujícího odstavce neporozumíte, vraťte se k předchozímu textu, ev. si před 

tím zopakujte základní pojmy systémové metodologie použité ve výkladu, kterými 

jsou struktura objektu, prvek, vazba, interakce, aktivace, ovlivnění, projev, 

vlastnost, chování, cílové chování. 

Hodnota věci závisí na její užitečnosti. Užitečnost závisí na vlastnostech věci 

a na vlastnostech prvků jejího okolí. Vlastnosti věci závisejí na jejím provedení a 

stavu, obdobně i vlastnosti prvků okolí závisejí na jejich provedení a stavu. Čím má 

věc lepší vlastnosti ve vztahu k účelu, ke kterému má sloužit a čím lépe vlastnosti 

prvků okolí tomuto účelu přispívají, tím vyšší je její užitečnost, tím vyšší užitek z ní 

může mít její vlastník (ev. jiný subjekt s právem k věci), zpravidla tím vyšší pro něj 

bude mít věc hodnotu a zpravidla tím vyšší bude i cena dosažitelná při 

eventuálním prodeji věci.  

Podle účelu ocenění může být hodnota věci vyjádřena jak hodnotou 

směnnou tak i užitnou. 

• Pod pojmem směnná hodnota budeme v dále v textu rozumět typy hodnot, 

při jejichž stanovení je užitek z předmětu ocenění dovozován z částky, která 

by byla za obvyklých obchodních podmínek dosažitelná při směně věci (tedy 

při jejím prodeji a koupi). V takovém případě je nutno při ocenění zohlednit 

všechny podstatné skutečnosti, které v obvyklém obchodním styku mají na 

cenu vliv a stanovení její výše založit  

- na analýze trhu, která vychází z analýzy cen dosahovaných při prodeji 

(pokud možno) blízkých substitutů daného typu majetku a  

- na posouzení rozdílů z hlediska užitečnosti předmětu posouzení a jeho 

blízkých substitutů, pro které jsou známé i jejich ceny (nejlépe ceny 

sjednané). 

• Pod pojmem užitná hodnota budeme v dále v textu rozumět typy hodnot, 

které užitek z předmětu ocenění dovozují jiným způsobem, než je popsáno 

výše. Kvantifikace užitku nemusí být nutně založena na analýze trhu, 

eventuálně se při jejím stanovení nepřihlíží ke všem podstatným 

skutečnostem, které mají na cenu vliv, ale podle typu hodnoty se zohledňují 

jen určité vlastnosti předmětu ocenění a jeho okolí anebo se zvažují jiné 

způsoby nakládání s majetkem, než by odpovídalo koupi a prodeji. 

V této souvislosti je potřebné si uvědomit, že podle účelu ocenění lze 

každému objektu přiřadit více typů hodnot a tyto mohou být vyjádřeny jinou 

peněžitou částkou. Nedílnou součástí každého ocenění je proto i vymezení účelu 
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ocenění a jasné vymezení odpovídajícího typu hodnoty objektu, jež je výsledkem 

posouzení. 

1.2 Pojmy cena a hodnota podle mezinárodních zvyklostí 

Průvodce textem: 

Při znaleckém a expertním oceňování je vhodné, v souladu s mezinárodními 

zvyklostmi, důsledně rozlišovat mezi pojmy cena a hodnota. Význam obou pojmů 

je podrobně analyzován dále v textu a pochopení této problematiky má pro 

oceňování zvláštní důležitost, neboť umožňuje srozumitelným způsobem 

interpretovat výsledky oceňování.  

Podle mezinárodních zvyklostí se při oceňování pomocí pojmů cena a 

hodnota rozlišuje mezi reálnými projevy trhu ve formě požadovaných, nabízených 

nebo skutečně zaplacených cen a odhady hodnot, které z hlediska určitého 

subjektu (skupiny subjektů) a vymezeného zájmu o objekt kvantifikují užitek z 

posuzovaného majetku nebo služby. 

Pojmy cena, hodnota, oceňování a stanovení hodnoty se např. v anglickém 

jazyce rozlišují pojmy Price, Value, Appreciation a Evaluation. V českém jazyce se 

však pojem stanovení hodnoty či dokonce „ohodnocování“ běžně nepoužívá a jak 

pro stanovení ceny, tak i pro stanovení hodnoty se běžně používá pojem 

oceňování. Pojmovou nejednoznačnost pak podporují i pojmy používané 

v českých právních předpisech (viz dále kap. 2.1, 2.2), ve kterých ekvivalentní 

pojmu hodnota je pojem cena určená (viz kap. 2.1) a specifické typy zjištěných 

hodnot, jako jsou např. hodnota nákladová, výnosová, porovnávací a další, se 

označují pojmy cena nákladová, výnosová, porovnávací atd. (viz kap. 2.2). Tato 

skutečnost může pochopitelně v praxi způsobovat určitá nedorozumění a proto je 

velmi důležité, abyste vy, jako odborníci na danou problematiku, uměli rozlišit 

mezi uvedenými pojmy a uměli je i správně interpretovat, a to zejména ve vazbě 

na pojmy zavedené v českých právních předpisech. 

V souladu s mezinárodními zvyklostmi se při oceňování pojem cena 

používá výhradně k označení požadované, nabízené nebo skutečně zaplacené 

částky za zboží nebo službu. 

Mezinárodní oceňovací standardy (International Valuation Standards, dále 

jen IVS)1) vymezují pojem cena takto: „Cena je částka požadovaná, nabízená nebo 

zaplacená za určitý majetek. Z důvodu finančního omezení, motivace či zvláštní 

obliby konkrétního kupujícího nebo prodávajícího může být skutečně zaplacená 

cena jiná než je hodnota, která by byla stejnému majetku připsána jinou 

osobou.“ 

Z uvedeného vymezení vyplývá, že v IVS se pojem cena vztahuje vždy 

k určité obchodní transakci na trhu s majetkem nebo službami. Cena vždy 

představuje určitou, zpravidla historickou, realitu, která na daném trhu existovala 

nebo existuje, a to bez ohledu na skutečnost, zda byla či nebyla zveřejněna, a zda 
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se do její výše promítly či nepromítly mimořádné vlivy. Zcela zřejmě lze tento 

pojem vztahovat i k prognózovanému vývoji trhů (k růstu či poklesu cen) nebo ke 

kalkulacím, které si pro vlastní účel provádějí subjekty trhu pro budoucí období. 

Sjednaná a skutečně zaplacená cena se stanoví dohodou účastníků trhu (viz dále 

kap. 2.1) a vyjadřuje stav, při kterém došlo ke shodě mezi konkrétním 

prodávajícím a kupujícím. 

Pojem hodnota je při oceňování používán pro peněžitou částku, která je 

s ohledem na vymezený zájem o objekt (tedy z hlediska určitého účelu ocenění a 

předpokládaného způsobu nakládání) přiřazena oceňovanému objektu na základě 

kvantifikace užitku, stanoveného z pohledu konkrétně vymezeného subjektu 

(státu, zástavního věřitele, kupujícího se zvláštním zájmem apod.) nebo skupiny 

subjektů (vlastníka a potencionálních vlastníků – kupujících, nájemníka a 

potencionálních nájemníků apod.). Obecně ji lze vymezit takto (Kledus): 

Hodnota je peněžitá částka, která z hlediska vymezeného zájmu o objekt 

vyjadřuje kvantifikovaný projev objektu ve prospěch určitého subjektu nebo 

skupiny subjektů. 

Mezinárodní oceňovací standardy (IVS)2) od roku 2011 vymezují pojem 

hodnota takto: „Hodnota není skutečností ale stanoviskem vyjadřujícím: 

a) cenu, která by byla s největší pravděpodobností zaplacena při směně 

daného majetku, nebo 

b) ekonomický přínos spojený s vlastnictvím majetku. 

Hodnota směny je hypotetická cena a hypotézy, které vedou k jejímu 

odhadu a jsou vytvářeny za účelem ocenění. Hodnota vlastnictví je odhad užitku, 

který plyne konkrétní osobě v souvislosti s vlastnictvím majetku.“  

Jelikož různé subjekty mohou mít z předmětu ocenění různý užitek, a to 

s ohledem na rozsah oprávnění k objektu a s ohledem na hlediska svých zájmů o 

objekt, v oceňovací praxi je vymezena řada typů hodnot, které mohou, ale 

i nemusí mít vztah k dosažitelné ceně předmětu ocenění na daném trhu. 

Při praktickém provádění oceňování proto doporučuji používat naznačené 

členění typů cen a typů hodnot, s případným upřesněním ve vztahu k pojmům 

používaným v cenových předpisech (viz dále kap. 1.3). 

Typy cen 

Ceny lze pro potřeby oceňování kategorizovat podle pěti základních hledisek: 

• Podle stavu transakce na trhu lze rozlišovat ceny nabízené (stanoví 

prodávající), poptávané (stanoví kupující) a sjednané (cena, při které došlo 

ke shodě mezi prodávajícím a kupujícím). 

• Podle časového okamžiku, ve kterém jsou ceny zjišťovány, lze rozlišovat 

ceny historické (ceny, které byly nabízeny, poptávány nebo zaplaceny 

v minulosti), současné (ceny nabízené, poptávané nebo placené 
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v současnosti) a prognózované (ceny stanovené na základě historického 

vývoje cen nebo kalkulací výrobce pro budoucí období). 

• Podle způsobu zveřejnění lze rozlišovat ceny zveřejněné (veřejně známé a 

zjistitelné) a tajné (ceny udržované v tajnosti). 

• Podle volnosti pro sjednávání cen lze rozlišovat ceny volné (státem nejsou 

stanovena omezení pro sjednávání výše ceny) a regulované (státem je 

regulován způsob stanovení ceny na trhu; v tržních ekonomikách se běžně 

týká pouze majetku nebo služeb, u nichž existují omezení způsobená 

překážkami vstupu na trh, např. v případě, kdy prodávající má monopolní 

postavení na trhu). 

• Podle specifických podmínek při sjednávání ceny lze rozlišit např. cenu 

dražební (cena dosažená v dražbě), cenu zvláštní obliby (cena zohledňující 

zvláštní vztah prodávajícího nebo kupujícího k danému majetku), cenu 

uzavřenou v tísni (cena zohledňující mimořádné okolnosti v době jejího 

uzavření) apod. 

Při uvádění konkrétních cenových údajů je pak vhodné uvedená kritéria pro 

kategorizaci vhodně kombinovat, přičemž nepodstatné charakteristiky zpravidla 

nepopisujeme.  

Příklad 

Cena pořizovací nemovité věci bude typicky cenou sjednanou, historickou, 

zveřejněnou (je dohledatelná ve sbírce listin vedených v katastru nemovitostí či 

pomocí cenové mapy, pokud tato existuje), po roce 1989 se běžně bude jednat o 

cenu volnou, zpravidla dosaženou za obvyklých obchodních podmínek. 

Cena porovnatelné nemovité věci zveřejněné v realitní inzerci bude typicky cenou 

nabízenou, současnou, volnou, pro kterou zpravidla nelze popsat poslední z pěti 

výše uvedených kritérií, protože většinou nelze dost dobře zjistit, zda prodávající a 

kupující jednají dobrovolně či v tísni, zda mají k věci zvláštní oblibu apod. 

Typy hodnot 

Hodnoty lze pro potřeby oceňování kategorizovat podle čtyř níže uvedených 

základních hledisek: 

• Podle metody zjištění lze rozlišovat zejména hodnotu (v ČR zjištěnou cenu) 

nákladovou (při jejím stanovení jsou zohledňovány především náklady na 

nové pořízení majetku a stupeň jeho opotřebení), výnosovou 

(zohledňovány jsou dosažitelné výnosy z majetku), porovnávací 

(zohledňovány jsou dosahované ceny blízkých substitutů daného typu 

majetku). 

• Podle subjektu, z jehož pohledu se ocenění provádí, lze rozlišovat hodnoty 

stanovené z pohledu vlastníka resp. potenciálního vlastníka, tedy kupujícího 

(zpravidla se jedná o tržně orientované typy hodnot), z pohledu kupujícího 

se zvláštním zájmem (např. hodnota sloučení), investora (investiční 
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hodnota), zástavního věřitele (zástavní hodnota), z pohledu státu 

(administrativní hodnota) atd. 

• Podle vstupních údajů pro stanovení hodnoty lze rozlišovat hodnoty 

založené na analýze trhu (tržní hodnota, v ČR obvyklá hodnota resp. obvyklá 

cena) a hodnoty, které nejsou založeny na analýze trhu (typicky investiční 

hodnota, administrativní hodnota). 

• Podle uvažovaného způsobu dalšího využití majetku, lze při stanovení 

hodnoty vycházet z ocenění založeném na stávajícím způsobu využití 

(typicky se uplatní při stanovení hodnoty pokračujícího využití) nebo 

z předpokladu nejlepšího a nejvyššího využití, který může a také nemusí 

odpovídat stávajícímu způsobu využití (typicky se uplatní při stanovení tržní 

hodnoty); při oceňování podniků lze podle jejich stavu provádět ocenění 

buď za předpokladu jejich dalšího fungování, při kterém se o daném 

souboru majetku uvažuje jako o jednom funkčním celku (hodnota 

pokračujícího podniku) nebo za předpokladu jeho likvidace, při kterém se 

uvažuje, že jeho jednotlivá aktiva budou prodávána samostatně (likvidační 

hodnota). U majetku, který dosáhl konce své životnosti a nebude již dále 

plnit svoji funkci lze stanovit tzv. zbytkovou hodnotu vycházející z jiného 

využití či z hodnoty pro recyklaci.  

Mezinárodní oceňovací standardy pak akcentují zejména důsledné 

rozlišování mezi tržně orientovanými typy hodnot a typy hodnot, které nevyjadřují 

tržní hodnotu. 

Tržně orientované typy hodnot dle IVS 

Tržně orientované typy hodnot by měly být v souladu s vymezením pojmu 

tržní hodnota, kterou Mezinárodní oceňovací standardy (IVS)3) vymezují takto:  

„Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by měl být k datu ocenění 

majetek směněn mezi dobrovolně zainteresovaným kupujícím a prodávajícím, 

při transakcích prováděných za obvyklých podmínek, po řádném provedení 

marketingu a tam, kde všechny strany jednají informovaně, obezřetně a bez 

donucení.“. 

Pojem tržní hodnoty v sobě zahrnuje i předpoklad, který není ve vymezení 

přímo uveden, avšak vyplývá z návazných ustanovení standardů. Jedná se o 

předpoklad nejlepšího možného využití, vymezeno jakoII „Nejpravděpodobnější 

použití majetku, které je fyzicky možné, odpovídajícím způsobem oprávněné, 

právně přípustné, finančně proveditelné a které má za následek nejvyšší hodnotu 

oceňovaného majetku“. 

Jedná se o důležitý předpoklad, jehož opomenutí může vést k velmi 

rozdílným výsledkům ocenění.  

                                                           
II IVS 1, 2007, odst 3.4; IVS 2011, IVS Framework, odst. 33 
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Příklad 

Budete-li oceňovat např. volný pozemek užívaný a zapsaný jako orná půda, který 

je v územním plánu veden jako pozemek vhodný k zastavění objektem pro bydlení, 

bude dosažitelná cena za něj vyšší, než by odpovídalo ceně orné půdy. Pro 

informovaného kupujícího bude dále podstatné i to, zda na pozemku bude možné 

postavit rodinný dům (tedy objekt pro bydlení nejvýše se třemi bytovými 

jednotkami) anebo bytový dům (s mnohem větším počtem bytových jednotek). 

Odhad hodnoty takového pozemku založený na předpokladu nejlepšího využití pak 

bude odpovídat nejvyšší hodnotě, kterou by pozemku přisuzoval kupující uvažující 

s jeho nejvyšší využitím. 

Hodnoty nevyjadřující tržní hodnotu dle IVS4) 

Níže uvedené příklady uvádějí takové typy (kategorie, též báze) hodnot, 

které nejsou nutně založeny na analýze trhu. Poslední čtyři příklady pak nejsou 

samostatnými typy hodnot, ale předpoklady, se kterými se mohou různé typy 

hodnot spojovat. 

• Investiční hodnota (zjednodušeně) – hodnota stanovená z hlediska 

vymezeného investičního záměru. 

• Nadhodnota (zjednodušeně) – navýšení hodnoty oproti hodnotě tržní, 

které je možné realizovat u kupujícího se zvláštním zájmem, např. 

v souvislosti se stanovením hodnoty agregace, hodnoty prvků fungujícího 

podniku či investiční hodnoty. 

• Pojistná suma (zjednodušeně) – hodnota odpovídající definici hodnoty 

uvedené v pojistné smlouvě. 

• Úřední hodnota (zjednodušeně) – hodnota stanovená v souladu s konkrétní 

právní normou. 

• Hodnota pro účely hypotéční půjčky (zjednodušeně) – kategorie rizikové 

hodnoty, která vychází z trvanlivých vlastností majetku a z omezení odhadu 

hodnoty majetku jen na stálé ekonomické parametry majetku a na výnosy. 

Používá se v mnoha evropských zemích pro účely majetkových půjček. 

• Hodnota pokračujícího využití (zjednodušeně) – hodnota stanovená 

s ohledem na konkrétní způsob využití majetku a ocenění tak nutně 

nevychází z optimálního využití majetku (HABU, zkratka z anglického výrazu 

Highest and Best Use – optimální využití). 

• Hodnota zůstatkového materiálu (zjednodušeně) – hodnota odpovídající 

prodeji na materiál. 

• Hodnota fungujícího podniku (v souladu s OZ obchodního závodu 

zjednodušeně) – hodnota podniku jako celku nebo jeho jednotlivých složek, 

která se může uplatnit jen v případě, že majetek tvoří součást fungujícího 

podniku nebo jiného subjektu. 

• Likvidační hodnota (zjednodušeně) – hodnota souboru majetku 

používaného společně v podniku stanovená za předpokladu, že jeho 
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jednotlivé prvky budou nabízeny k prodeji odděleně (oproti případu výše se 

předpokládá uzavření podniku a nikoliv pokračující využití majetku v rámci 

fungujícího podniku). Obvykle se uvažuje, že prodej jednotlivých položek 

majetku bude realizován bez časové nebo jiné tísně po náležitém 

marketingu. V závislosti na účelu ocenění však může být likvidační hodnota 

odhadována i za předpokladu časové nebo jiné tísně (např. při nuceném 

prodeji). Obdobné zvláštní předpoklady však musí být v ocenění jasně 

uvedeny.  

U konkrétních typů hodnot se výše uvedená kritéria pro kategorizaci rovněž 

kombinují.  

Příklad 

Tržní hodnota je typicky vyjádřena čáskou, která je stanovena metodou 

porovnávací a s využitím dalších vhodných metod, vyjadřuje užitečnost předmětu 

ocenění z pohledu vlastníka (při případném prodeji) a vychází z analýzy trhu. Její 

odhad je založen na předpokladu nelepšího a nejvyššího využití. 

Hodnota fungujícího podniku (obchodního závodu) je typicky vyjádřena částkou, 

která je zpravidla stanovena metodou výnosovou, vyjadřuje užitečnost předmětu 

ocenění z pohledu vlastníka, běžně není založena na analýze sjednaných cen 

blízkých substitutů (tyto povětšinou nelze nalézt), obvykle se vychází z analýzy 

dosažitelných budoucích výnosů při pokračujícím fungování podniku, je-li to možné 

a vhodné, využívá se též tržních údajů, které se vztahují k obdobným investičním 

příložetostem. 

Stanovení tržní hodnoty často bývá založeno na stanovení více typů hodnot, 

shrnutých do závěrečné analýzy. 

U některých typů nemovitého majetku, kde ocenění nelze dost dobře 

založit pouze na porovnání, se pro stanovení tržní hodnoty též stanoví i hodnoty 

užitné, typicky hodnota nákladová a výnosová. Tržní hodnota se pak odhaduje na 

základě dalších metod v rozmezí hodnot zjištěných z dílčích ocenění. 

U movitého majetku se zpravidla kombinuje nákladový a porovnávací 

princip atd. Stejné přístupy pak lze využít pro stanovení tržní hodnoty i netržních 

typů hodnot. Např. při aplikaci výnosové metody, vychází-li výpočet z hodnot 

tržního nájemného a míry výnosnosti stanovené na základě analýzy trhu, lze takto 

stanovenou hodnotu považovat za hodnotu tržní. Vychází-li se z údajů 

konkrétního subjektu, např. investora, nejedná se o hodnotu tržní, ale investiční. 

Stejná metoda ocenění tak může, v závislosti na vstupních údajích, vést ke 

stanovení odlišných typů hodnot. 

Jelikož pro stejný objekt lze stanovit více typů hodnot, kde každá z nich 

může být vyjádřena jinou peněžní částkou, mezinárodní oceňovací standardy5) 

zdůrazňují, že při oceňování nelze pojem hodnota používat, aniž by byl 

specifikován typ hodnoty. 
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Pro specifické účely stanovené zákonem se v podmínkách ČR hodnota, resp. 

určená cena, stanoví oceněním podle zvláštního předpisu (podrobně viz dále, 

kap. 2), v ostatních případech na základě ocenění podle všeobecně uznávaných 

zásad pro oceňování. Provádí-li se ocenění, zjišťovaný typ hodnoty musí být 

jednoznačně stanoven a vymezen. Jak uvádí standardy IVS6), při oceňování nelze 

používat pojem hodnota, aniž by byl vymezen její typ. 

1.3 Pojmy cena a hodnota v občanském zákoníku 

S pojmy cena a hodnota pracuje na řadě míst také občanský zákoník 

(zák. 89/2012 Sb., dále jen OZ), ve kterém se v obecných ustanoveních v § 492 

uvádí7: 

§ 492 

(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí 

jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. 

(2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit, 

s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě vyvolané náhodnými 

vlastnostmi věci. 

Ke složité problematice posuzování hodnoty věci OZ přistupuje velmi 

pragmaticky. Je-li věc ocenitelná (její hodnotu lze vyjádřit v penězích), pak 

hodnota věci je dána její cenou. Z uvedeného vyplývá, že pro stanovení hodnoty 

věci není podstatné, jakou hodnotu ji přisuzují jednotlivé osoby, ale to za kolik lze 

danou věc koupit anebo prodat na trhu. 

Příklad 

Budem-li posuzovat hodnotu rybářského prutu, pak z pohledu OZ není významné, 

jakou hodnotu nejnovějšímu typu prutu přisuzuje zahrádkář, který prut pro 

zahrádkaření nepotřebuje a na ryby nechodí. Naopak je důležité, jakou hodnotu 

mu přisuzují rybáři, jako typičtí účastníci trhu s rybářskými pruty a jakou cenu jsou 

pak ochotni za daný typ prutu zaplatit. 

Je-li cena věci známa (např. u věcí nových), není problém se stanovením její 

hodnoty, protože tato odpovídá její známé ceně. 

Pokud však cena věci není známa (např. u věcí opotřebených), je potřebné ji 

určit. V takovém případě se podle OZ cena věci určí jako její cena obvyklá, ledaže 

je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem (takové ustanovení najdete 

např. v § 1255 OZ). 

Obratem „lze-li ji vyjádřit v penězích“ (viz výše ust. § 492, odst. 1) se v OZ 

vyjadřuje skutečnost, že existují věci, jejichž hodnotu lze vyjádřit v penězích, ale i 

takové, jejichž hodnotu v penězích vyjádřit nelze, a jedná se tak o věci 

neocenitelné. 
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Z pohledu ekonomické teorie do první skupiny spadají především věci, které 

mají charakter zboží, a tedy kromě hodnoty užitné, která se projevuje tím, že věc 

je užitečná a slouží potřebám lidí, mají i hodnotu směnnou, která se projeví až při 

směně věci formou sjednané ceny. Obvyklou výši směnné hodnoty lze stanovit 

oceněním. Do druhé skupiny pak patří věci, které mají hodnotu užitnou, nemají 

však hodnotu směnnou, protože se s nimi neobchoduje. Příkladem mohou být 

statky veřejné (např. veřejné osvětlení, dálnice, silnice) nebo volné (např. vzduch). 

Obvyklou cenu OZ přímo nevymezuje, je však zřejmé, že má na mysli 

srovnávací cenu. Lokalizace pro srovnání se uvažuje podle okolností, např. 

§ 1792/1 OZ – ,,ve výši obvyklé v době a místě uzavření smlouvy“.  

Mimořádná cena se stanoví, má-li se hodnota věci nahradit i s přihlédnutím 

ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě (viz výše § 492/2 OZ), např. 

v případě podle § 2969 odst. 2 OZ, pokud škůdce věc poškodil ze svévole nebo 

škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby. 

Příklad 

Představte si, že Maruška nechtěně zničila Petrovi rybářský prut. Petr je vášnivý 

rybář, měl proto kvalitní prut, koupil si ho za první vydělané peníze, vyhrál s ním 

několik závodů v rybaření, má k němu zvláštní oblibu a přiřazuje mu hodnotu 

7 000 Kč, která je vyšší než by odpovídalo ceně jiného porovnatelného prutu. Tuto 

částku požaduje i po Marušce. Maruška není rybářka, na ryby nechodí, ani chodit 

nebude. Žádný z rybářských prutů pro ni nemá významnější hodnotu. Petrovi je tak 

ochotna zaplatit nejvýše částku 500 Kč. 

Tím, že prut je věcí ocenitelnou, ve smyslu OZ je jeho hodnota dána jeho cenou. 

Pro stanovení hodnoty prutu tak není podstatné ani to, jakou hodnotu mu 

přisuzuje Petr či Maruška, ale to, jakou hodnotu by mu přisuzovali ostatní rybáři, 

kteří jsou účastníky trhu s opotřebenými rybářskými pruty. Protože se jedná o prut 

opotřebený, zcela identický nelze koupit. Cena prutu tak není známá a je třeba ji 

určit a vyjádřit cenou (lépe hodnotou) obvyklou. Porovnáme-li vlastnosti Petrova 

prutu před poškozením s vlastnostmi podobných, obdobně opotřebených prutů, 

které se na trhu již prodaly, můžeme dosažitelnou prodejní cenu odhadovat okolo 

částky 5 000 Kč. Tato částka odpovídá jeho obvyklé ceně a Maruška by ji měla 

Petrovi uhradit. 

Zvláštním případem by byla situace, kdy by Maruška Petrovi poškodila prut ze 

škodolibosti. Pak by při stanovení hodnoty bylo možno přihlédnout i ke zvláštní 

oblibě, kterou měl Petr k prutu. V takovém případě by Petr mohl po Marušce 

oprávněně chtít i 7 000 Kč. 

Z pohledu teorie oceňování je potřeba si uvědomit, že OZ pojmy cena 

a hodnota používá v jiném významu než mezinárodní oceňovací standardy IVS. 
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Dle IVS: 

• cena – reálný projev trhu v podobě nabízené, poptávané nebo sjednané 

(prodejní) ceny, do jejíž výše se příp. mohou projevit i mimořádné okolnosti 

trhu, 

• hodnota – výsledek ocenění, resp. stanovení hodnoty. 

Dle OZ: 

• cena – vyjádření hodnoty věci v penězích, 

• hodnota – vlastnost věci vyjadřující její užitečnost. 

S odlišným vymezením stejných pojmů se lze setkat i v technice, kdy stejný 

pojem se v jednom oboru používá v trochu jiném významu než v oboru jiném. 

U pojmů, které jsou důležité pro správné pochopení výsledků oceňování je proto 

vhodné uvést, v jakém významu jsou tyto používány. 

Shrnutí:  

Hodnota věci závisí jak na vlastnostech věci, tak i na vlastnostech jejího okolí. Čím 

lepší budou vlastnosti věci (čím lepší bude její provedení a stav) tím vyšší užitek z ní 

může mít subjekt, který má (získá) k věci určitý rozsah oprávnění, tím vyšší pro něj 

bude mít věc i hodnotu a zpravidla tím vyšší bude i cena dosažitelná při případném 

prodeji věci. Užitek oprávněného subjektu, zejména u nemovitých věcí, též velmi 

významně ovlivňuje provedení a stav okolí. Při posuzování užitečnosti věci proto 

musíme zohlednit i podstatné vlastnosti prvků okolí, které oproti jiným 

(porovnatelným) věcem užitek oprávněného subjektu z posuzované věci zvyšují 

anebo snižují, neboť i vlastnosti okolí mají na cenu významný vliv. 

Při znaleckém a expertním oceňování je nutno důsledně rozlišovat mezi pojmy 

cena a hodnota. Podle mezinárodních zvyklostí se těmito dvěma pojmy při 

oceňování rozlišuje mezi reálnými projevy trhu ve formě požadovaných, 

nabízených nebo skutečně zaplacených cen a prováděnými odhady hodnot pro 

stanovené účely. Ceny i hodnoty lze členit podle různých hledisek. Jelikož pro stejný 

objekt lze stanovit více typů hodnot, při oceňování nelze pojem hodnota používat, 

aniž by byl specifikován typ zjišťované hodnoty (v podmínkách ČR zjištěné ceny). 

Obdobně pracujem-li s cenami, jako vstupními veličinami pro stanovení hodnoty 

musíme jasně vymezit zda se jedná o ceny nabízené či skutečně sjednané, zda se 

jedná o ceny současné či historické, zda byly dosaženy za obvyklých anebo 

specifických podmínek. Naše právní předpisy pojmy cena a hodnota nepoužívají ve 

stejném významu jako mezinárodní standardy a při oceňování je tak nutno vždy 

ujasnit, v jakém významu jsou pojmy cena a hodnota použity. 
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Otázky k textu: 

1. Vysvětlete, jak hodnota věci závisí na vlastnostech věci a na vlastnostech 

jejího okolí. 

2. Popište, na čem závisí vlastnosti věci a vlastnosti jejího okolí. 

3. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy cena a hodnota při oceňování podle 

mezinárodních zvyklostí. 

4. Uveďte jak pojmy cena a hodnota vymezuje OZ a vysvětlete rozdíl oproti teorii 

oceňování. 

5. Uveďte možné způsoby členění typů cen a typů hodnot vč. příkladů. 
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2 Cenové právo v České republice 

Po prostudování kapitoly budete znát: 

• základní právní předpisy, které v ČR souvisejí s oceňováním majetku a 

služeb. 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

• objasnit způsob sjednávání cen, 

• vysvětlit rozdíl mezi pojmy cena sjednaná a cena určená. 

• vymezit pojmy cena obvyklá, mimořádná a určená. 

Prostudováním kapitoly získáte: 

• základní znalosti o způsobech oceňování upravených zvláštním předpisem 

pro oceňování. 

Klíčová slova kapitoly: oceňování, cenové právo, cena, cena sjednaná, cena 

určená, cena obvyklá, cena mimořádná, cena zjištěná. 

 

2.1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Průvodce textem: 

S oceňováním majetku v ČR úzce souvisejí dva základní právní předpisy. Zákon 

č. 526/1990 Sb., o cenách, zkráceně ZOC, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku, zkráceně ZOM (viz další zdroje uvedené na konci této kapitoly). Společně 

s prováděcími vyhláškami jsou tyto předpisy označovány jako tzv. cenové právo8). 

V další části textu se u těchto dvou předpisů seznámíte s vybranými zásadami, 

které mají úzkou vazbu na oceňování majetku. 

Před studiem dalšího textu si přečtěte ZOC, zvláštní pozornost věnujte ustanovení 

§ 1 až § 10. 

Zákon o cenách (ZOC)9) se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen 

zboží (tzn. výrobků, výkonů, prací a služeb) pro tuzemský trh, zboží z dovozu nebo 

určeného pro vývoz a vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a 

pravomoc správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen. 

Z uvedeného vyplývá, že ZOC se zabývá především problematikou 

sjednávání cen při prodeji zboží a související problematikou regulace a kontroly 

cen. Není tedy předpisem, který by se zabýval samotným oceňováním majetku a 

služeb, tak jak oceňování chápeme v tomto textu. Přesto však obsahuje důležitá 

ustanovení, se kterými musí být v podmínkách ČR obeznámen každý odhadce 

majetku. 
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Pro oceňování majetku je zvláště důležité vymezení pojmu cena a zavedená 

kategorizace cen. Pod pojmem cena se v ZOC rozumí10) peněžní částka, která je 

a) sjednána při nákupu a prodeji zboží (dále jen sjednaná cena) nebo  

b) určena podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji, dále jen 

určená cena (lépe určená hodnota, viz dále kap. 2.2). 

Sjednaná cena se ve smyslu ustanovení § 2 až § 13 ZOC stanoví dohodou. 

Podle okolností se může jednat o cenu volnou nebo regulovanou (viz dále 

regulace cen). 

Určená cena (z pohledu teorie oceňování lépe určená hodnota, viz 

vysvětlení v kap. 1.2) se stanoví oceněním podle zvláštního předpisu, kterým se 

rozumí zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (ZOM) s prováděcí vyhláškou. 

Další důležité zásady ZOC se týkají způsobu sjednávání cen. Cena se 

sjednává11) dohodou. Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, 

jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje. 

Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím 

nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím. Při sjednávání ceny 

prodávající ani kupující nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského 

postavení k tomu, aby získali nepřiměřený majetkový prospěch. 

Výhodnější hospodářské postavení (§ 2, odst. 4 ZOC) má prodávající nebo 

kupující, který není vystaven podstatné cenové soutěži. 

Nepřiměřený majetkový prospěch (§ 2, odst. 5 ZOC) by získal prodávající 

nebo kupující tím, že by mj. zneužil výhodnějšího postavení na trhu a: 

c) prodávající by prodal zboží za cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo 

nepřiměřený zisk získaný na základě uplatnění vyšší ceny prodeje oproti 

obvyklé ceně, 

d) kupující by nakoupil zboží za cenu výrazně nedosahující oprávněných 

nákladů nebo nižší, než je cena obvyklá. 

Obvyklou cenou pro účely ZOC se pak rozumí (§ 2, odst. 6 ZOC)12) „cena 

shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného 

zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě 

navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který 

není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na 

trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího 

hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných 

nákladů a přiměřeného zisku.“ 

Cena se sjednává pro zboží vymezené určenými podmínkami. Pod pojmem 

určené podmínky se rozumí název a množství zboží, sjednané kvalitativní, dodací 

nebo jiné dohodnuté podmínky, popřípadě (pokud tak stanoví zvláštní předpis) 

číselný kód příslušné jednotné klasifikace. Podle určených podmínek mohou být 

součástí ceny zcela nebo zčásti náklady na pořízení, zpracování a oběh zboží, zisk, 

příslušná daň a clo. 
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Z uvedených zásad je zřejmé, že při oceňování, obdobně jako při sjednávání 

ceny, je potřebné stanovit cenu resp. hodnotu úplnou, zejména vč. příslušných 

daní příp. cla. Je-li účelné pro ocenění vycházet z historické ceny zboží, je potřeba 

zohlednit určené podmínky a z ceny zohlednit pouze položky, které z hlediska 

dalšího nakládání (např. prodeje) ovlivňují výši hodnoty zboží. 

V některých případech může být předmětem ocenění zboží, u něhož je 

prováděna státní regulace cen. Tuto je pak třeba rovněž zohlednit i při ocenění. 

Regulaci cen13) mohou v ČR provádět pouze příslušné cenové nebo místní orgány, 

a to v případech 

• je-li trh ohrožen omezením hospodářské soutěže, 

• při mimořádných tržních situacích, 

• pro odvod spotřební daně z cigaret, 

• vyžadují-li to předpisy EU, 

• u zboží dotovaného z prostředků státního nebo veřejného rozpočtu. 

Příslušné cenové orgány jsou stanoveny kompetenčním zákonem14). Jedná 

se o Ministerstvo financí (MF), Ministerstvo zdravotnictví (MZ), Energetický 

regulační úřad (ERÚ) a Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Tyto orgány své 

regulační předpisy zveřejňují: MF v Cenovém věstníku, MZ ve Věstníku 

Ministerstva zdravotnictví, ERÚ v Energetickém regulačním věstníku a ČTÚ v 

Poštovním věstníku. Vydání těchto předpisů se také oznamuje ve Sbírce zákonů. 

Příslušnými místními orgány jsou kraje a obce. Místní orgán může stanovit 

jen maximální cenu, ostatní způsoby regulace jsou vyhrazeny pouze cenovým 

orgánům. Maximální cenu mohou stanovit svým nařízením, které předepsaným 

způsobem zveřejňují. 

ZOC rozlišuje tři způsoby regulace cen, které lze účelně vzájemně 

kombinovat15): 

1. Úřední stanovení cen (§ 5 ZOC) – spočívá ve stanovení maximální, 

minimální nebo pevné ceny. 

2. Věcné usměrňování cen (§ 6 ZOC) – spočívá v usměrňování vývoje cen v 

návaznosti na věcné podmínky – může být stanoven 

• maximální rozsah zvýšení ceny ve vymezeném období, 

• maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených 

vstupů, 

• závazný postup při tvorbě nebo kalkulaci ceny. 

3. Cenové moratorium (§ 9 ZOC) – jde o časově omezený zákaz zvyšování cen 

nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží. Vyhlásit jej smí vláda, a to 

na dobu nejdéle 12 měsíců. 

Pro zájemce 

Do roku 2004 znal ZOC16) ještě časové usměrňování cen (původní § 8 ZOC), které 

spočívalo v usměrňování cenových pohybů v čase. Mohlo se používat jen u 
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monopolních nebo dominantních prodejců a cenový orgán mohl stanovit časový 

předstih pro ohlášení změny ceny nebo časové období pro opětovné zvýšení ceny. 

Prodejce tak mohl změnu ceny provést až po uplynutí stanovené lhůty. V prvním 

případě se lhůta počítala od okamžiku, kdy prodejce oznámil zamýšlenou změnu 

ceny, v druhém případě od okamžiku, kdy provedl poslední zvýšení ceny. Některé 

lhůty stanovil přímo zákon. 

2.2 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

Průvodce textem: 

Před studiem dalšího textu si přečtěte zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

(ZOM), viz další zdroje, zvláštní pozornost věnujte ustanovení § 1 až § 24. 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (ZOM) upravuje způsoby 

oceňování majetku a služeb pro účely17) (§ 1): 

• stanovené zvláštními předpisy, pokud tyto odkazují na cenový nebo zvláštní 

předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu než pro prodej, 

• pro účely stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté 

ZOM, 

• stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění, 

• dohodnou-li se tak strany. 

Odkazují-li se jiné právní předpisy na zvláštní předpis pro ocenění majetku 

nebo služby, rozumí se tímto předpisem ZOM. 

Úkol k textu:  

V textu zákona vyhledejte předpisy, které se odkazují na ocenění podle ZOM, 

vč. předpisů uvedených v části čtvrté až deváté zákona a udělejte si poznámky na 

okraj listu. 

Důležitými pojmy, se kterými zákon pracuje, jsou pojmy majetek a služba. 

Pod pojmem majetek18) se v ZOM rozumí věci, práva a jiné majetkové hodnoty 

(§ 1, odst. 1 ZOM). Pod pojmem služba se rozumí poskytování činností nebo 

hmotně zachytitelných výsledků činností (§ 2, odst. 4 ZOM). Pokud zákon 

nestanoví jiný způsob oceňování (viz § 2 odst. 1 ZOM), majetek a služba se oceňují 

obvyklou cenou. 

Obvyklou cenou19) se pro účely ZOM rozumí cenaIII), 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. Při stanovení obvyklé ceny se zvažují všechny okolnosti, které mají na 

cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají: 

• vlivy mimořádných okolností trhu (např. stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit), 

                                                           
III) Z pohledu teorie oceňování lépe peněžitá částka. 
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• vlivy osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího (rozumí se 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi 

prodávajícím a kupujícím), 

• vliv zvláštní obliby (rozumí se zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě, vyplývající z osobního vztahu k nim). 

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

Úkol k textu:  

Porovnejte vymezení ceny obvyklé pro účely ZOC a ZOM a všimněte si, že stejný 

pojem (cena obvyklá) se v každém z předpisů používá v jiném významu. V ZOC 

tento pojem označuje ceny sjednávané mezi nezávislými subjekty trhu. V ZOM 

stejný pojem označuje výsledek oceňování, tedy odhad peněžité částky, která by 

byla dosažitelná při prodeji věci za obvyklých obchodních podmínek. Uvědomte si, 

že použití stejného pojmu ve dvou významech může způsobovat určitá 

nedorozumnění, proto, stejně jako v tomto textu, rozlišujte mezi cenou obvyklou 

podle ZOC a podle ZOM. 

ZOM (§ 2, odst. 2, 3) dále pracuje s pojmy: 

• mimořádná cena – cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby, 

• cena zjištěná – cena určená podle ZOM jinak, než jako obvyklá cena nebo 

mimořádná cena. 

Jiným způsobem oceňování, stanoveným v § 2, odst. 5 ZOM20) je: 

a) nákladový způsob, 

b) výnosový způsob, 

c) porovnávací způsob, 

d) ocenění podle jmenovité hodnoty, 

e) ocenění podle účetní hodnoty, 

f) ocenění podle kurzové hodnoty, 

g) ocenění sjednanou cenou. 

 Úkol k textu 

V ZOM vyhledejte jiné způsoby oceňování uvedené v § 2 odst. 5 pod body a) až g) 

a vypište si základní principy pro stanovení daných typů hodnot. 

Jiný způsob ocenění ZOM stanoví: 

• v § 4 až 7 pro stavby a v § 8 pro jednotky, kterými jsou byty nebo nebytové 

prostory – použijí se způsoby ocenění uvedené výše pod body a), b), c), 

• v § 10 až 13 pro pozemky, v § 15 až 16 pro trvalé porosty – použijí se 

způsoby ocenění uvedené pod body a), b), c), 

• v § 17 až 18 pro majetková práva – použije se způsob ocenění uvedený pod 

bodem b), 
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• v § 19 až 20 pro cenné papíry – použijí se způsoby ocenění uvedené pod 

body e), f), 

• v § 22 až 23 pro ostatní majetek jako jsou např. platební prostředky, ceniny, 

pohledávky a závazky, podíly v obchodních společnostech apod. – použijí se 

způsoby ocenění uvedené pod body d), e), 

• v § 24 pro podniky – použijí se způsoby ocenění uvedené pod body b), g). 

Z výše uvedeného vyplývá, že ZOM pro určité věci přímo stanoví způsob 

jejich ocenění. Jedná se o: 

• věcí nemovité (pozemky a jejich součásti, kterými jsou především stavby a 

trvalé porosty a dále o jednotky), 

• některé typy věcí movitých (cenné papíry, platební prostředky atd., viz 

výše) a 

• obchodní závody (podniky), které představují věci hromadné. 

Pro celou řadu movitých věcí (veškeré dopravní prostředky, stroje, 

zařízení…) jiný způsob ocenění ZOM nestanoví. Majetek a služby, pro které ZOM 

nestanoví jiný způsob ocenění, se pro účely ZOM oceňují cenou obvyklou (viz ust. 

§ 2, odst. 1). Pro stanovení ceny obvyklé zákon nestanoví konkrétní způsob 

ocenění, avšak uvádí, že tato se stanoví porovnáním. Obecně lze dovozovat, že 

aplikovatelné by měly být všechny obecně uznávané a vhodné oceňovací způsoby, 

které jsou založeny na analýze trhu a zohledňují úroveň dosahovaných prodejních 

cen. 

Příklad 

Pro určitý objekt máme stanovit jeho obvyklou cenu (resp. v souladu 

s mezinárodními zvyklostmi bychom tuto lépe označili jako obvyklou hodnotu, viz 

výše kap. 1.2). Na základě způsobu vymezení COB v ZOM vycházíme při jejím 

stanovení z předpokladu, že by se jednalo o směnu v obvyklém obchodním styku. 

Předpokládáme tedy obvyklé chování účastníků směny. Můžeme tedy 

předpokládat, že účastníci směny by byli znalí trhu a znali by úroveň dosahovaných 

prodejních cen substitutů majetku na trhu, uměli by posoudit užitek z 

posuzovaného majetku a jeho substitutů, jednali by racionálně, na trh by 

vstupovali dobrovolně s účelem koupit anebo prodat danou věc, atd. Pro takové 

ocenění pak musíme provést analýzu trhu a sestavit si databázi porovnatelných 

objektů, u kterých známe dosažené prodejní ceny tak, abychom mohli provést 

cenové a parametrické porovnání s objektem oceňovaným. Při sestavování 

databáze rovněž vycházíme z vymezení COB a vyřadíme z ní takové objekty, u 

kterých bychom zjistili, že se do prodejní ceny mohly promítnout vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího či kupujícího nebo 

zvláštní obliba. 

ZOM je předpisem obecným (rámcovým) a uvádí základní způsoby a zásady 

pro ocenění. K ZOM je ve smyslu zmocnění uvedeného v § 33 Ministerstvem 

financí vydána prováděcí vyhláška (viz další zdroje), která v současné době 
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upravuje konkrétní oceňovací postupy pro oceňování nemovitého majetku, tedy 

pozemků, trvalých porostů a staveb a oceňování majetkových práv vyplývajících 

z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických a obchodních 

poznatků. Konkrétní postup pro oceňování dalších typů majetku vyhláška 

neupravuje. 

Obecně platí, že nejběžnějším způsobem ocenění je stanovení směnné 

hodnoty. 

Při oceňování podle cenových předpisů je nutno odlišit, zda předmětem 

ocenění je objekt, pro který ZOM stanoví či nestanoví konkrétní způsob ocenění. 

Návazně pak, pokud stanoví, tak zda způsob ocenění je dále upraven dalším 

právním předpisem (vyhláškou). 

Pokud pro daný typ majetku ZOM 

• nestanoví jiný způsob ocenění, při ocenění podle cenových předpisů se 

stanoví cena obvyklá (tedy směnná hodnota), 

• stanoví jiný způsob ocenění, stanoví se cena zjištěná (jako typ užitné 

hodnoty), která nutně nemusí odpovídat směnné hodnotě věci, poněvadž 

v jednom předpisu není možno zohlednit případná specifika speciálně u věcí 

nemovitých, jež neexistují dvě stejné na stejném místě. 

Nejběžnějším způsobem ocenění, které se používá i pro jiné účely než 

uvedené v ZOM, je stanovení směnné (tržní) hodnoty majetku. 

Při oceňování většiny věcí movitých (např. automobilů, strojů, zařízení, 

vybavení domácností) zpravidla není zásadní rozdíl mezi tím, kdy se ocenění 

provádí pro účely stanovené v ZOM a kdy pro jiné účely. Při ocenění podle ZOM se 

takový majetek oceňuje směnnou hodnotou, vyjádřenou cenou obvyklou, což je 

současně i nejběžnější způsob ocenění pro jiné účely. 

Při oceňování většiny nemovitých věcí běžně bude rozdíl mezi tím, kdy se 

ocenění provádí pro účely stanovené v ZOM a kdy pro jiné účely. Tím, že ZOM 

a návazně jeho prováděcí vyhláška pro tyto typy věcí stanoví celý postup ocenění, 

musí odhadce důsledně rozlišovat mezi případy, kdy je a kdy není vázán postupem 

podle ZOM.  

• Jedná-li se o případ, kdy je z hlediska účelu ocenění nutno stanovit cenu 

zjištěnou, ocenění se provede podle ZOM a jeho prováděcí vyhlášky. 

• V opačném případě vychází znalec z účelu ocenění a vhodným oceňovacím 

způsobem stanoví 

- zpravidla hodnotu směnnou (též tržní či obvyklou); 

- je-li to vhodné a účelné, může stanovit i jiný typ hodnoty, např. 

z hlediska potřeb účetní evidence může stanovit hodnotu účetní, pro 

potřeby posouzení investičního záměru může stanovit hodnotu 

investiční atd. 
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Příklad 

Provádí-li znalec ocenění nemovité věci pro účely prodeje, je zpravidla účelné, aby 

ve znaleckém posudku stanovil jak hodnotu směnou, tak i zjištěnou dále jen 

v souladu se ZOM cenu zjištěnou). Sjednávání cen probíhá dohodou a účastníci 

směny proto nejsou vázaní výší určené hodnoty podle ZOM a jeho prováděcí 

vyhlášky. Znalec proto stanoví hodnoty dvě. Směnná hodnota (vyjádřená cenou 

obvyklou či tržní hodnotou) se využije jako podklad pro dohodu o výši sjednané 

ceny. Pro daňové účely je však důležitá též cena zjištěná. Je-li o to znalec požádán, 

přihlédne i ke skutečnosti, že po realizaci směny bude kupující povinen zaplatit daň 

z nabytí nemovité věci. Pro stanovení minimální výše vyměřovacího základu daně 

stanoví v posudku též cenu zjištěnou podle ZOM. Pokud sjednaná cena bude nižší, 

než by odpovídalo zjištěné ceně, výše daně se vyměří na základě výše ceny zjištěné, 

v opačném případě na základě výše sjednané ceny. 

Tím, že předpisy pro oceňování nemovitých věcí používají obecně 

akceptované metody pro oceňování a vstupní údaje oceňovací vyhlášky vycházejí i 

z obsáhlých průzkumů trhu, zejména z kupních smluv a daňových přiznání při 

převodech nemovitých věcí, nevylučuje se, aby dílčí výpočty pro stanovení 

směnné a zjištěné hodnoty byly společné. Nastanou však případy, kdy vzniknou 

rozdíly při kvantifikaci některých vstupních veličin nebo v důsledku použití dalších 

metod či postupů, které sice nejsou v cenových předpisech (rozumí se především 

v oceňovací vyhlášce) použity, ale jsou vhodné  pro stanovení hodnoty směnné. 

Při stanovení směnné hodnoty musí ocenění vždy vycházet z analýzy stavu 

trhu; výběr metod a oceňovacích postupů není nutně omezen jen na takové, které 

jsou použity v cenových předpisech. Oproti tomu při stanovení zjištěné ceny je pro 

nemovité věci způsob ocenění i způsob kvantifikace vstupních veličin jednoznačně 

dán oceňovací vyhláškou. Znalec sám tak de facto neprovádí průzkum trhu, 

protože ten za něj provedl tvůrce oceňovací vyhlášky. Je tak zřejmé, že při 

stanovení směnné hodnoty nese znalec podstatně větší odpovědnost za kvalitu 

dosaženého výsledku než při oceňování podle oceňovací vyhlášky. 

Ocenění nemovitých věcí cenou obvyklou je v současné době požadováno 

v řadě případů, např.: 

• pro dohodu o skutečné ceně prodejní, 

• při vypořádání spoluvlastnických podílů, 

• při vypořádání společného jmění manželů, 

• při vypořádání dědiců, 

• při prodeji nadbytečného majetku státu (u nemovitých věcí je vždy nutný 

znalecký posudek), 

• při zjištění náhrady při vyvlastnění (vždy nutný znalecký posudek). 

Důležité zásady z hlediska uplatňování ZOM shrnuje Bradáč21) takto: 

• ZOM se nevztahuje na sjednávání cen (toto ve smyslu ZOC probíhá 

dohodou; v některých případech však ocenění podle předpisu může být 

limitující, např. při koupi a prodeji majetku organizační složkou státu). 
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• ZOM neplatí pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů. 

• Ustanovení ZOM se nepoužijí v případech, kdy zvláštní předpis stanoví 

odlišný způsob oceňování (je-li např. u typů majetku uvedených v § 3 a 

dalších jiným předpisem předepsáno ocenění podle § 2 ZOM, provede se 

ocenění obvyklou cenou). 

• Ustanovení zákona se nepoužijí ani při převádění majetku podle zvláštního 

předpisu (zákona o velké privatizaci a zákona o půdě). 

2.3 Společné poznámky k cenovému právu 

Shrnutí pojmům, se kterými pracuje cenové právo ČR 

Průvodce textem: 

Zrekapitulujme si nyní pojmy, se kterými pracují ZOC a ZOM a doslovná vymezení 

k níže uvedeným pojmům vyhledejte v právních předpisech. 

ZOC pracuje s pojmy cena sjednaná a cena určená. 

Ve vztahu k sjednaným cenám zákon upravuje povinnosti při sjednávání 

cen, případnou regulaci cen, cenovou evidenci, cenovou kontrolu a přestupky za 

porušení cenových předpisů. Od roku 2009, vznikne-li podezření, že posuzovaná 

osoba zneužívá výhodnějšího hospodářského postavení k nepřiměřenému 

majetkovému prospěchu, vymezuje ZOC i pojem ceny obvyklé. Toto vymezení se 

využije pro potřeby kontroly cen. 

Tab. 1: Typy cen a způsobů ocenění podle cenového práva 

ZOC (zákon č. 526/1990 Sb.) Návazně ZOM (zákon č. 151/1997 Sb.) 

Cena sjednaná  
od 2009 ZOC vymezuje i pojem cena 
obvyklá pro označení cen 
sjednávaných mezi prodávajícími a 
kupujícími, kteří jsou na sobě 
navzájem ekonomicky, kapitálově 
nebo personálně nezávislí, příp. též 
pro označení částky stanovené 
kalkulačním propočtem 

Cena určená 
(způsob jejího určení upravuje ZOM) 

Obvyklá cena 
Mimořádná cena 
Zjištěná cena – dle typu majetku se 
použije 
způsob 

a) nákladový, 
b) výnosový, 
c) porovnávací,  

či oceněním podle hodnoty 
d) jmenovité, 
e) účetní,  
f) kurzové  

nebo ocenění 
g) sjednanou cenou. 

Ve vztahu k cenám určeným ZOC odkazuje na zvláštní předpis, kterým se 

rozumí ZOM. Tento upravuje způsoby oceňování majetku a služeb pro účely 

stanovené zvláštními předpisy a rozlišuje tři základní způsoby oceňování majetku 

a služeb, kterými jsou ocenění obvyklou cenou, mimořádnou cenou nebo 

zjištěnou cenou. Pro stanovení zjištěné ceny se použijí způsoby ocenění stanovené 
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v ZOM. Pro tento účel ZOM vymezuje sedm způsobů ocenění uvedených v Tab. 1 

pod body a) až g). 

Komentář ministerstva k určování obvyklé ceny 

Úkol 

K problematice stanovení ceny obvyklé pečlivě přečtěte komentář Ministerstva 

financí ČR 2014-09-25 k určování obvyklé ceny (dostupné z 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-

k-urcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349 a udělejte si poznámky k jeho obsahu. Po 

prostudování komentáře si přečtěte komentář k tomuto úkolu. 

Komentář k úkolu 

Z obsahu předchozích kapitol jste nejspíše dospěli k názoru, že není příliš 

významné, zda úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu nebo tržní hodnotu věci.  

Odhlédneme-li od některých rozdílů ve vymezení ceny obvyklé podle ZOM 

a tržní hodnoty podle mezinárodních oceňovacích standardů, výsledkem 

posouzení musí být v obou případech směnná hodnota věci, vyjadřující 

kvalifikovaný názor znalce na výši peněžité částky, která by byla v daném místě a 

čase dosažitelná při směně daného majetku za předpokladu, že by se jednalo o 

směnu v rámci obvyklého obchodního styku. Tento mezinárodní standardy 

charakterizují jako směnu, realizovanou mezi prodávajícími a kupujícími, kteří 

jednají dobrovolně, racionálně, jsou na sobě nezávislí a jednají se znalostí trhu. 

Podle ZOM se dále předpokládá, že výše sjednané ceny by nebyla ovlivněna 

mimořádnými okolnostmi, které by mohly vést k sjednání ceny, která by 

neodpovídala běžné výši směnné hodnoty majetku (např. stav tísně prodávajícího 

či kupujícího, prodej mezi osobami propojenými osobními nebo ekonomickými 

vztahy), což je i v souladu s IVS.  

V obou případech je nutno vycházet z analýzy stavu trhu. Dle návazných 

ustanovení IVS se pak zohledňuje nejlepší a nejvyšší využití majetku. Tento 

předpoklad se ve vymezení COB výslovně neuvádí, stanoví se však, že znalec musí 

přihlédnout ke všemu co má cenu vliv. Takovou skutečností nepochybně je i 

skutečnost, že stávající využití majetku neodpovídá jeho nejlepšímu využití a při 

jiném (lepším) využití by přinášel vyšší užitek. Taková situace by i při stanovení 

COB měla vést nejlépe k variantnímu ocenění. 

Pokud však v úvahách o stanovení směnné hodnoty zohledníme i komentář 

Ministerstva financí ČR 2014-09-25 k určování obvyklé ceny zjistíme, že názorem 

ministerstva je, že by zde měl existovat rozdíl, ve vztahu k aplikovatelným 

metodám použitým pro ocenění. Tento názor sice není v souladu s názory autorů 

tohoto textu, je však potřebné si uvědomit, že pro určité typy majetku ovlivňuje 

práci odhadců.  
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V komentáři ministerstva v části druhy cen, str. 3, 4 se k obvyklé ceně podle 

ZOC i ZOM uvádí, že se jedná o: „Statistické vyhodnocení již realizovaných prodejů 

(historických cen).“ Dále pak k vymezení tržní hodnoty se uvádí, že tento pojem: 

„Je často zaměňován 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).“ 

Lze souhlasit s tím, že pojem tržní hodnota nelze zaměňovat za pojem 

obvyklá cena podle ZOC. V ZOC tento pojem označuje projevy trhu, zatímco pojem 

tržní hodnota vyjadřuje výsledek oceňování (viz předchozí text).  

V Komentáři ministerstva se však pro určení obvyklé ceny podle ZOM 

preferuje pouze jeden z možných způsobů stanovení směnné hodnoty věci a to 

určení jednotkových cen na základě přímého parametrického porovnávání a jejich 

následné zpracování metodami statistické analýzy. Preference jedné z možných 

metod ocenění, tak jak je popsáno v komentáři, je omezující a plně neodpovídá 

oceňovací praxi. 

Přímé cenové a parametrické porovnání (dále jen přímé tržní porovnání) je 

vhodné jen pro ocenění věcí, které mají víceméně homogenní (tedy stejnorodé) 

vlastnosti a rozdíly mezi užitnou hodnotou posuzované věci a věcí porovnatelných, 

pro které ceny známe, nejsou příliš významné. Lze jej též použít i pro ocenění věcí, 

které sice nemají zcela homogenní vlastnosti, avšak rozdíly užitných hodnot lze 

dobře kvantifikovat. Využívání metod matematické statistiky je pak vhodné jen 

pro takové věci, pro které lze na trhu zjistit statisticky významný počet prodejů 

porovnatelných věcí s ne příliš odlišnými vlastnostmi. Pro oceňování věcí, které 

výše uvedeným charakteristikám nevyhovují (typicky věci nemovité, ale též např. 

opotřebené stroje, zařízení, automobily apod.) se v praxi vyvinuly další obecně 

uznávané metody, které též využívají cenových informací, zpracovávají je však 

vhodnějším způsobem, tak aby byly lépe zohledněny konkrétní vlastnosti 

předmětu ocenění. Využitím vhodné kombinace více oceňovacích metod se pak 

dosahuje mnohem věrohodnějších výsledků, než při aplikaci pouze jedné metody 

využívající pouze přímé tržní porovnání (příklad je uveden v kap. 8). 

Je tak potřebné si uvědomit, že možnosti použití přímého tržního porovnání 

závisejí především na dokonalosti trhu. Podle ekonomických teorií dokonalost 

trhu závisí na homogenitě produktu, informovanosti kupujících a prodávajících 

(dále jen transparentnosti trhu), na nákladech kupujících na změnu dodavatele a 

na počtu prodávajících (na velikosti trhu).  

Podmínkou dokonalosti trhu pak je:  

1. dokonalá homogenita produktu obchodovaného na daném trhu,  

2. dokonalá informovanost kupujících o všech prodávajících a o cenách, které 

nabízejí,  
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3. nulové náklady kupujících v souvislosti se změnou prodávajícího 

(dodavatele) a  

4. velký počet prodávajících.  

Pouze na takovémto dokonale konkurenčním trhu výrobce nemůže 

změnami své produkce ovlivnit dosahovanou cenu, protože poptávka po produktu 

je dokonale elastická, což znamená, že zvýšením ceny by se poptávka po jeho 

produktech snížila na nulu, naopak i nepatrným snížením ceny by získal celý trh. 

Na dokonalém trhu se pak dobře prosazuje i zákon jediné ceny. 

Jak přehledně vysvětluje Mařík, Maříková22, pro ocenění věcí, které jsou 

obchodovány na dílčím trhu, který se v mnohém přibližují dokonalému trhu (např. 

trhy plodin, surovin) v podstatě není potřebné provádět složitá porovnání, protože 

spolehlivé informace pro ocenění poskytuje samotný trh a stačí jen přístup 

k cenovým informacím. 

Poptávka po činnost odhadců majetku však vzniká především v souvislosti s 

potřebou ocenění věcí, které mají vlastnosti v různé míře nehomogenní (tedy 

heterogenní) a jsou obchodovány na trzích s různou mírou nedokonalosti. 

Z pohledu oceňování pak Mařík, Maříková tamtéž vymezují tři níže uvedené typy 

tržních situací, které vyžadují i rozdílné přístupy k ocenění (upraveno pro potřeby 

tohoto textu)  

• 1. situace: Předmětem ocenění je věc, která je obchodovaná na trhu, který 

obsahuje zboží jen s jistou mírou nehomogenity (např. nové spotřební 

zboží, náhradní díly strojů a zařízení, stavební materiál apod.). Daný typ 

zboží se obchoduje často, avšak všechny ceny se zcela běžně nesledují a 

zpravidla se i nezanedbatelně liší. V takovém případě lze ocenění dobře 

založit na tržním porovnání a při ocenění vycházet ze statistického 

zpracování cen.  

• 2. situace: Předmětem ocenění je věc, která je obchodovaná na trhu, který 

obsahuje zboží, které je homogenní jen v omezené míře (typicky nemovité 

věcí, opotřebené stroje, automobily apod.). Daný typ zboží se obchoduje 

poměrně často, trh je do značné míry transparentní, avšak trh blízkých 

substitutů může být i značně omezený. V takovém případě je potřebné 

cenové informace zjištěné z trhu upravit na kvalitu odpovídající předmětu 

ocenění a vlastní ocenění založit jak na tržním porovnání, tak i na posouzení 

užitných vlastností oceňované věci. Jak uvádí tamtéž Mařík, Maříková, 

u takového typu majetku již „nelze vystačit pouze s metodou (přímého) 

tržního porovnání, naopak je potřebné využití všech aplikovatelných 

oceňovacích přístupů, tedy nejen tržně-porovnávacího, ale i výnosového a 

nákladového. Výslednou indikaci tržní hodnoty pak získat na základě 

vyhodnocení výsledků všech tří oceňovacích přístupů.“ 

• 3. situace: Předmětem ocenění je věc, která je obchodovaná na trhu, který 

obsahuje zboží zcela nehomogenní (typicky obchodní závody). Daný typ 

majetku se obchoduje nepravidelně, trh je relativně malý, tržní údaje jsou 
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jen omezeně transparentní. V takovém případě metoda přímého tržního 

porovnání není aplikovatelná. Ocenění je nutno založit na posouzení 

konkrétních užitných vlastností předmětu posouzení, při kterém se účelně 

využije informací zjistitelných z trhu. 

Za situace, kdy se v Komentáři ministerstva pro určení obvyklé ceny podle 

ZOM preferuje pouze jeden z možných způsobů stanovení směnné hodnoty, je 

otázkou, jak postupovat při ocenění nemovitých věcí v případech, kdy je ze zákona 

požadováno stanovení ceny obvyklé, avšak s ohledem na vlastnosti věci a na 

vlastnosti daného dílčího trhu nelze dosáhnout věrohodných výsledků ocenění 

pouze aplikací metody přímého tržního porovnání? Na tuto otázku je obtížné 

odpovědět.  

• Pokud znalec použije pouze metodu přímého tržního porovnání, dostane se 

do rozporu s vymezením ceny obvyklé v ZOM. U významně heterogenních 

typů majetku není totiž schopen přímým porovnáním zohlednit podstatné 

skutečnosti, které mají na cenu vliv, neboť mezi tyto patří především 

skutečné vlastnosti předmětu posouzení a skutečné vlastnosti jeho okolí. Je 

to dáno tím, že s heterogenitou vlastností substitutů majetku se při přímém 

porovnání významně snižují možnosti věrohodné kvantifikace zjištěných 

rozdílů. Navíc možnosti porovnání jsou často limitovány velikostí místního 

trhu s majetkem, který by byl alespoň zčásti porovnatelný. 

• Pokud znalec použije další vhodné metody, které dokáží zohlednit skutečné 

vlastnosti předmětu posouzení, dostane se do rozporu s komentářem 

ministerstva ke stanovení ceny obvyklé. 

Za této situace lze na základě principu opatrnosti pouze doporučit, aby se 

v takových případech odhadce se zadavatelem posudku předem dohodnul, zda 

pro daný účel ocenění je vhodnější ocenění majetku cenou zjištěnou podle ZOM 

anebo zda je vhodnější vycházet z konceptu tržní hodnoty podle mezinárodních 

zvyklostí a pro stanovení směnné hodnoty využít i dalších vhodných metod. 

2.4 Vybrané pojmy k zapamatování 

Důležité typy cen 

Sjednaná cena (též pořizovací či prodejní cenaIV)  

Sjednanou cenou se rozumí peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji 

zboží (viz výše ust. § 1 odst. 2 písm. a) ZOC). 

Jak vyplývá z vymezení pojmu cena sjednaná, tímto pojmem se označují 

peněžní částky dosažené při konkrétní obchodní transakci. Jejich výše tak vždy 

                                                           
IV Někdy se ve stejném významu používá i pojem tržní cena, čímž se zdůrazňuje skutečnost, že se 

jedná o prodejní cenu zjištěnou průzkumem trhu s daným typem majetku. V podmínkách ČR 
takové označení není příliš vhodné. Tím, že české cenové právo nepoužívá pojmy cena a hodnota 
v souladu s mezinárodními zvyklostmi, čtenáři posudku nemusí být zřejmé, zda se pojem tržní 
cena používá ve významu sjednané ceny či tržní hodnoty vyjadřující výsledek oceňování. 
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popisuje určitou realitu, která na trhu daného typu majetku existovala či existuje. 

Podle okolností se může jednat o ceny volné i regulované a do jejich výše se 

mohou případně promítat i vlivy mimořádných okolností trhu. V případě, že ceny 

byly dosaženy v době platnosti ZOC, platily pro jejich sjednávání zásady uvedené 

v ZOC (viz kap. 1.2). 

V oceňovací praxi se pojmem sjednaná cena nejčastěji používá ve dvou 

případech. Buď pro označením ceny oceňované věci v době jejího zakoupení 

anebo pro označení cen, které byly sjednány při prodeji srovnatelných věcí v době 

ocenění. Pojmově se rozlišení jednoduše dosahuje tím, že v prvním významu se 

používá pojem cena pořizovací a v druhém cena prodejní. Cenou pořizovací se pak 

zpravidla rozumí historická pořizovací cena oceňované věci. Prodejními cenami se 

zpravidla rozumím ceny dosahované při prodeji porovnatelných věcí v době 

ocenění. Pokud z kontextu posudku není zřejmé, co vyjadřují určité peněžité 

částky, je nutné to v posudku náležitě vysvětlit a tyto jednotným způsobem 

označovat. 

Cena pořizovací a cena pořízení 

Z hlediska potřeb účetní evidence bývá rozlišováno mezi cenou pořizovací a 

cenou pořízení (při oceňování se toto rozlišení spíše nepoužívá, viz výše). 

Pod pojmem cena pořizovací se podle 25 odst. 4) zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví rozumí peněžní částka, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho 

pořízením související. Těmito náklady mohou být náklady na přepravu, pojistné, 

clo, montáž, uvedení do provozu, nakládka, vykládka, atd. 

Pod pojmem cena pořízení se pak rozumí peněžní částka, za kterou byl 

majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících. Zákon o účetnictví 

v současné době tento pojem již nepoužívá, mohou však nastat případy, kdy je 

takové rozlišení účelné. 

Příklad 

Podnik nakoupil výrobní linku ze zahraničí. Do účetnictví bude tento majetek 

vstupovat v této ceně: cena výrobní linky po přepočtu na koruny 521 000 Kč, clo 

6 000 Kč, přeprava 12 800 Kč, pojistné během přepravy 600 Kč, montáž a uvedení 

do provozu 25 000 Kč. Pořizovací cena celkem 565 400 Kč. Z toho cena pořízení 

521 000 Kč23. 

Zdrojem pro zjištění pořizovacích cen bývá účetní evidence. Je-li účelné pro 

ocenění vycházet z historické pořizovací ceny zboží, je potřebné zohlednit pouze 

položky, které z hlediska dalšího nakládání (např. prodeje) ovlivňují výši hodnoty 

zboží. 
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Cena obvyklá podle ZOC 

Pro účely ZOCV se pod pojmem ceny obvyklé rozumí (viz § 2, odst. 6 ZOC) 

cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně 

zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou 

na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném 

trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu 

obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití 

výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky 

oprávněných nákladů a přiměřeného ziskuVI. 

Důležité typy hodnot 

Určená cena (z pohledu teorie oceňování lépe určená hodnota, též, v souladu 

s IVS ne však v souladu s názorem ministerstva financí, hodnota administrativní či 

úřední) 

Určenou cenou se rozumí peněžní částka, která je určenaVII podle ZOM 

k jiným účelům než k prodeji (viz ust. § 1 ZOC). Podle okolností se tato určí jako 

cena obvyklá, mimořádná nebo zjištěná (viz ust. § 2 ZOM). 

Obvyklá cena podle ZOM (z pohledu teorie oceňování lépe obvyklá hodnota) 

Obvyklou cenou se rozumí cenaVIII, 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. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí 

se porovnáním. 

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. 

                                                           
V Konkrétně pro potřeby posuzování, zda prodávající či kupující nezneužívá při sjednávání cen 

svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený majetkový 
prospěch. 

VI  Všimněte si, že podle první věty označuje pojem ceny obvyklé v ZOC skutečně sjednané ceny a to 
takové, pro něž je charakteristické, že jsou sjednávány mezi nezávislými prodávajícími a 
kupujícími. Z druhé věty však vyplývá, že za stanovených podmínek lze cenu obvyklou určit 
kalkulačním propočtem. V takovém případě by se již ve smyslu mezinárodních zvyklostí nejednalo 
o realitu existující na trhu a takto stanovená částka by měla charakter hodnoty. 

VII Stanovena jako výsledek oceňování. 
VIII Lépe peněžní částka. Nutně se totiž nejedná o skutečně dosaženou cenu při prodeji věci, ale o 

částku, která by za vymezených podmínek (obvyklý obchodní styk, bez vlivu mimořádných 
okolností trhu) byla dosažitelná při prodeji. Jedná se o částku stanovenou oceněním. Při jejím 
správném určení tato pak může sloužit i pro dohodu o skutečné ceně prodejní, ale také nemusí. 
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Obecná cena (z pohledu teorie oceňování lépe obecná hodnota) 

V právní praxi se někdy používá dříve zaužívaný pojem obecná cena. 

Vymezení tohoto pojmu vycházelo z právní praxe a jen s drobnými změnami bylo 

použito v ZOM při vymezení ceny obvyklé. Vymezením ceny obecné se proto 

významně neliší od vymezení ceny obvyklé. U ceny obecné se namísto sousloví „v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění“ zpravidla používalo 

výstižnější sousloví „v obvyklém obchodním styku v místě a době ocenění“ a 

součástí vymezení nebyla poslední věta vyjadřující, že cena vyjadřuje hodnotu věci 

a určí se porovnáním. 

Mimořádná cena (z pohledu teorie oceňování lépe mimořádná hodnota) 

Mimořádnou cenou se rozumí cenaIX, do jejíž výše se promítly mimořádné 

okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní 

obliby (viz ust. § 2 odst. 2 ZOM). 

Zjištěná cena (z pohledu teorie oceňování lépe zjištěná hodnota) 

Zjištěnou cenou se rozumí cena (lépe peněžní částka), určená podle ZOM 

jinak než jako cena obvyklá nebo mimořádná. Konkrétně se rozumí částka určená 

jiným způsobem oceňování stanoveným ZOM nebo na jeho základě, tedy 

způsobem a) nákladovým, b) výnosovým, c) porovnávacím, či oceněním podle 

hodnoty d) jmenovité, e) účetní, f) kurzové nebo g) sjednanou cenou (viz ust. § 2, 

odst. 5 ZOM). 

Hodnota reprodukční pořizovací 

(též věcná hodnota, v podmínkách ČR též cena nová či výchozí cena) 

Hodnotou reprodukční pořizovací se rozumí peněžní částka, za kterou by 

bylo možno stejnou nebo porovnatelnou věc pořídit v době ocenění jako novou. 

Hodnota věcná 

(též hodnota časová či hodnota substanční, v podmínkách ČR též nákladová cena 

či časová cena) 

Věcnou hodnotou se rozumí peněžitá částka zjištěná nákladovým způsobem 

ocenění. Stanoví se jako hodnota reprodukční pořizovací, snížená o částku 

odpovídající opotřebení věci. 

Hodnota výnosová 

(v podmínkách ČR též výnosová cena) 

Výnosovou hodnotou se rozumí peněžitá částka zjištěná výnosovým 

způsobem ocenění. Stanoví se jako součet diskontovaných (odúročených) 

budoucích příjmů z věci. 

                                                           
IX Tím, že se pojem používá jako typ určené a nikoliv skutečně dosažené ceny, bylo by vhodnější na 

místo pojmu cena použít sousloví peněžitá částka.  
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Zjednodušeně řečeno její výše odpovídá jistině, kterou by bylo nutno při 

stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý 

výnos z věci. 

Shrnutí:  

Oceňování majetku (stanovení hodnoty) představuje účelové přiřazení peněžní 

částky majetku nebo službě. K oceňování majetku se v ČR úzce váží dva základní 

právní předpisy, kterými jsou zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, a zákon 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Zákon o cenách mj. zavádí kategorizaci cen, 

způsoby jejich sjednávání a způsoby regulace cen. Zákon o oceňování majetku 

vymezuje pojmy majetek a služba a upravuje způsoby oceňování majetku a služeb 

pro účely vymezené v ZOM. Pokud ZOM nestanoví jiný způsob oceňování, majetek 

a služba se oceňují obvyklou cenou. Jiný způsob ocenění zákon stanoví jen pro 

některé typy majetku. Jiným způsobem oceňování stanoveným ZOM je způsob 

nákladový, výnosový a porovnávací, oceňování podle jmenovité hodnoty, 

oceňování podle účetní hodnoty, oceňování sjednanou cennou. Tím, že pro 

nemovitý majetek ZOM stanoví jiný způsob ocenění, podrobně upravený v jeho 

prováděcí vyhlášce, musí zejména odhadce nemovitých věcí důsledně rozlišovat 

mezi případy, kdy je a kdy není vázán postupem podle tohoto zákona. ZOM se 

zejména nevztahuje na sjednávání cen, toto ve smyslu ZOC probíhá dohodou. 

Otázky k textu: 

1. Vymezte pojmy oceňování, majetek, služba, cena, cena sjednaná, cena 

zjištěná. 

2. Vysvětlete, co rozumíme pod pojmem cenové právo. Uveďte označení a názvy 

základních předpisů a vysvětlete, co tyto předpisy upravují. 

3. Popište, jakým způsobem dojde k dohodě o ceně a co jsou určené podmínky. 

4. Uveďte možné způsoby regulace cen a vysvětlete princip jejich fungování. 
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5. Vymezte pojem cena obvyklá podle ZOM, uveďte, které vlivy se nezohledňují 

při jejím stanovení, a vysvětlete, kdy se při oceňování podle cenového 

předpisu majetek nebo služba ocení cenou obvyklou a kdy se použije jiný 

způsob ocenění? 

6. Objasněte, s jakými pojmy pracuje cenové právo ČR a který pojem je 

ekvivalentní pojmu hodnota při oceňování. 

Další zdroje: 

Zákon č. 526 ze dne 27. listopadu 1990 o cenách, v platném znění. V textu 

zkráceně ZOC (poslední zohledněná změna 303/2013 Sb.) 

Zákon č. 151 ze dne 17. června 1997, o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění. V textu zkráceně ZOM 

(poslední zohledněná změna 344/2013 Sb.) 

Vyhláška č. 441 ze dne 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška) 

BRADÁČ a kol. Soudní znalectví. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ 

CERM, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7204-704-8. Zkráceně v textu SZ. 

Komentář Ministerstva financí ČR 2014-09-25 k určování obvyklé ceny (dostupné z 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-

majetku/komentare/komentar-k-urcovani-obvykle-ceny-oceneni-19349 

Mařík, M., Maříková, P. Hodnotové báze pro oceňování podniku – stále otevřený 

problém. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2011, ročník XVII, str. 37-56, ISSN 

1213-8223 (dostupné z https://iom.vse.cz/wp-content/uploads/2016/01/OP01 

Hodnotové-báze.pdf) 

Průvodce textem: 

Dvě úvodní kapitoly, které jste nastudovali, jsou velmi důležité pro správné 

chápaní základních pojmů, se kterými tento text pracuje. Při uvádění odborných 

pojmů, které souvisejí s oceňováním, vždy přemýšlejte nad zavedenou terminologií 

a použitou kategorizací. Pokud si nebudete jisti, že používaným pojmům dobře 

rozumíte, znovu se vraťte k těmto úvodním kapitolám. 
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3 Předmět oceňování 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

• kategorizovat předměty oceňování, 

• vysvětlit, co může být předmětem občanskoprávních vztahů a tedy 

i ocenění, 

• popsat možná omezení vlastnických práv, 

• vyjmenovat a rozlišit formy vlastnictví. 

Po prostudování kapitoly budete znát: 

• základní pojmy související s vlastnictvím. 

Prostudováním kapitoly získáte: 

• další výchozí znalosti pro oceňování, související s typy oceňovaných objektů 

a možných vazeb různých subjektů k těmto objektům. 

Klíčová slova kapitoly: věc, součást a příslušenství věci, vlastnictví, vlastnické 

právo, omezení vlastnického práva, jednotný funkční celek, funkční celek. 

3.1 Předmět oceňování 

Předmětem oceňování (znaleckým objektem v oceňovacím znalectví) 

mohou být v podstatě všechny objekty obklopující člověka, pro které je 

charakteristické, že jsou disponibilní, tedy převoditelné, a mohou být předmětem 

právních vztahů. Při oceňování se tak setkáváme s obrovským množstvím typů 

oceňovaných objektů. Jednotlivé objekty slouží k různým účelům a vzájemně se 

liší svým provedením, technickým stavem i stavem a provedením svého okolí. 

Oceňovat lze rovněž činnosti, a to na základě jejich časové náročnosti a účelných 

nákladů spojených s dosažením určitého výsledku. 

V souladu se ZOM lze předměty oceňování na základní úrovni členit na: 

• majetek (věci, práva a jiné majetkové hodnoty), 

• služby (poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností). 

Předmět občanskoprávních vztahů podle dříve platného občanského zákoníku 

Výše uvedené členění předmětů oceňování použité v ZOM vychází 

z předchozí úpravy předmětu občanskoprávních vztahů. Podle dříve platného 

občanského zákoníku24 (zák. č. 40/1964 Sb., dále jen DOZ) předmětem 

občanskoprávních vztahů mohly být: 1. věci, 2. práva, 3. jiné majetkové hodnoty, 

pokud to jejich povaha připouštěla, a dále 4. byty a 5. nebytové prostory. 

Věcmi se v právním smyslu rozuměly pouze hmotné předměty, a to takové, 

které byly způsobilé sloužit potřebám lidí (§ 118  DOZ). Dělily se na věci nemovité 

a movité. Věci nemovité (nemovitosti) byly pozemky a stavby spojené se zemí 

pevným základem. Stavby se považovaly za samostatné věci. Mezi movité se 

pak řadily všechny ostatní věci, které měly hmotnou povahu. 
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Pokud se týká práv, stejně jako dnes platilo, že ne každé právo mohlo být 

předmětem občanskoprávního vztahu. Mohlo se jednat jen o takové právo, 

u kterého to jeho povaha připouštěla, což zejména znamená, že se muselo jednat 

o právo majetkové, nikoliv o právo osobnostní, chránící život a důstojnost člověka, 

jeho zdraví, vážnost, čest, soukromí apod. Jednalo se tedy o práva, která na rozdíl 

od práv osobnostních byla disponibilní a tedy i ocenitelná (např. licence k užití 

autorského díla nebo zastavení pohledávky). Pojem jiné majetkové hodnoty DOZ 

nevymezoval. Bylo však zřejmé, že jde: a) o hodnoty majetkové, b) o jiný předmět 

než o věc, byt či nebytový prostor nebo právo. Příkladem může být ochranná 

známka nebo doménové jméno. Rovněž pojem majetek DOZ nevymezoval. 

Předmět občanskoprávních vztahů podle současně platného občanského 

zákoníku 

OZ pojem majetek vymezuje v § 495, a to odlišně od ZOM, jako souhrn 

všeho, co osobě patří. Současně se ve stejném ustanovení OZ vymezuje i pojem 

jmění osoby a to jako souhrn jejího majetku a jejích dluhů. Pod pojmem dluh se 

pak rozumí to, co je dlužník povinen věřiteli splnit (např. § 2008, § 2018 OZ). 

OZ současně zavedl zcela novou kategorizaci předmětu občanskoprávních 

vztahů. Těmi jsou nyní v prvé řadě věci, které jsou pojaty daleko šířeji než dříve. 

Pod tento pojem OZ shrnuje v podstatě všechny entity, pro které je typické, že si 

je lze přivlastnit a mohou se k nim vztahovat subjektivní majetková práva, 

především právo vlastnické. Do této kategorie tak dnes spadají i disponibilní 

(převoditelná) majetková práva i jiné převoditelné majetkové hodnoty. 

3.2 Věc v právním smyslu, součást a příslušenství věci 

Pojem věc v právním smyslu OZ vymezuje jako vše, co je: 

a) § 489 OZ – rozdílné od osoby (nesmí se tudíž jednat o člověka jako fyzickou 

osobu ani o osobu právnickou), 

b) § 489 OZ – slouží potřebě lidí (to co je užitečné a slouží potřebám lidí) a 

c) §§ 493, 494 OZ – nejde přitom o lidské tělo nebo jeho části nebo o živá 

zvířata. 

Pro hmotné věci a přírodní síly, se kterými se obchoduje, OZ v §§ 496, 497 

stanoví ještě jednu podmínku: 

d) jedná se o ovladatelnou část vnějšího světa. 

Znamená to, že určité předměty např. vzduch, déšť, slunce, planety nelze 

považovat za věci v právním smyslu, protože je nelze ovládat a nelze si je ani 

přisvojovat. Takové předměty pak pochopitelně nelze ani ocenit. 

Přírodní síly (např. elektrickou, vodní či jadernou energii) lze za hmotné věci 

považovat jen tehdy, jsou-li ovladatelné. Podmínka ovladatelnosti se vztahuje jen 

na takové věci, u kterých je to opodstatněné. Netýká se např. nehmotných věcí, 

tedy především práv či věcí charakteru obchodního tajemství, dovedností, 

investičních nástrojů, cenných papírů apod. Tyto naopak oceňovat lze. 
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OZ kategorizuje věci podle čtyř kritérií: 

1) Podle povahy se věci dělí na (§ 496 OZ): 

a) hmotné – mají povahu samostatného předmětu a tvoří ovladatelnou část 

vnějšího světa, 

b) nehmotné – především práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez 

hmotné podstaty jako např. výše zmíněná ochranná známka nebo 

doménové jméno. 

2) Podle přemístitelnosti (z latinského immobilium – to co se nedá přemístit) se 

věci dělí na (§498 OZ) 

a) nemovité – nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která 

za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá 

věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na 

místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. 

Nová právní úprava se tedy projevuje především tím, že stavby spojené se 

zemí pevným základem zanikají jako samostatné nemovité věci a stávají se 

součástí pozemku; je zde však řada výjimek, které jsou podrobně popsány 

dále v kap. 3.5. 

b) movité – movité věci jsou všechny ostatní věci bez ohledu na to, zda jejich 

podstata je hmotná nebo nehmotná. 

3) Podle zastupitelnosti (§ 499 OZ) 

a) zastupitelné – movité věci, které mohou být nahrazeny jinou věcí téhož 

druhu (např. pohonné hmoty, obilí, potraviny, peníze), 

b) nezastupitelné – všechny ostatní (např. umělecká díla, stavby, pozemky). 

4) Podle zužívání (§ 500 OZ) 

a) zuživatelné – movité věci, jejichž běžné použití spočívá v jejich 

spotřebování, zpracování nebo zcizení. Mezi tyto patří i ty movité věci, 

které náleží ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití 

spočívá v tom, že jsou prodávány jednotlivě (typicky potraviny, suroviny, 

materiál určený k dalšímu zpracování, zboží na skladě a také peníze), 

b) nezuživatelné – všechny ostatní. 

Pro označení souboru jednotlivých věcí považovaných za jeden předmět, 

který nese společné označení a náleží téže osobě (např. pár bot, sada nářadí, 

knihovna, ale i např. podnik), používá OZ označení věc hromadná (§ 501). 

Takto vymezené věci jsou objekty, které jsou disponibilní, a spolu se službami tak 

mohou být předmětem oceňování. 

Důležité při oceňování je také rozlišení toho, co je součástí věci a co je jejím 

příslušenstvím. Součást sama o sobě věcí není, a to ani v případě, kdy před 

spojením s věcí byla. Příslušenství je v právním smyslu samostatnou věcí, která 

z  funkčního hlediska určena k tomu, aby byla spolu s věcí hlavní společně užívána 

a zpravidla sdílí právní osud věci hlavní.  
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Zapamatujte si, že součást věci běžně nelze samostatně ocenit, 

příslušenství věci ano, pokud je k tomu důvod. Pokud důvod není, příslušenství se 

ocení spolu s věcí hlavní. Významnější prvky majetku je však vhodné uvést 

samostatně s uvedením jejich hodnoty. 

Pojmy součásti a příslušenství jsou vymezeny v § 505 až 513 OZ25: 

Součást věci 

§ 505 

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

odděleno, aniž se tím věc znehodnotí. 

Součástí pozemku je: 

1. prostor nad povrchem i pod povrchem (§ 506 OZ), 

2. stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, včetně toho, co je zapuštěno v 

pozemku nebo upevněno ve zdech. Výjimku tvoří stavby dočasné (§ 506), 

3. podzemní stavba, i když zasahuje pod jiný pozemek, nejedná-li se však o 

nemovitou věc (§ 506 OZ), 

4. rostlinstvo vzešlé na pozemku (§ 507 OZ). 

Součástí pozemku nejsou liniové stavby, zejména vodovody, kanalizace 

nebo energetická či jiná vedení, a jiné předměty, které ze své povahy pravidelně 

zasahují více pozemků a má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a 

technická zařízení, která s nimi provozně souvisí (§ 509 OZ). 

Součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu (zde katastr 

nemovitostí) není stroj (nebo jiné upevněné zařízení), ke kterému byla se 

souhlasem vlastníka do veřejného seznamu zapsána výhrada, že stroj není jeho 

vlastnictvím (§ 508 OZ). Pod pojmem stroj se zde nemyslí např. výrobní stroje 

zabudované ve výrobní hale, ale např. strojní vybavení kotelny, výtah, klimatizační 

zařízení, tedy taková strojní zařízení, která byla původně samostatnou věcí 

movitou, ale po zabudování do stavby by se běžně stala součástí pozemku. 

Příklad: 

Pokud si někdo koupí např. vanu, umývadlo, kuchyňskou linku, klimatizační 

zařízení apod. a zabuduje je do cizí stavby, tyto původně samostatné věci se 

stanou součástí pozemku, na němž stavba stojí, budou sdílet právní osud věci, jíž 

se staly součástí a ten, kdo je koupil, přestane být jejich vlastníkem. Tento člověk si 

však může, se souhlasem vlastníka pozemku, zapsat do katastru nemovitostí 

výhradu, že daný stroj či zařízení není vlastnictvím vlastníka pozemku, a potom 

tyto věci zůstanou v jeho vlastnictví. Výhradu však nelze zapsat k rostlinstvu, které 

by někdo vysadil na cizím pozemku, ani k věci movité. Když někdo namontuje 

motor do cizího automobilu, výhradu nelze sjednat, protože automobil není věcí 

zapisovanou do veřejného seznamu. 
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Příslušenství věci 

§ 510 

(1) Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem 

vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich 

hospodářského určení. Byla-li vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, 

nepřestává být příslušenstvím. 

(2) Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní 

věci týkají i jejího příslušenství. 

§ 512 

Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby 

příslušenstvím pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem 

v rámci jejich hospodářského účelu trvale užívalo. 

§ 513 

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s 

jejím uplatněním. 

Při oceňování movitých věcí umístěných ve stavbě někdy činí problém určit 

hranici mezi součástí nemovité věci (jejíž hodnota je obsažena v hodnotě 

nemovité věci) a navazující věcí movitou. Jedná se zejména o přípojky ke strojům, 

energetické přípojky, některé přístroje, zařízení apod. Toto hodnocení vždy souvisí 

s právním posouzením, které ve sporných případech řeší příslušný orgán veřejné 

moci (např. soud), v řadě případů je však předběžně řeší znalec sám. Příklady 

převážně podle Bradáče26) jsou uvedeny níže. 

 

Příklad: 

Součástí stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny: zdi, schody, krovy, okna, 

dveře, ústřední vytápění včetně kotle, kamna zapojená do komína – i průduchem 

přes vnější zeď. Za součást naopak nepovažujeme zejména elektrické spotřebiče, 

zapojené pouze pohyblivým přívodem do zásuvky ve zdi; tyto jsou samostatnými 

věcmi movitými a neuvažují se při hodnocení stavby. Akumulační kamna, domovní 

pračky, sporáky považujeme za součást nemovitosti v případě, že jsou pevně 

napojeny. 

U motorových vozidel se pro potřeby oceňování za součást vozidla považuje vše, co 

je ve vozidle pevně zabudováno a zpravidla bylo pořízeno spolu s vozidlem při jeho 

zakoupení, tedy např. všechny prvky doplňkové výbavy vč. rádia. Příslušenstvím 

vozidla je např. lékárnička, tažné lano, samostatný nosič. Příslušenstvím bytu 

potom může být například sklep nebo terasa či lodžie umístěná mimo byt, ale 

užívaná vlastníkem bytu. 
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3.3 Vlastnické právo a vlastnictví 

Průvodce textem: 

V dalším textu jsou stručně analyzovány některé základní pojmy související 

s vlastnickým právem a s jeho předmětem – s vlastnictvím. 

Vlastnické právo lze nabýt na základě  

• právního jednání (např. uzavření smlouvy kupní, darovací, o zajišťovacím 

převodu práva, směnné smlouvy, dražby atd.) nebo na základě  

• právní události (např. rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, 

děděním atd.) anebo  

• jiné právní skutečnosti. 

Knappová27) uvádí, že pojem vlastnictví je sice intuitivně jasný, jeho 

vymezení je však obtížné a nejednotné. K tomu uvádí, že: „Od římských časů bylo 

nejobvyklejší analytické chápání vlastnického práva jako souboru dílčích práv – 

oprávnění věc držet (ius possidendi), věc užívat (ius utendi), požívat, tj. brát z ní 

plody a jiné užitky (ius fruendi) a zejména nakládat s ní (ius disponendi), jehož 

nejvýznamnější složkou je oprávnění věc úplatně či bezúplatně zcizit (ius alienandi) 

a tak ji převést (transferovat) na jinou osobu.“ 

OZ vlastnické právo vymezuje volněji, nikoliv jako soubor dílčích oprávnění, 

ale zcela obecně, takto28: 

§ 1011 

Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho 

vlastnictvím. 

§ 1012 

Vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně 

nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou 

poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž 

hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. 

Podle důvodové zprávy k § 101229 je v tomto pojetí úplnost vlastnického 

práva „vyjádřena důrazem na oprávnění vlastníka nakládat se svým vlastnictvím 

volně, tj. že může na svoji věc působit nebo nepůsobit, jak je mu libo, a jiné z 

působení na věc vyloučit.“ 

OZ rozlišuje pojmy vlastnictví a vlastnické právo (viz výše §§ 1011 a 1012). 

• Pojem vlastnictví označuje předmět vlastnického práva, kterým může být 

vše, co někomu patří, jeho věci hmotné i nehmotné. 

• Pojem vlastnické právo označuje subjektivní právo vlastníka k předmětu 

tohoto práva, tj. právo vlastníka s vlastnictvím libovolně nakládat a jiné 

osoby z toho vyloučit. To však neznamená, že vlastník může se svým 
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vlastnictvím dělat, co chce. Je limitován dvojím způsobem, mezemi zákona a 

také subjektivními právy jiných osob. 

Věci mohou být ve vlastnictví jednoho anebo více vlastníků, pak se hovoří 

o spoluvlastnictví. Podle OZ (§ 1115 a násl.) jsou spoluvlastníky ti, jimž náleží 

vlastnické právo k věci společně. Vzhledem k věci jako celku se spoluvlastníci 

považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Právo každého z 

nich je pak právem vztahujícím se k celé věci a je omezeno stejným právem 

každého dalšího spoluvlastníka. Spoluvlastnický podíl vyjadřuje míru účasti 

každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech 

vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. 

Spoluvlastnictví mezi manželi upravuje OZ v § 708 a násl. jako manželské 

majetkové právo. Soubor majetkových hodnot, které manželům patří, se označuje 

jako společné jmění. Jeho součástí je to, co manželům náleží, má majetkovou 

hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů (§ 708 OZ). Společné jmění vzniká a 

zaniká spolu se vznikem a zánikem manželství. Je pro ně typické, že mezi manžely 

neexistují spoluvlastnické podíly (jedná se o společný majetek, resp. jmění). Se 

společným jměním (§§ 713, 714 OZ) nakládají oba manželé společně nebo podle 

dohody jeden z nich. U součástí tohoto jmění, které nelze považovat za běžné 

(dům, byt, podle okolností též např. i automobil…), právně jednají společně nebo 

jedná jeden manžel, avšak vždy se souhlasem druhého. V případě, kdy by bylo 

souhlasu zapotřebí, a jeden manžel by jednal bez souhlasu druhého, mohl by se 

druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání. 

Nutno připomenout, že samotný pojem jmění je širší než majetek a 

zahrnuje vedle majetku (aktiv) též závazky (pasiva). Společné jmění nelze 

redukovat jen na majetek. 

Úkol k textu 

Vytvořte si výpisky a nastudujte ustanovení OZ, která upravují 

• omezení vlastnického práva § 1013 až 1023,  

• rozhrady § 1024 až 1028, 

• vyvlastnění § 1037 až 1039, 

• ochranu vlastnického práva § 1040 až 1042, 

• způsoby nabytí vlastnického práva § 1045 až § 1114 (přirozené a umělé 

přírůstky vlastnického práva, vydržení, převod atd.) 

Dále nastudujte § 1115 do § 1239, kde je řešena forma spoluvlastnictví. 

• Spoluvlastnictví (od § 1115 do § 1157 OZ, pozn. autora: lze srovnat s dříve 

uváděným termínem podílové spoluvlastnictví), 

• bytové spoluvlastnictví (od § 1158 do § 1222 OZ), 

• přídatné spoluvlastnictví (od § 1223 do § 1235 OZ). 
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Pro zájemce 

Seznamte se i s právní úpravou v dříve platných předpisech. Stručně je tato 

problematika shrnuta v kapitole 1.3. knihy „Teorie a praxe oceňování nemovitých 

věcí“ 30. 

3.4 Omezení vlastnických práv 

Vlastnická práva mohou být omezena zástavním právem, věcným 

břemenem, zadržovacím právem, právem stavby (právy k cizím věcem) nebo na 

základě předkupního práva, a to i s věcně právními účinky, práva zpětné koupě, 

práva zápůjčky, práva výpůjčky, práva nájmu. 

• Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí 

odpovídá, nebude splněn. Po omezenou dobu, např. po dobu splácení 

zápůjčky, omezuje vlastnická práva. 

• Právo věcného břemene se dělí na služebnosti a reálná břemena. 

Služebnost postihuje vlastníka tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět 

nebo se něčeho zdržet. Služebnost lze zřídit i k jiné věci, než k věci 

nemovité. 

Reálné břemeno omezuje vlastníka tak, že jako dlužník je zavázán vůči 

oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat. Takové břemeno může 

vzniknout jen na věci zapisované do veřejného seznamu. 

Pro služebnost je charakteristické, že vlastník služebné věci pasivně něco 

trpí, např. chůzi dalších osob přes svůj pozemek, nebo se něčeho zdržuje, 

např. se zaváže, že svou stavbu nebude nastavovat, aby svojí stavbou 

neclonil stavbu sousední. Pro reálné břemeno je zase charakteristické, že 

vlastníka věci zavazuje k nějakému aktivnímu plnění, např., aby jiné osobě 

poskytoval část úrody. Věcná břemena vlastnická práva omezují po dobu 

jejich platnosti. 

• Zadržovací právo představuje oprávnění věřitele zadržet movitou věc 

dlužníka k zajištění své, zpravidla splatné pohledávky. Po omezenou dobu, 

např. po dobu splácení půjčky, omezuje vlastnická práva. 

• Právo stavby umožňuje, aby stavebník měl ve svém vlastnictví stavbu na 

cizím pozemku, aniž by tato stavba připadla vlastníkovi pozemku jako 

přírůstek. Po dobu, na kterou je právo stavby sjednáno, podstatně omezuje 

vlastnická práva vlastníka pozemku. Vlastník pozemku zřízením práva stavby 

přenáší na stavebníka oprávnění vlastníka pozemku přisvojovat si vše, co na 

pozemku vzejde, aniž by byl stavebník vlastníkem pozemku. Toto omezení 

vlastníka pozemku může být kompenzováno odměnou v podobě stavebního 

platu (činže). Právo stavby lze sjednat i bezplatně (např. obec může 

poskytnout právo stavby na svém pozemku učiteli, aby mu usnadnila 

přístup k bydlení). Po uplynutí doby, na kterou bylo právo stavby sjednáno, 

toto omezení pomine. Při zániku práva stavby připadá stavba za náhradu 

vlastníkovi pozemku. 



 51 

• Předkupní právo udává povinnost tomu, kdo jej slíbil (nebo má tuto 

povinnost ze zákona), nabídnout oprávněnému věc ke koupi. Omezuje 

právo nakládací, toto omezení je však kompenzováno tím, že oprávněná 

osoba musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným. 

• Právo zápůjčky – smlouvou o zápůjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci 

určeného druhu, zejména peníze. Zápůjčkou jsou po omezenou dobu 

omezena vlastnická práva; toto omezení je však kompenzováno tím, že 

dlužník věřiteli vrátí věci stejného druhu, zpravidla zvýšené, u peněžité 

zápůjčky o úroky, u nepeněžité zápůjčky o přiměřené množství věci, příp. 

mu vrátí věci lepší jakosti. 

• Právo výpůjčky – smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po 

dohodnutou dobu bezplatně užívat. Výpůjčka po vymezenou dobu omezuje 

vlastnické právo; na rozdíl od půjčky se sjednává bezplatně. 

• Právo nájmu – nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu 

nájemci věc, aby ji dočasně po sjednanou dobu užíval nebo z ní bral užitky. 

Nájem po omezenou dobu omezuje právo užívací a právo držby, toto 

omezení je kompenzováno tím, že nájemce platí pronajímateli nájemné. 

Z uvedeného je zřejmé, že omezení vlastnického práva spočívá v povinnosti 

vlastníka něco nekonat (tj. něco opomenout, nebo strpět) nebo naopak něco 

konat. Z hlediska příčiny vzniku omezení lze rozlišit: 

• omezení uložená zákonem (omezení z oblasti soukromoprávní anebo 

veřejnoprávní), 

• omezení uložená vlastníkovi soudem nebo správním orgánem, 

• omezení založená na právním jednání. 

V souvislosti s oceňováním je potřebné si uvědomit, že užitek konkrétního 

subjektu (např. vlastníka) z oceňovaného objektu je obecně dán vlastnostmi 

objektu (jeho užitečností). Užitek (projev objektu ve prospěch vymezeného 

subjektu) však může být podstatně ovlivňován prvky okolí objektu. Platí to 

zejména u nemovitostí, specificky se však může týkat i movitého majetku. Tak jako 

mohou užitek vlastníka, např. z rodinného domu, ovlivňovat prvky okolí (např. 

velikost obce, rozsah a dostupnost služeb, dopravní dostupnost, stav přírody 

apod.), mohou jej ovlivňovat i subjekty, které mají ze zákona nebo smluvně 

vymezeno oprávnění k objektu. Zvláštní pozornost je tak nutno při oceňování 

věnovat i právním vztahům, které mají různé subjekty (jakožto prvky okolí) 

k objektu. Oprávnění jednotlivých subjektů má charakter vazeb těchto subjektů 

k objektu a podstatné interakce probíhající na těchto vazbách (např., že 

oprávněný z věcného břemene nemusí vlastníkovi domu platit za užívání bytu 

nájemné) je nutno při ocenění vždy zohlednit v systému veličin. Nezohlednění 

podstatné veličiny by představovalo zásadní chybu, která by znamenala nesprávný 

výsledek ocenění. 



 52 

3.5 Nemovité věci 

Vymezení pojmu nemovitá věc 

Při oceňování nemovitých věcí je předmětem ocenění vždy nemovitá věc. 

Dříve platný občanský zákoník (zák. č. 40/1964 Sb., dále jen DOZ) rozeznával jen 

dva druhy nemovitostí, a to pozemek a stavbu spojenou se zemí pevným 

základem (§ 119 odst. 2 DOZ). Pro veškeré věci pak byla charakteristická jejich 

hmotná povaha. 

Jak vyplývá z předchozího textu, současný OZ za věc v právním smyslu 

považuje i entity, které nemají hmotnou povahu – typicky práva, což se dotýká i 

věcí nemovitých. Za nemovité věci se tak považují jak věci, které mají hmotnou 

povahu (především pozemky), tak i nehmotnou (věcná práva k nemovitým věcem 

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon). 

Vymezení nemovité věci je tak v současné době obtížnější než dříve. Výčet 

nemovitých věcí je uveden v § 498, odst. 1 OZ. Tím, že se nejedná o výčet taxativní 

(úplný), je nutno vycházet i z dalších ustanovení OZ, kde se dále vymezují věci 

nemovité. 

Nemovitými věcmi, které mají hmotnou povahu, jsou: 

1. Pozemky - § 498, odst. 1 OZ. Pro pozemky platí princip superficies solo cedit 

(povrch ustupuje půdě), ve významu že všechny věci, které se nacházejí na 

pozemku a jsou pevně spojené se zemí, patří neoddělitelně k tomuto 

pozemku. Součástí pozemku tedy je: 

a) prostor nad povrchem i pod povrchem - § 506 OZ, 

b) stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (výjimkou tvoří ne příliš 

šťastně stavby dočasné), včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo 

upevněno ve zdech (výjimku mohou tvořit stroje nebo jiná upevněná 

zařízení, ke kterým je veřejném seznamu zapsána výhrada), podzemní 

stavba, i když zasahuje pod jiný pozemek - § 506 OZ (výjimkou tvoří 

podzemní stavby se samostatným účelovým určením - § 498 OZ),  

c) rostlinstvo vzešlé na pozemku - § 507 OZ. 

Průvodce textem 

Od 1. 1. 2014 se do českého práva vrátil princip, že stavba je zásadně součástí 

pozemku a nemá povahu samostatné věci. Zásada se týká např. i vodního díla. 

Nelze ji však uplatnit zcela univerzálně. Některé stavby se i nadále považují za 

samostatné věci nemovité (viz níže, věci uvedené pod body 2 až 7). 

2. Podzemní stavby se samostatným účelovým určením. Za samostatnou 

nemovitou věc se považují podzemní stavby, které mají samostatné účelové 

užití, zpravidla zasahují do více (cizích) pozemků a nebrání v obvyklém 

užívání pozemku nad stavbou (např. metro nebo vinný sklep pod cizím 

pozemkem apod.). 
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3. Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetická či jiná 

vedení, vč. staveb a technických zařízení, která s nimi provozně souvisí – 

§ 509 OZ. 

4. Jednotky - byty či nebytové prostory (vč. spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu a na pozemku) - § 1159 OZ. U jednotky se jedná o 

zvláštní situaci, kdy jednotka je samostatnou nemovitou věcí, která 

obsahuje podíl na společných částech domu, dům však již může být součástí 

pozemku. 

5. Stavby na cizích pozemcích, které se z nějakého důvodu k 1. 1. 2014 

nestaly součástí pozemku – § 3055 OZ. Jedná se o případy staveb, které 

měly k 31. 12. 2013 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, na kterém 

byly umístěny a pokud zde existoval rozdílný vlastnický režim, stavba se 

nestala součástí pozemku, a i nadále má povahu samostatné nemovité věci. 

6. Věci (stavby), které podle jiného právního předpisu nejsou součástí 

pozemku a nelze je přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty – 

§ 498 OZ. Příkladem mohou být dálnice, silnice a místní komunikace. 

7. Stavby dočasné – § 506 OZ. 

Za samostatnou věc (je otázkou zda movitou či nemovitou) je nutno 

považovat stroj nebo jiné upevněné zařízení, ke kterému byla se souhlasem 

vlastníka do veřejného seznamu zapsána výhrada, že stroj není jeho vlastnictvím – 

§ 508 OZ. 

Nemovitými věcmi, které mají nehmotnou povahu, jsou: 

8. Věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám. Typicky to mohou být 

práva služebnosti, reálná břemena, zástavní práva - § 498 OZ. 

9. Jiná práva, která za nemovitostí prohlásí zákon - § 498 OZ. V OZ se to 

v současné době týká jen jediného případu a to práva stavby. 

Jak uvádí Tégl31, dělení věcí na nemovité a movité je mimořádně důležité a 

to z několika důvodů: 

1. Na věcech movitých a nemovitých mohou vznikat různé druhy práv, 

zejména věcných. Některá věcná práva mohou vznikat pouze na věcech 

movitých, jiná pouze na věcech nemovitých a některá na obou těchto 

skupinách věcí. Pro obě kategorie věcí pak platí jiný režim vzniku věcných 

práv a jiné požadavky jsou též na formu právního jednání, tj. na formu 

smluv, kterými se zřizují práva na movitých a nemovitých věcech. 

U nemovitých věcí dominuje písemná forma, někdy dokonce forma veřejné 

listiny, u movitých věcí se zásadně upouští od požadavku formálnosti 

právních jednání a tam, kde je to je možné, se dovoluje zřizovat majetková 

práva i ve formě ústní. 

2. U nemovitých věcí existuje tzv. publicita práv, zejména práv věcných, ale 

i práv závazkových. Řada práv k nemovitým věcem se zapisuje do katastru 

nemovitostí. Je proto obecně poznatelné, jaká práva k nemovitým věcem 

existují, kdo je oprávněným z těchto práv atd. a OZ nově umožňuje 
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zapisovat do katastru k nemovitým věcem i jiná práva než věcná (typicky 

právo nájmu a právo pachtu). 

3. Podstatné jsou i daňové aspekty. Zejména vlastnictví nemovitých věcí je 

zdaněno, u movitých věcí zpravidla ne. 

Pozemky a jejich členění 

Vhodné členění pozemků je uvedeno v § 9 ZOM. Pro účely oceňování se 

pozemky člení na: 

• stavební pozemky, 

• zemědělské pozemky, 

• lesní pozemky, 

• vodní plochy, 

• jiné pozemky. 

Stavby a jejich členění 

Pojem stavba je vymezen v § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

§ 2 

(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 

stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná 

stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu 

se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním 

účelům, je stavba pro reklamu. 

Členění staveb pro účely oceňování je uvedeno § 3 ZOM: 

Stavby 

§ 3 

Členění staveb 

(1) Pro účely oceňování se stavby člení na 

a) stavby pozemní, kterými jsou 

• budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek 

převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s 

jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory, 

• venkovní úpravy, 

b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 

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

studny a další stavby speciálního charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby. 
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Podrobnější členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška 

č. 441/2013 Sb. v aktuálním znění, (prováděcí vyhláška k zákonu č. 151/1997 Sb.). 

Úkol k textu 

V právních předpisech (ve vyhl. č. 501/2006 Sb., ve  vyhl. č. 441/2013 Sb. a v OZ, 

tedy v zák.  č. 89/2012 Sb.) vyhledejte a zapište vymezení pojmů: 

• § 2 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

o bytový dům, 

o rodinný dům, 

o stavba pro rodinnou rekreaci,  

• § 1159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o byt, 

o nebytový prostor, 

• § 13 a § 14 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

o rodinný dům, 

o stavba pro rodinnou rekreaci. 

Při popisu provedení staveb je vhodné, zvláště u budov, tyto členit na 

jednotlivé části stavby či konstrukce.  

Horizontálně se stavby člení na podlaží. 

Podlažím se rozumí část budovy, vymezená dvěma úrovněmi horního 

povrchu nosné části stropních konstrukcí; při podlaží založeném na rostlé půdě 

nebo násypu je spodní vymezující rovinou horní úroveň podkladu pod podlahou. 

Vymezení podlaží je uvedeno v ČSN 73 4301 „Obytné budovy“. Rozlišují se podlaží 

nadzemní a podzemní. 

V povědomí osob, které nemají vzdělání v oblasti stavebnictví, je vžito dříve 

používané značení suterén či sklep (pro PP), přízemí (pro 1. NP), 1. patro (pro 

2. NP), atd. Takové značení podlaží je sice běžné, není však v souladu 

s technickými normami a proto není vhodné je používat v odborných a znaleckých 

posudcích. 

Při posuzování životnosti staveb je vhodné konstrukce staveb členit na 

prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti. 

• Prvky dlouhodobé životnosti jsou prvky stavby, které tvoří její hlavní 

konstrukce a u nichž se běžně nepředpokládá jejich výměna za dobu 

užitečného života stavby. Typicky se jedná o základy, zdivo (resp. přesněji 

svislé nosné konstrukce), stropy (vodorovné nosné konstrukce), schody 

(nosné konstrukce pro překonávání výškových úrovní s výjimkou výtahů) a 

krovy (nosné konstrukce zastřešení).  

• Prvky krátkodobé životnosti jsou všechny ostatní konstrukce, u kterých se 

naopak předpokládá zpravidla alespoň jedna výměna za dobu užitečného 

života stavby. Typicky se jedná o výplně otvorů, vnější úpravy povrchů, 

rozvody vody, kanalizace, elektrické rozvody, atd. 
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Další důležité pojmy používané při posuzování stavu staveb a změn staveb 

jsou pojmy: 

• vada – nedostatek konstrukce či předmětu (např. určitého prvku) způsobený 

chybným návrhem, nevhodným čí nedokonalým provedením, který může 

ovlivnit funkční způsobilost konstrukce (objektu). Jedná se o stav, který není 

změnou oproti původnímu stavu. Může vyplynout i ze změny požadavků na 

stavbu a její konstrukce, na základě změny platných předpisů a norem. 

Konstrukce (předmět s vadou) pak nemá vlastnosti vymíněné nebo obvyklé, 

• porucha – trvalá nebo dočasná ztráta schopnosti konstrukce plnit požadavky 

na ni kladené. Porucha konstrukce snižuje její spolehlivost, bezpečnost, 

životnost, jakost apod. Oproti vadě je to změna konstrukce proti původnímu 

stavu. Může vzniknout jako důsledek vady nebo z jiných příčin. Porucha 

stavební konstrukce má technické důsledky, 

• havárie – takové poškození konstrukce, které vyžaduje výměnu nebo generální 

opravu jedné nebo několika částí konstrukce, případně odstranění konstrukce. 

Úkol k textu 

Vyhledejte a do poznámek k textu si vypište vymezení dále uvedených pojmů: 

stavební úprava, přístavba, nástavba (§ 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), 

oprava, údržba (§ 32 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) a rekonstrukce, modernizace 

(§ 33 zákona č. 586/1992 Sb., o dani daních z příjmů).  

Funkční celek a jednotný funkční celek 

Při oceňování pozemků a staveb se často používají pojmy funkční celek a 

jednotný funkční celek. Provádí-li se např. ocenění pozemku podle druhu, 

zpravidla nejvyšší hodnotu má pozemek stavební. Hodnota přilehlých pozemků 

(zahrada, ostatní plocha apod.) je pak silně ovlivněna tím, že jsou funkčně 

propojeny s pozemkem stavebním. Jejich hodnota a tedy i dosažitelná prodejní 

cena je pak vyšší než u stejného druhu pozemku v dané lokalitě bez funkčního 

propojení na pozemek stavební. 

Vymezení pojmu funkční celek již v platných právních předpisech nenajdete, 

přesto se při oceňování používá, a je tedy vhodné vědět, jaký je rozdíl ve vymezení 

pojmů funkční celek a jednotný funkční celek a nezaměňovat tyto velmi podobné 

pojmy. 

Podle § 2 dnes již neplatné vyhlášky č. 3/2008 Sb. se funkčním celkem 

rozuměl soubor nemovitostí tvořený nemovitou stavbou, pozemkem zastavěným 

touto stavbou a souvisejícím jedním nebo více společně užívanými pozemky, 

zpravidla pod společným oplocením, popřípadě vyplývalo-li jejich funkční spojení 

z vydaného územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního 

rozhodnutí. Ve funkčním celku mohlo být i více zastavěných pozemků. Pozemky 
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nemusely být ve vlastnictví stejného subjektu a nebyla zde podmínka druhu 

pozemku.  

Od poslední novelizace zákona č. 151/1997 Sb., která již zohledňuje nové 

pojetí nemovité věci, byl na místo pojmu funkční celek zaveden pojem jednotný 

funkční celek, který je vymezen v ust. § 9 odst. 2a) takto: „Jednotným funkčním 

celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které 

souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V 

jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří“.  

Shrnutí:  

Předměty ocenění lze na základní úrovni členit na majetek (věci práva a jiné 

majetkové hodnoty) a služby (poskytování činností nebo hmotně zachytitelných 

výsledků činností). Nový občanský zákoník pojem majetek vymezuje, jako souhrn 

všeho, co osobě patří a zavádí novou kategorizaci pro předměty občanskoprávních 

vztahů. Těmi jsou nyní v prvé řadě věci, které jsou pojaty daleko šířeji než dříve. 

Pojem věc shrnuje v podstatě vše, pro co je typické, že si to lze přivlastnit a mohou 

se k tomu vztahovat subjektivní majetková práva, především právo vlastnické. Do 

této kategorie tak dnes spadají i disponibilní (převoditelná) majetková práva i jiné 

převoditelné majetkové hodnoty. Věcmi se v právním smyslu rozumí vše, co je 

rozdílné od osoby, slouží potřebě lidí a nejde přitom o lidské tělo nebo jeho části 

nebo o živá zvířata. Podle povahy se věci dělí na hmotné a nehmotné. Podle 

přemístitelnosti se dělí na nemovité (pozemky, podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám, jiná práva, 

která za nemovitostí prohlásí zákon) a movité. Podle zastupitelnosti se dělí na 

zastupitelné a nezastupitelné. Podle zužívání se dělí na zuživatelné a 

nezuživatelné. Soubor věcí považovaných za jeden předmět, který nese společné 

označení a náleží téže osobě, se označuje jako věc hromadná. Vlastnické právo lze 

nabýt na základě právního jednání, rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu 

veřejné moci anebo jiné právní skutečnosti. Podle OZ se vlastnické právo vymezuje 

jako právo vlastníka svým vlastnictvím (s tím co mu patří, všechny jeho věci 

hmotné i nehmotné) v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho 

vyloučit. Pod pojmem nakládat se zde rozumí široký rozsah oprávnění vlastníka na 

svoji věc téměř libovolně působit nebo nepůsobit. Limitován je mezemi zákona a 

také subjektivními právy jiných osob. Věci mohou být ve vlastnictví jednoho anebo 

více vlastníků. Spoluvlastnictví nastává mezi spoluvlastníky, jimž náleží vlastnické 

právo k předmětné věci společně. Právo každého z nich je pak právem vztahujícím 

se k celé věci a je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka 

Omezení vlastnictví spočívá v povinnosti vlastníka něco nekonat nebo naopak něco 

konat. Omezení, která ovlivňují užitek oprávněného subjektu z objektu, musí být 

při ocenění zohledněna v systému podstatných veličin. 
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Otázky k textu: 

1. Vysvětlete, co může být předmětem občanskoprávních vztahů včetně 

příkladů. 

2. Uveďte, co je součást a příslušenství věci. 

3. Vysvětlete rozdíl mezi pojmy vlastnictví a vlastnické právo a vysvětlete obsah 

nejdůležitějších subjektivních práv vlastníka k předmětu tohoto práva.  

4. Uveďte, co je spoluvlastnictví. 

5. Vysvětlete, jak mohou být vlastnická práva omezena a uveďte alespoň 6 

příkladů. 

6. Vysvětlete, zda samostatně stojící garáž, která je ve vlastnictví majitele 

rodinného domu tvoří příslušenství rodinného domu či nikoliv? 

7. Podle obrázku níže vysvětlete, zda oba pozemky tvoří jednotný funkční celek, 

když jsou spolu se stavbou společně užívány? 

 

Další zdroje: 

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J. a kol. Občanské právo hmotné. 1. svazek. 3. vyd. 

Praha: ASPI Publishing, s.r.o., 2002. ISBN 80-86395-28-6 

Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, občanský zákoník. Zkráceně v textu 

OZ. 

ČSN 73 4055 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. 

Praha: Český normalizační institut, 1962. 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2009. 

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Průvodce textem: 

Zvládli jste třetí poměrně obsáhlou kapitolu, která přináší řadu specifických 

pojmů, které jsou důležité pro oceňování majetku. Pokud se Vám podařilo 

odpovědět na kontrolní otázky, zvažte, zda budete ve studiu pokračovat nebo si 

problematiku necháte „v hlavě uležet“ a do dalšího studia se pustíte třeba až další 

den. Jestliže máte pocit, že na otázky neumíte odpovědět, prostudujte si text po 

přestávce ještě jednou. 

 

zahrada  
(paní Malá) 

RD 

(SJM Malých) 
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4 Systémové vymezení trhů 

Po prostudování kapitoly budete znát: 

• základní principy fungování trhů. 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

• vymezit trh jako soustavu, 

• popsat strukturu soustavy „trh“, charakterizovat procesy probíhající na této 

soustavě, jejich aktivace a ovlivnění, vymezit projevy trhu a jejich důsledky. 

Prostudováním kapitoly získáte: 

• základní znalosti potřebné pro kategorizaci trhů podle různých kritérií. 

Klíčová slova kapitoly: trh, trh statků, trh výrobních faktorů, ekonomický oběh, 

homogenita produktu, dokonalost konkurence. 

Průvodce textem: 

Pro oceňování je vždy podstatný stav trhu s majetkem, jehož ocenění se provádí. 

Trhy jsou složité soustavy s řadou prvků a vazeb, jejichž chování lze jen obtížně 

modelovat. Procesy, které na trhu probíhají, jsou ovlivňovány řadou faktorů, jako 

např. stavem trhu komplementů a substitutů daného typu majetku, zásahy státu 

do cen, zahraničním obchodem atd. Proto základní znalosti o chování 

ekonomických subjektů trhů a fungování trhů spadají do potřebných odborných 

znalostí znalce, resp. odhadce majetku. 

4.1 Trh jako soustava 

Každý trh konkrétního spotřebního statku nebo výrobního faktoru je reálný 

objekt se systémovými vlastnostmi. Tedy ve smyslu vymezení systémových 

vlastností32) má: hierarchickou strukturu, vazby na okolí, transformační funkce 

mezi vstupními stavy a výstupy, své účelové chování. 

Prvky soustavy (viz Tab. 2) jsou jednotliví účastníci trhu. Jsou to reálné 

subjekty (fyzické nebo právnické osoby), které mají zájem (jsou motivovány) 

směnit na trhu reálné entity (konkrétní statky nebo výrobní faktory). Na základní 

úrovni lze prvky soustavy členit na dva objekty, tj. na nabízející a poptávající. Tyto 

objekty jsou velmi různorodým způsobem dále strukturovány a zpravidla jsou 

tvořeny velkou řadou dílčích prvků (jednotlivých kupujících či prodávajících). 

Vazby mezi prvky soustavy mají velmi různorodou povahu. Zpravidla je tvoří 

obchodní nebo jiné distribuční sítě, podle specifik směňovaných entit. Např. burzy 

komodit, burzy akcií, rozvodné sítě, informační sítě, sítě bankovních služeb apod. 

Tyto vazby umožňují realizaci směny a současně plní informační funkci tím, že 

umožňují zveřejnění nabízených a poptávaných cen. 
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Interakce probíhající na těchto vazbách mají charakter hmotných a 

peněžních toků reálných entit. Tyto entity mohou mít charakter statků, výrobních 

faktorů, služeb anebo peněz. Entity mohou mít hmotnou i nehmotnou povahu. 

Aktivace soustavy vždy spočívá ve zveřejnění nabídky nebo poptávky, tedy 

v cílevědomém jednání některého subjektu, který je současně i jedním z prvků 

soustavy. Reálně aktivace vždy vychází z člověka, tedy z jedince, případně ze 

skupiny lidí. Tyto aktivace tak mají zdroj v člověku samém. Jejich účelem je něco 

vykonat. Jedná se tedy o aktivaci účelovou, nezávislou na aktivaci (působení) 

z okolí, jde tedy o případ tzv. motivace (též zaměřenosti)33): „Aktivace člověka ke 

svému cílevědomému jednání vždy vychází z něho, přičemž může, ale nemusí být 

podmíněna aktivací z jeho okolí.“ V uvedeném smyslu i aktivace trhu vychází 

z určitého subjektu trhu, který je současně jeho součástí a může i nemusí být 

ovlivněna aktivací z okolí. Aktivace z okolí by přicházela v úvahu např. při nuceném 

prodeji, či za jiných obdobných mimořádných okolností.  

Tab. 2: Schematické znázornění prvků trhu, vzájemných vazeb a probíhajících interakcí 

Trh statků 
Nabídka ← typ aktivace soustavy → Poptávka 

Prvky 
Firmy 

 
Projev 

prodej statků → 
 
 
 
 

příjem firem ← 

Vazba 
obchodní, příp. jiné 

distribuční sítě 
Interakce 

hmotný tok→ 
statky krátkodobé 
spotřeby, statky 

dlouhodobé spotřeby, 
investiční statky 
←peněžní tok 

Prvky 
Domácnosti 

 
Projev 

→ nákup statků 
 
 
 
 

← výdaje domácnosl 
 

Trh výrobních faktorů 
Nabídka ← typ aktivace soustavy → Poptávka 

Prvky 
Domácnosti 

 
 

Projev 
pronájem výrobních → 

faktorů 
 
 

důchod domácností ← 
(mzdy, nájem, 

dividendy, úroky) 

Vazba 
burzy komodit, burzy akcií, 

informační sítě, sítě 
bankovních služeb 

Interakce 
hmotný tok→ 
přírodní zdroje 
práce, kapitál 

 
←peněžní tok 

Prvky 
Firmy 

 
 

Projev 
→nájem výrobních 

faktorů 
(implicitní n. 

explicitní) 
←výdaj firem 

 

Procesy probíhající na soustavě vznikají v důsledku aktivace soustavy. Jsou 

založeny na subjektivním rozhodování účastníků trhu, reálně pak mají velmi 

různorodou podobu zahrnující seznámení kupujících s entitou, nejrůznější typy 

jednání, až po uzavření kupních smluv. 
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Projevy. Projevem procesů probíhajících na trhu (na soustavě) je směna 

spočívající ve změně vlastnických vztahů. Směna sama o sobě přináší obohacení 

účastníků směny, tedy subjektů trhu34): „…bohatství není měřeno množstvím 

výrobků, nýbrž uspokojením z nich. Směna může zvýšit uspokojení, aniž by zvětšila 

množství. Směna tedy je schopna zvětšovat bohatství sama o sobě. Význam směny 

pro zvětšení bohatství (uspokojení) lidí je ještě výraznější v těch případech, kdy se 

lidé odlišují svými preferencemi.“ Dalším typem projevů jsou informace pro ostatní 

subjekty trhu v podobě realizovaných cen (za předpokladu, že ceny byly 

zveřejněny). 

Důsledky se vztahují vždy k okolí objektu, změny vlastnických vztahů mají 

své důsledky pro okolí a umožňují např. zahrnout nové subjekty do spotřeby, příp. 

jim umožnit čerpat užitky ze statků, anebo naopak vyloučit ze spotřeby původní 

subjekty, které se na ní původně podílely. 

Okolí. Každý trh má své velmi různorodé vazby na okolí. Za podstatné prvky 

okolí každého trhu lze považovat trhy komplementů a trhy substitutů daného 

statku. Tyto trhy pomocí existujících vazeb (cenových informací) ovlivňují úroveň 

cen na trhu daného statku. Jsou to i další faktory, které ovlivňují nabídku a 

poptávku na daném trhu (změna preferencí spotřebitele, změna nákladů výrobce 

apod.) Procesy probíhající na trhu jsou rovněž ovlivňovány zásahy státu, 

opatřeními centrální banky, zahraničním obchodem apod. 

4.2 Kritéria členění trhů 

Trhy lze členit podle celé řady kritérií. 

Členění trhů z hlediska komodit, resp. základního ekonomického oběhu: 

• trhy statků (trhy statků krátkodobé spotřeby, statků dlouhodobé spotřeby, 

investičních statků), 

• trhy výrobních faktorů (trhy přírodních zdrojů, trhy práce, trhy kapitálu), 

• trh peněz. 

Členění trhů podle území: 

• místní, 

• národní, 

• světový. 

Členění trhů podle homogenity produktu (výrobku):  

• trhy homogenních výrobků,  

• trhy heterogenních (nehomogenních) výrobků. 

Členění trhů podle dokonalosti konkurence na straně nabídky (též dokonalosti 

trhů): 

• trhy dokonale konkurenční, 

• trhy nedokonale konkurenční (podle typu nedokonalosti trhů 

monopolistická konkurence, oligopol, monopol). 
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Členění trhů podle míry omezení vstupu na trh: 

• trhy otevřené (s volným přístupem tržních subjektů na trh), 

• trhy omezené, též uzavřené (s omezeným přístupem tržních subjektů na 

trh). 

Hlavním faktorem, který ovlivňuje procesy probíhající na každém trhu, je 

konkurence. Konkurence35) je proces, ve kterém se prosazují nejlepší firmy. 

Konkurence závisí především na otevřenosti trhu. Dominantní postavení firmy 

však samo o sobě neomezuje konkurenci, pokud je trh otevřený potenciálním 

konkurentům. 

K základním omezením konkurence patří omezení způsobená překážkami 

vstupu na trh. Tyto překážky často vytváří stát nebo obce. Konkurenci potlačují 

cechy, antidumpingová politika, zákaz (kontrola) fůzí a regulace monopolních cen. 

Nelegálním omezením konkurence je kartelová dohoda (nekalá 

kooperace), tj. dohoda o koordinovaném postupu na trhu.  

Korespondenční úkol 

1. Podle výše zavedeného členění vyhledejte výše uvedené pojmy a vysvětlete, co 

jsou homogenní a heterogenní (nehomogenní) výrobky vč. příkladů. Popište, 

co je základní podmínkou dokonalého trhu. 

2. Vysvětlete, co jsou trhy dokonalé a nedokonalé, uveďte předpoklady 

dokonalého trhu, vysvětlete pojem dokonale elastická poptávka. 

3. Vysvětlete pojmy monopolistická konkurence, oligopol, monopol, rozlište, co je 

administrativní a přirozený monopol a napište, proč monopol poškozuje 

spotřebitele. 

4. Vysvětlete, co jsou trhy otevřené, s volným přístupem tržních subjektů na trh a 

omezené trhy. Vysvětlete, které překážky způsobují omezení pro vstup tržních 

subjektů na trh a kdo je vytváří. 

5. Vysvětlete, jak cechy, antidumpingová politika, zákaz (kontrola) fůzí, regulace 

monopolních cen potlačují konkurenci. 

Podstatnou veličinou popisující stav trhu je rovnováha nabídky a poptávky. 

Jelikož trhy jsou soustavy dynamické (časově proměnné), každé ocenění vychází 

z určitého stavu trhu, který je důsledkem procesů, které na trhu proběhly do data 

ocenění. Ocenění vždy zohledňuje stav trhu k datu ocenění a příp. může 

zohledňovat i předpoklady, které se týkají očekávaných změn trhu. Veškeré 

předpoklady36) musí být v posudku samostatně zveřejněny. 

  



 63 

Shrnutí:  

Trhy jsou reálné objekty se systémovými vlastnostmi. Prvky soustavy jsou jednotliví 

účastníci trhu. Vazby mezi nimi tvoří obchodní nebo jiné distribuční sítě. Tyto vazby 

umožňují realizaci směny a současně plní informační funkci. Na vazbách probíhají 

interakce, které mají charakter hmotných a peněžních toků. Aktivace soustavy 

spočívá ve zveřejnění nabídky nebo poptávky a jsou dány podnětem nebo 

motivací člověka nebo skupiny lidí. Procesy jsou založeny na subjektivním 

rozhodování účastníků trhu. Projevem těchto procesů je směna příp. informace pro 

ostatní subjekty trhu o realizovaných cenách. Realizovaná směna může mít své 

nejrůznější důsledky pro další subjekty, které nejsou účastníky transakce. 

Podstatnými prvky okolí každého trhu jsou zejména trhy komplementů a substitutů 

daného statku. Procesy probíhající na trhu jsou rovněž ovlivňovány zásahy státu, 

opatřeními centrální banky, zahraničním obchodem apod. Trhy lze členit podle celé 

řady kritérií: podle základního ekonomického oběhu, podle homogenity produktu, 

podle dokonalosti konkurence, podle míry omezení vstupu na trh. Hlavním 

faktorem, který ovlivňuje procesy probíhající na každém trhu, je konkurence, která 

závisí především na otevřenosti trhu. Konkurenci omezují překážky, které omezují 

vstup dalších subjektů na trh. Tyto překážky často vytváří stát nebo obce. 

Nelegálním omezením konkurence je kartelová dohoda. Podstatnou veličinou 

popisující stav trhu je rovnováha nabídky a poptávky. Pokud ocenění zahrnuje 

předpoklady týkající se očekávaných změn trhu, musí být v posudku zveřejněny. 

Otázky k textu: 

1. Popište obecně strukturu soustavy „trh“, tedy její podstatné prvky a vazby 

mezi nimi. Vysvětlete, jaké interakce mohou probíhat mezi prvky soustavy. 

Popište, jakým způsobem dochází k aktivaci soustavy, jaké procesy mohou 

tyto aktivace na soustavě vyvolat, jaké mohou být projevy těchto procesů do 

okolí a jaké mohou mít pro okolí důsledky. Totéž konkretizujte pro případ trhu 

s rodinnými domy. 

2. Vysvětlete, co je konkurence a co omezuje konkurenci tržních subjektů na trhu, 

uveďte příklady. 

Další zdroje: 

HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-006-5 

KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní 

inženýrství. 2009. 20(2). Str. 115-131. ISSN 1211-443X 
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5 Tvorba ceny na trhu 

Po prostudování kapitoly budete znát: 

• jakým způsobem se tvoří cena na trhu. 

Po prostudování kapitoly budete schopni: 

• vysvětlit, co je poptávka a nabídka zboží, 

• objasnit, jak vzniká rovnováha na trhu, 

• vyjmenovat faktory, které ovlivňují změnu nabídky a poptávky po zboží. 

Prostudováním kapitoly získáte: 

• výchozí znalosti pro oceňování, související s tvorbou ceny na trhu. 

Klíčová slova kapitoly: poptávka, nabídka, poptávané množství, nabízené 

množství, tržní rovnováha (ekvilibrum), přebytek, nedostatek zboží. 

Průvodce textem: 

K potřebným teoretickým znalostem odhadce majetku patří i základní ekonomické 

znalosti, týkající se tvorby ceny na trhu. Uvedené poznatky čerpají z obecných 

ekonomických teorií, pro jejichž sumarizaci je v této kapitole využito knihy Holman, 

R. Ekonomie (viz další zdroje). Pro řadu z vás další kapitola poslouží pouze pro 

zopakování znalostí, které máte z ekonomických předmětů a postačí vám její 

rychlé přečtení. Pokud vám však uvedená problematika není blízká, budete si 

muset své znalosti rozšířit studiem doporučené literatury, abyste správně chápali 

obsah dále používaných pojmů. 

Problematika tvorby ceny na trhu je prezentována na trhu statků. Obdobné 

zákonitosti platí i pro trhy výrobních faktorů, ty však mají svá významná specifika, 

viz další zdroje.  

5.1 Poptávka po zboží 

Poptávka (demand) ( )QD  je funkce, která vyjadřuje závislost mezi cenou 

statku P a poptávaným množstvím Q. 

Tržní poptávka je funkcí, jež se odvíjí od mezních užitků jednotlivých 

kupujících, tedy od přírůstků celkového užitku spotřebitele, vyvolaných 

zvyšováním spotřeby statku. Tržní poptávka je součtem individuálních poptávek 

kupujících na daném trhu. Jelikož podle zákona klesajícího mezního užitku37) 

tento s rostoucí spotřebou statku klesá, při nezměněných ostatních faktorech 

musí klesnout cena statku, aby se zvýšilo poptávané množství daného statku. 

Poptávka ( )QD  po určitém statku tak má klesající průběh (viz Obr. 1), a tedy 

s růstem ceny poptávané množství klesá. 

Tuto závislost vyjadřuje zákon klesající poptávky38): Při nezměněném 

důchodu kupujícího a při nezměněných cenách ostatních statků poptávané 

množství klesne, když vzroste cena statku. 
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Obr. 1 Poptávka, nabídka a dosahování tržní rovnováhy 

Důvodem je důchodový a substituční efekt39): Důchodový efekt znamená, 

že spotřebitel při vyšší ceně kupuje méně statku, protože mu původní částka 

nestačí na nákup původního množství (které kupoval před zvýšením ceny). 

Substituční efekt znamená, že spotřebitel při zvýšení ceny statku nakupuje méně 

tohoto statku, protože jej substituuje (nahrazuje) jinými statky. Substitut může být 

blízký anebo vzdálený. 

5.2 Nabídka zboží 

Nabídka (supply) ( )QS  je funkce, která vyjadřuje závislost mezi cenou 

statku P a nabízeným množstvím statku Q. 

Tržní nabídka je funkcí, jež se odvíjí od mezních nákladů výrobců, tedy od 

přírůstků celkových nákladů vyvolaných zvyšováním produkce. Tržní nabídka je 

součtem individuálních nabídek jednotlivých výrobců. 

Růst produkce statku40) zvyšuje poptávku po specifických faktorech nutných 

k jeho výrobě. Protože množství výrobních faktorů je omezeno, se zvyšující se 

poptávkou posléze rostou ceny výrobních faktorů, a tím náklady výrobců. 

Dlouhodobá tržní nabídka ( )QS  tak mívá rostoucí průběh (viz Obr. 1), protože 

růst produkce vyvolává rostoucí náklady a je tak podmíněn rostoucí cenou. 

5.3 Tržní rovnováha a její dosahování 

Na trhu41) se obvykle střetává mnoho kupujících a mnoho prodávajících. 

Kupující si na trhu mezi sebou konkurují, což tlačí cenu zboží vzhůru. Prodávající si 

také mezi sebou konkurují, což zase tlačí cenu dolů. Tím, že si kupující 

a prodávající na trhu konkurují, tendují trhy k rovnováze poptávky a nabídky, čímž 

je dosahováno efektivního množství produkce. Tržní rovnováha je pak taková 

teoretická situace, kdy na trhu není ani nedostatek, ani přebytek statku. Nastává 
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v průsečíku křivky poptávky a křivky nabídky, kde je poptávané množství rovno 

nabízenému množství (viz Obr. 1, bod E – Equilibrum). Cena, při které je toto 

splněno, se označuje jako rovnovážná cena PE. Rovnovážná cena odráží současně 

mezní užitek spotřebitelů i mezní náklady výrobců. 

Na trhu mohou vzniknout dva typy nerovnováhy: 

• Nedostatek (poptávané množství převyšuje nabízené množství) vzniká, když 

je cena nižší než rovnovážná cena (viz Obr. 1 stav P = PN). Na trhu vyvolává 

jevy, jako jsou fronty nebo pořadníky. Na to výrobci reagují zvyšováním 

ceny, což přibližuje cenu PP k ceně PE . 

• Přebytek (nabízené množství převyšuje poptávané množství) vzniká, když je 

cena vyšší než rovnovážná cena (viz Obr. 1 stav P = PP). Na trhu se projevuje 

neprodejnými zásobami. Výrobci na to reagují snižováním ceny což 

přibližuje cenu PN k ceně PE , tedy k rovnovážné ceně. 

Každá nerovnováha je nestabilní a přechodnou situací, protože vyvolává 

pohyb ceny směrem k rovnovážné ceně a tím i pohyb trhu směrem k rovnováze. 

Jedinou stabilní situací na trhu tak je tržní rovnováha. Tržní rovnováha je efektivní. 

Tím, že trhy tendují k rovnováze poptávky a nabídky, tendují k efektivnímu 

množství produkce. 

Rovnováha nabídky a poptávky je podstatnou veličinou popisující stav trhu. 

Jelikož trhy jsou soustavy dynamické (časově proměnné), i každé ocenění vychází 

z určitého stavu trhu. Ten je důsledkem procesů, které na trhu proběhly do data 

ocenění. K datu ocenění může být stav trhu 

• rovnovážný (stabilní), 

• nerovnovážný (nestabilní), tedy stav, který vyvolává změny cen na trhu 

směrem k rovnovážné ceně.  

Je-li stav trhu nerovnovážný, může ocenění zohledňovat i příp. předpoklady, 

které se týkají očekávaných změn trhu. Veškeré takovéto předpoklady42) je však 

nutno v posudku samostatně uvést (zveřejnit). 

Podle zákona jediné ceny43) cena statku na všech trzích tenduje ke stejné 

výši. Zákon se prosazuje: 

• přecházením kupujících a prodávajících na levnější anebo dražší trhy, 

• arbitráží, tj. činností specializovaných obchodníků, kteří na levných trzích 

nakoupí a na dražších prodávají. 

Existují-li rozdíly v ceně, jsou způsobeny přirozenými překážkami obchodu, 

např. dopravními náklady či politickými překážkami (např. dovozní cla, rozdíly 

spotřební daně apod.). 
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5.4 Změna tržní rovnováhy 

Jelikož trhy jsou soustavy dynamické, může na trhu docházet i ke změně 

(posunu) nabídkové či poptávkové křivky, a tím i ke změně tržní rovnováhy 

(k posunutí bodu E viz Obr. 1). Důvodem mohou být změny na straně poptávky 

nebo nabídky. 

Ke změně poptávky (k posunu poptávkové křivky) jednotlivých spotřebitelů, 

a tím i celkové tržní poptávky dochází ze čtyř důvodů44): 

• změnou důchodů spotřebitelů, 

• změnou preferencí spotřebitelů, 

• změnou ceny substitutu,  

• změnou ceny komplementu. 

Snížení důchodu spotřebitele, snížení preferencí spotřebitele, snížení ceny 

substitutu a zvýšení ceny komplementu se projeví posunem poptávky vlevo. Při 

nezměněné ceně statku P, bude poptávané množství Qn menší. 

Cena statku se může měnit také vlivem inflace. Inflace sama o sobě nemá 

vliv na poptávané množství, projeví se posunem poptávky nahoru, tedy i při vyšší 

ceně statku P, bude poptávané množství Qn stejné. 

Poptávka je v krátkém období méně elastická než v období dlouhém, neboť 

spotřebitelská substituce zdraženého statku vyžaduje určitý čas. 

Ke změně nabídky (k posunu celé nabídkové křivky) jednotlivých výrobců a 

tím i celkové tržní nabídky dochází v důsledku45): 

• změny nákladů výrobců, 

• neočekávaných změn podmínek, např. přírodních (míň se vyrobí). 

Vzrostu-li náklady výrobců, posunou se jejich nákladové křivky a nabídková 

křivka se tím posune vzhůru. Pokud v důsledku nepříznivých přírodních podmínek 

poklesne výroba některého produktu (např. sucho způsobí, že se urodí méně 

pšenice), při stejné ceně bude nabízené množství nižší a nabídková křivka se 

posune vlevo. 

Korespondenční úkol 

Vyhledejte a vysvětlete pojmy důchod spotřebitele, substitut statku, komplement 

statku a vysvětlete, jak změna důchodů spotřebitelů, změna preferencí 

spotřebitelů, změna ceny substitutu a změna ceny komplementu ovlivňuje změnu 

poptávky a uveďte příklady z oblasti motorových vozidel. 
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Shrnutí:  

Poptávka je funkce, která vyjadřuje závislost mezi cenou statku a poptávaným 

množstvím. Poptávka po určitém statku má klesající průběh a proto při 

nezměněných ostatních faktorech s růstem ceny poptávané množství klesá. 

Důvodem je důchodový a substituční efekt. Nabídka je funkce, která vyjadřuje 

závislost mezi cenou statku a nabízeným množstvím. Dlouhodobá tržní nabídka 

mívá rostoucí průběh, tzn. že při nezměněných ostatních faktorech se musí zvýšit 

cena statku, aby se zvýšilo nabízené množství. Důvodem je, že růst produkce  

výrobců. Jedinou stabilní situací na trhu je tržní rovnováha. Jedná se o teoretický 

stav trhu, při kterém si odpovídá poptávané a nabízené množství. Nastává 

v průsečíku křivky poptávky a nabídky. Cena, při které je toto splněno, se označuje 

jako rovnovážná cena. Každá nerovnováha je nestabilní a přechodnou situací, 

protože vyvolává pohyb ceny směrem k rovnovážné ceně. Podle zákona jediné 

ceny, cena statku tenduje ke stejné výši na všech trzích, a to arbitráží a 

přecházením kupujících a prodávajících na levnější anebo dražší trhy. Existují-li 

rozdíly v ceně, jsou způsobeny přirozenými překážkami obchodu. Ke změně tržní 

rovnováhy může dojít z důvodů na straně poptávky nebo nabídky. Posunutím 

křivky nabídky nebo poptávky se mění i rovnovážná cena. 

Otázky k textu: 

1. Vysvětlete, proč je poptávka funkce klesající a nabídka funkce rostoucí a obě 

funkce zakreslete do grafu.  

2. V grafu vysvětlete, co je rovnovážná a nerovnovážná cena, v grafu znázorněte 

cenu vyšší než rovnovážná a vysvětlete, zda na trhu vznikne nedostatek nebo 

přebytek zboží a vyznačte jeho množství. 

3. Vyjmenujte všechny faktory, které ovlivňují změnu nabídky a poptávky a 

v grafu vyznačte změny poptávkové a nabídkové křivky při změně jednotlivých 

faktorů; vše vysvětlete. 

4. Objasněte, co je zákon jediné ceny, a jakým způsobem se prosazuje. 

Další zdroje: 

HOLMAN, R. Ekonomie. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-006-5 
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6 Oceňování nákladovým způsobem 

Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete umět: 

• vyjmenovat a popsat současné i dříve používané metody pro stanovení 

výchozí hodnoty stavby, 

• pracovat s technicko-hospodářskými ukazateli, 

• změřit a vypočítat základní rozměrové charakteristiky stavby, 

• vysvětlit pojmy životnost a opotřebení, 

• odhadnout životnosti hlavních prvků staveb. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vypočítat výchozí hodnotu stavby pomocí technicko-hospodářských 

ukazatelů, 

• určit plochu pozemku, zastavěnou plochu stavby, zastavěnou plochu 

podlaží, obestavěný prostor stavby a další výměry pro oceňování věcí 

nemovitých, 

• odhadnout životnost stavby včetně staveb přestárlých, 

• vypočítat opotřebení stavby pomocí alespoň čtyř metod. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• znalosti nutné pro provádění nákladového ocenění staveb, 

• schopnost vypracovat výpočet pro ocenění věcí nemovitých nákladovou 

metodou. 

Klíčová slova kapitoly: nákladové ocenění, výchozí hodnota stavby, technicko-

hospodářské ukazatele, agregované položky, individuální cenová kalkulace, 

cenové podíly, výměra, zastavěná plocha, obestavěný prostor, stáří, životnost, a 

opotřebení stavby, metody výpočtu opotřebení pro stavbu jako celek, analytické 

metody výpočtu opotřebení. 

Průvodce textem: 

V předchozích kapitolách jste zvládli teoretická východiska pro stanovení hodnoty 

majetku. V dalších částech textu se budeme zabývat již konkrétními přístupy ke 

kvantifikaci hodnoty nemovitých věcí. Tato šestá kapitola se zabývá jednou ze tří 

základních metod pro kvantifikaci hodnoty majetku, a to metodou nákladovou. 

Tato metoda bývá též označována jako metoda tzv. věcné či substanční hodnoty. 

6.1 Princip nákladového ocenění 

Jedním ze základních přístupů k oceňování majetku (nejen nemovitých věcí) 

je metoda nákladová. Princip metody vychází z jednoduché úvahy a to, že 

racionálně uvažující kupující za věc, která je opotřebená, nezaplatí víc, než by 

zaplatil za porovnatelnou věc novou. 
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Princip výpočtu není složitý. Pro posuzovanou věc se stanoví hodnota 

výchozí HVÝCH (Kč), též označovaná jako hodnota reprodukční pořizovací či hodnota 

nová. Výchozí hodnota je určena peněžitou částkou, za kterou by bylo možno 

danou věc pořídit (koupit) k datu ocenění jako novou. Takto stanovená částka se 

pak sníží o částku odpovídající opotřebení věci O (Kč). 

Výchozí hodnota HVÝCH (v podmínkách ČR spíše označovaná jako výchozí 

cena) je vyjádřena v penězích (Kč). 

Stupeň opotřebení (též amortizace) o (%) se vyjadřuje v procentech a 

vyjadřuje snížení užitných vlastností oproti stavu výrobku bezvadného nového. 

Technický stav (též technická hodnota) stavby th (%) se vyjádří podle vztahu 

th = 100 – o a v procentech vyjadřuje zbytek užitečného života věci v porovnání 

s věcí novou a její prognózovanou životností. 

Částka odpovídající opotřebení věci O (Kč) se vypočte podle vztahu 

 � = ��Ý�� ∙ 	/100. 

Hodnota nákladová HNÁKL se vypočte podle vztahu: 

 �Á�� = ��Ý�� − ��Ý�� ∙ 	/100, 

resp. po úpravě �Á�� = ��Ý�� ∙ �100 − 	�/100 

nebo přímo podle vztahu �Á�� = ��Ý�� ∙ �ℎ/100. 

Poslední vztah si zapamatujte a uvědomte si, že prakticky lze výpočet 

provést různou formou, podstata výpočtu je vždy stejná. 

Pro oceňování nemovitých věcí si uvědomte, že nákladovým způsobem lze 

zjišťovat jen hodnotu stavby. Nákladový přístup totiž nelze aplikovat na ocenění 

pozemku (rozumí se samotného pozemku bez stavby). Pozemky jsou objekty, 

které mají přírodní charakter a nelze pro ně stanovit jejich reprodukční pořizovací 

hodnotu ani stupeň opotřebení. Hodnotu pozemku je proto nutno zjistit jiným 

způsobem a při aplikaci nákladového přístupu se hodnota nemovité věci zjistí jako 

součet hodnoty staveb, trvalých porostů a pozemků, jejichž hodnota se zjistí jiným 

způsobem. 

6.2 Zjištění výchozí (reprodukční pořizovací) hodnoty stavby 

Současné metody zjištění výchozí hodnoty stavby 

Metody pro stanovení výchozí hodnoty stavby se liší mírou podrobnosti 

zohlednění konkrétního způsobu provedení stavby, resp. jejich dílčích konstrukcí, 

a také způsobem stanovení nákladů na pořízení jednotlivých konstrukcí či stavby 

jako celku. 
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Nejčastěji používané metody pro stanovení výchozí hodnoty stavby jsou 

• individuální cenová kalkulace, 

• podrobný položkový rozpočet, 

• výpočet pomocí agregovaných položek, 

• propočet ceny pomocí cenových ukazatelů. 

Nejpodrobnější způsob výpočtu, který umožňuje dobré zohlednění 

skutečného provedení všech konstrukcí stavby i podrobné rozlišením nákladů na 

jejich pořízení je individuální cenová kalkulace příp. podrobný položkový rozpočet. 

Jedná se však o výpočty časově náročné, které vyžadují i podrobné znalosti 

skutečného provedení jednotlivých konstrukcí stavby. Součástí podkladů pro 

ocenění tak musí být i stavebně-technická dokumentace zachycující skutečné 

provedení stavby. 

Výpočet pomocí agregovaných položek umožňuje zohlednit skutečné 

výměry konstrukcí při jejich standardním provedení. 

U propočtu pomocí cenových ukazatelů se jedná o metodu umožňující 

zjištění reprodukčních pořizovacích nákladů bez nutnosti podrobného zjišťování 

výměr dílčích konstrukcí stavby, čímž jsou možnosti zohlednění konkrétních 

specifik z hlediska provedení stavby omezené. Jedná se však o výpočet časově 

podstatně méně náročný než předchozí způsoby výpočtu a tím je i vhodný pro 

účely oceňování. 

Individuální cenová kalkulace 

Jak uvádí Bradáč46, „jedná se o nejpodrobnější, nejpřesnější a současně 

nejpracnější metodu, která rozlišuje jednotlivé prvky stavebních konstrukcí na 

základě druhu a výměry na dané stavbě. Výsledné množství pro každý druh a 

provedení se násobí jednotkovou cenou, zjištěnou v příslušném dílu katalogu cen 

stavebních prací. Součtem (po připočtení příslušných přirážek podle pravidel pro 

stanovení cen stavebních prací) se obdrží reprodukční (resp. při zpětném oceňování 

pořizovací) cena. Individuální cenová kalkulace umožňuje i tvorbu jednotkových 

cen pro dílčí položky.  

Podstatou této kalkulace je co nejpřesnější zjištění: 

• materiálových nákladů, které je založeno na zjištění skladby a potřebného 

množství materiálu, zjištění jeho aktuální ceny a příp. výše dosažitelných 

slev, 

• pořizovacích nákladů, které je založeno na analýze dopravních nákladů pro 

jednotlivé druhy materiálu, 

• mzdových nákladů, které je založeno na analýze cen konkrétních stavebních 

a řemeslných prací, pracnosti, nákladů na tzv. neproduktivní práce spojené 

se skládáním a vnitrostaveništním přesunem materiálů, realizací 

bezpečnostních opatření, úklidem, apod., 
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• nákladů vynaložených zhotovitelem na zajištění potřebných strojních 

zařízení a mechanizace pro vykonání konkrétního druhu práce. 

V kalkulaci se tyto náklady rozdělují na náklady 

• přímé (náklady související s množstvím určitého typu konstrukce) a  

• nepřímé tzv. režie (nelze je vztahovat ke konkrétnímu typu konstrukce), 

• přiměřený zisk. 

Přímé náklady se kalkulují jako náklady na materiál, mzdy, stroje a 

připočítávají se ostatní přímé náklady. Nepřímé náklady se člení na režie výrobní a 

režie správní. 

Individuální kalkulace předpokládá dobré znalosti technologií výroby, 

vyjasněnost podmínek stavění, znalosti v oblasti cen materiálů a prací, v oblasti 

vlastních nákladů firem, stanovení spotřeb materiálů atd. Výpočet tak vyžaduje 

velké množství odborných znalostí. 

Podrobný položkový rozpočet 

Podstatně jednodušší možností pro stanovení výchozí hodnoty staveb je 

vytvoření podrobného položkového rozpočtu. Pro jednotlivé položky rozpočtu je 

stanoven kalkulační vzorec, spotřeba materiálu na jednotku konstrukce, časová 

náročnost prací vč. dodávek a nákladů na zajištění potřebných strojů. Princip 

výpočtu je stejný jako výše, zpracovateli kalkulace však odpadá nutnost zadávat 

velké množství údajů. Na základě projektové dokumentace se zjistí skutečné 

provedení konstrukcí. Provede se výpočet výměr pro jednotlivé stavební práce. 

Náklady na provedení jednotlivých konstrukcí se zjistí z databází tzv. „katalogů 

cen“. Katalogy vydávají a pravidelně aktualizují renomované společnosti jako např. 

URS Praha, a.s. nebo RTS Brno, a.s. Případně se tyto stanoví individuální cenovou 

kalkulací. Náklady na pořízení jednotlivých konstrukcí tvoří položky rozpočtu a 

stejně jako výše zahrnují veškeré přímé a nepřímé náklady. 

Metoda agregovaných položek 

Jedná se o podstatně jednodušší variantu výpočtu výše. Principem této 

metody je, že hodnota konstrukcí stavby se zjistí pomocí tzv. agregovaných 

položek, kdy v jedné položce rozpočtu jsou již sloučeny náklady na veškeré 

související stavební práce, viz příklad níže, kde v 1 položce je agregováno 15 složek 

stavebních prací. Provedení rozpočtu je tím podstatně jednodušší, možnosti úprav 

s ohledem na konkrétní provedení se však omezuje. 
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Příklad 

Ukázka skldby agregované položky je uvedena v Tab. 3. Příklad je převzat ze 

souboru podkladů  Cenová soustava RTS data. Ceník AP-800 agregované položky. 

Společnost RTS, Brno a.s.47 

Tab. 3 Ukázka skladby agregované položky 

Pol. 900 40-2131.RAA Plot tl. 15 cm se sloupky 30x30 cm, tvárnice štípaná přírodní, 
výška 2,0 m 
Složka Název 

MJ 
Množství 

na 1 m 
132201111R00 Hloub. rýh š.do 60 cm v hor. 3 do 100m3, STROJ. m3 0,32 
162201101R00 Vodorov. přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 0,32 
274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,32 
339361111R00 Výztuž a probeton. plot. sloupku 30x30 cm m 0,667 
339361211R00 Provázání plotového zdiva tl. 15 cm se sloupkem kus 0,667 
339921111R00 Sloup plotový 30x30 cm z bet. tvar. štíp. roh. přírod. m 0,667 
339924261R00 Hlavice sloupová z tvarovek sh-40 G, tl. 45, přírod. soubor 0,333 
341321210R00 Beton nosných stěn železový C 12/15 (B 12,5) m3 0,0797 
341361721R00 Výztuž stěn a příček z oceli 10425 (BSt 500 S) t 0,0033 
348922131R00 Zdivo plotové tl.15cm z tvar. oboustr. štíp. přírod. m2 1,62 
348923121R00 Věnec plot. tl.15cm z tvar. jednostr. štíp. přírod. m 0,9 
348924111R00 Stříška plotová pro zeď tl. 20 cm z tvar. štíp. přírod m 0,9 
711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 0,5 
62832134R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V60 S40 m2 0,575 
998151111R00 Přesun hmot, oploc. a zvlášt. obj. zděné do 10m t 1,6162 

Propočet ceny pomocí technickohospodářských ukazatelů 

Jedná se o metodu nejjednodušší. Výchozí hodnota se stanoví na základě 

porovnání oceňované stavby s obdobnou stavbou, jejíž pořizovací náklady známe. 

Nejčastěji se využívá katalogů cen realizovaných staveb či technicko- 

hospodářských ukazatelů. Tyto vydává například URS Praha, a.s. nebo RTS Brno, 

a.s. V katalogu jsou stavby rozděleny podle jejich účelu užívání. Pro každou stavbu 

jsou uvedeny skutečné náklady vynaložené na její realizaci. Každá stavba je 

rozdělena na stavební díly (konstrukce), pro které jsou uvedeny jejich cenové 

podíly. Způsob použití je popsán na internetových stránkách 

http://www.stavebnistandardy.cz. 

Výpočet se provádí takto: 

1. Zjistí se skutečné provedení oceňované stavby. Na základě zaměření 

objektu nebo výkresové dokumentace skutečného provedení stavby se 

vypočte vhodně zvolená výměra charakterizující velikost stavby. U budov se 

nejčastěji používá obestavěný prostor stavby OP (běžně se výpočet provádí 

podle ČSN, rozhodující je způsob výpočtu výměr použitý při stanovení 

cenových ukazatelů v použitém katalogu). 

2. V katalogu se vyhledá stavba s obdobným provedením a pro zvolenou 

výměru se zjistí cenový ukazatel, též jednotková cena JC (u budov nejčastěji 

cena za m3 obestavěného prostoru). 
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3. Porovná se skutečné provedení posuzované stavby s provedením stavby 

v katalogu. Pomocí cenových podílů konstrukcí a vybavení a zjištěných 

rozdílů v provedení oceňovaného objektu a objektu použitého pro 

porovnání se stanoví korekční koeficient K. 

4. Jednotková cena se upraví korekčním koeficientem a vypočte se tzv. 

jednotková cena upravená JCU podle vztahu JCU = JC . K 

5. Vypočte se výchozí hodnota stavby podle vztahu HVÝCH = OP . JCU. 

Při výpočtu výchozí hodnoty stavby je nutné vycházet z cenové úrovně 

k datu, ke kterému se ocenění provádí. Pokud pro dané období nelze nalézt 

vhodný THU, dále se JCU upraví indexem přepočtu cen stavebních prací. Tyto 

indexy zveřejňuje na svých stránkách Český statistický úřad. 

Příklad 

Způsob uvádění údajů v katalozích je uveden v Tab. 4 a v Tab. 5. Příklad je převzat 

z Technicko-hospodářských ukazatelů společnosti RTS, Brno a.s.48 

Tab. 4: Budovy pro bydlení - oorientační ceny za m3 obestavěného prostoru dle 

konstrukčně materiálových charakteristik 

803 - Budovy pro bydlení 

JKSO Prům. 
Konstrukčně materiálová charakteristika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

801 Budovy 
občanské výstavby 

6 318 6 030 7 020 8 210 6 430 5 500 5 230 6 430 5 695  

801.1 Budovy pro 
zdravotní péči 6 942 7 075 7 075   6 675      

801.2 Budovy pro 
komunální služby a 
osobní hygienu 

7 541 7 095  9 615 6 695  6 760    

801.3 Budovy pro 
výuku a výchovu 6 316 4 625  5 945 5 945 5 420  9 645   

801.4 Budovy pro 
vědu, kulturu a 
osvětu 

7 529 4 640 8 350 10 470 7 490   6 695   

801.5 Budovy pro 
tělovýchovu 

6 809 5 815 8 595  4 825    8 000  

801.6 Budovy pro 
řízení, správu a 
administrativu 

6 284 5 555 6 550  6 280 6 420 3 765 7 675 7 740  

801.7 Budovy pro 
společné ubytování 
a rekreaci 

6 183 5 680 6 085 6 545 8 530 4 895   5 360  

801.8 Budovy pro 
obchod a společné 
stravování 

5 915 5 735   6 665   5 345   

801.9 Budovy pro 
sociální péči 5 354 6 945   5 885 4 825 3 760    

Konstrukčně materiálová charakteristika  
1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová 
3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná 
4 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových 
5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných 
6 svislá nosná konstrukce montovaná z prostorových buněk 
7 svislá nosná konstrukce kovová 
8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty 
9 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů 
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Tab. 5: Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v % (též tzv. cenové podíly) 

Dil   Prů-

měr 
Konstrukčně materiálová charakteristika 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Zemní práce 2,1 1,7 2,4 3,4 2,1 1,6 0,5 1,0 3,9 0,0 

2 Základy, zvláštní zakládání 4,9 3,6 4,9 5,9 5,1 4,1 4,1 4,9 3,9 0,0 

3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 13,8 11,7 12,0 11,1 13,6 18,5 50,3 24,9 9,5 0,0 

4 Vodorovné konstrukce 9,8 6,6 7,2 6,8 10,4 10,4 2,2 15,9 3,7 0,0 

5 Komunikace 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 

6 Úpravy povrchu, podlahy 5,4 7,0 6,6 4,2 5,3 4,4 2,6 3,4 5,1 0,0 

8 Trubní vedení 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0 0,7 0,4 0,0 

9 Ostatní konstrukce, bourání 3,4 2,4 2,7 1,9 3,9 1,9 0,7 0,9 1,9 0,0 

V tabulce je uvedeno pouze prvních 8 stavebních dílů dle katalogu. Celá tabulka je 

uvedena na www. stavebnistandardy.cz. 

Stanovení výchozí hodnoty stavby podle oceňovací vyhlášky 

Podobný přístup ke stanovení výchozí hodnoty nákladovým způsobem 

využívá i oceňovací vyhláška (vyhláška č. 441/2013 Sb. v platném znění). Tato pro 

jednotlivé typy stavebních objektů stanoví tzv. základní ceny ZC, vyjadřující 

náklady na pořízení měrné jednotky stavby. Pro budovy, haly, rodinné domy 

a další to jsou m3 obestavěného prostoru, u plošných staveb m2 zastavěné plochy, 

u liniových staveb běžné m stavby. Tyto základní ceny ZC byly v cenovém předpisu 

poprvé stanoveny v roce 1994. ZC je proto nutno upravit na současnou cenovou 

úroveň vynásobením tzv. koeficientem změny cen staveb Ki (stručně koeficientem 

inflace), který je vztažený k cenové úrovni roku 1994. 

Podle typu objektu a konstrukčních charakteristik se určí základní cena ZC. 

Ta se upraví koeficientem inflace Ki a dalšími koeficienty, pomocí kterých se 

zohlední rozdíly oceňovaného objektu oproti standardnímu (etalonovému) 

provedení daného typu stavby. U budov a hal se např. jedná o koeficienty K1 až K5, 

které zohledňují rozdíly v druku konstrukce (K1), ve velikosti průměrné zastavěné 

plochy (K2), v průměrné výšce podlaží (K3), ve vybavení stavby (K4) a v poloze 

objektu (K5) a vypočte se základní cena upravená ZCU podle vztahu 

��� = �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ �� ∙ ��.∙ �  

Pokud se při ocenění podle cenového předpisu stanovuje tzv. cena stavby 
nákladovým způsobem CSN, po stanovení ZCU se tato následně násobí počtem 
měrných jednotek a cena (lépe hodnota) se sníží o opotřebení. Cena stavby 
nákladovým způsobem se dále upraví indexem pp, který se vypočte jako součin 
indexu trhu a indexu polohy. 

Pro zájemce 

Postupy při oceňování podle oceňovací vyhlášky se budete podrobně zabývat v 

předmětu Současné oceňovací předpisy. Již nyní si však všimněte, že vyhláška 

v pricipu používá obvyklý způsob stanovení hodnoty nákladové, tedy stanoví 

reprodukční pořizovací náklady a tyto sníží o opotřebení. Vyhláška však specificky  
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pomocí indexu pp již ve výpočtu ceny (lépe hodnoty) nákladové zohledňuje i úroveň 

dosahovaných prodejních cen. 

Při obvyklém způsobu stanovení směnné hodnoty se zpravidla u nemovitých věcí 

používá jiný postup. Aplikují se všechny relevantní metody ocenění. Zjistí se tedy 

hodnoty užitné vyjádřené hodnotou nákladovou a výnosovou a pro analýzu stavu 

trhu se běžně použije metoda porovnávací (viz dále). Z takto stanovených hodnot 

se pak dovozuje směnná hodnota.  

V případě, kdy úkolem znalce (odhadce) je stanovit jak hodnotu administrativní 

(podle cenového předpisu), tak i hodnotu směnou (podle jiných právních předpisů), 

může jako jeden z podkladů pro stanovení směnné hodnoty s výhodou použít 

v podstatě celý výpočet ceny (lépe hodnoty) nákladové podle cenového předpisu 

s tím, že zjištěnou částku neupraví indexem pp a stav trhu dále zohlední na základě 

vlastního průzkumu trhu. 

Dříve používané metody stanovení výchozí ceny stavby 

Průvodce textem: 

Rovněž dříve platné oceňovací předpisy (platné před rokem 1994) používaly 

nákladový přístup k ocenění majetku. V ČR se pro stanovení hodnoty nové stavby 

v cenových předpisech používaly nejprve tzv. metoda třídy kvality, později  metoda 

bodovací. 

Metoda třídy kvality 

Metoda třídy kvality byla používána ve vyhláškách č. 18/1963 Sb., 

č. 73/1964 Sb. a č. 43/1969 Sb. 

Pro jednotlivé typy staveb byly předpisem stanoveny tzv. třídy kvality. Pro 

rodinné domky a obytné části zemědělských usedlostí se používaly třídy I až IV 

(nejlepší až nejhorší provedení), pro rekreační chaty I až III, apod. Pro každý typ 

stavby a třídu kvality bylo popsáno charakteristické provedení hlavních konstrukcí 

stavby. Podle skutečného provedení jednotlivých konstrukcí oceňované stavy se 

tyto zařadily do příslušné třídy kvality. Podle převažujícího zařazení konstrukcí se 

provedlo celkové zařazení stavby do třídy kvality. Podle zjištěného zařazení se 

návazně na cenový předpis určila jednotková cena stavby. Výchozí cena se pak 

určila jako součin jednotkové ceny a výměry stavby. U výše zmíněných rodinných 

domků a obytných částí zemědělských usedlostí se jako výměra uvažoval součet 

podlahových ploch obytných, příp. i provozních místností. 

Bodovací metoda 

Tak zvaná bodovací metoda se v cenových předpisech používala od 

1. 1. 1985 do 30. 10. 1994. Poprvé byla použita ve vyhlášce č. 128/1984 Sb., 

naposledy ve vyhlášce č. 393/1991 Sb. 
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Pro jednotlivé typy staveb byly konstrukce a vybavení rozděleny na 

jednotlivé znaky. Pro každý znak byly popsány základní varianty provedení, kterým 

byly přiřazeny body za jednotku výměry stavby.  

Např. pro rodinné a rekreační domky a rekreační chalupy se používalo 

36 znaků. Podle skutečného provedení se pro každý znak stanovil z tabulky počet 

bodů. U hal a budov se počet bodů stanovil pro každé podlaží a například cena 

rodinného domku se pak zjistila součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se 

ocenilo vynásobením hodnoty 1 bodu součtem bodů zjištěných na základě 

bodového hodnocení podle jednotlivých znaků a plochou podlaží v m2. Hodnota 

1 bodu byla 1 Kčs. 

Z uvedeného je zřejmé, že výchozí hodnotu stavby lze zjišťovat různými 

způsoby na různé úrovni podrobnosti. Zjištěná hodnota však musí dostatečně 

dobře vyjadřovat v penězích částku, za kterou lze danou stavbu k datu ocenění 

pořídit jako novou. 

6.3 Výměry nemovitých věcí 

Náklady na pořízení jednotlivých konstrukcí či celé stavby se odvíjejí od 

skutečného provedení konstrukcí stavby a jejich výměry, tedy vhodně zvolené 

charakteristiky vyjadřující množství konstrukce na stavbě. Obdobně platí pro 

stavbu jako celek. 

Jako výměry se u nemovitých věcí nejčastěji používají: 

• zastavěná plocha stavby nebo podlaží, 

• obestavěný prostor stavby, 

• podlahová plocha místností, 

• plocha pozemku, 

• plocha nebo délka venkovních úprav. 

Stejně jako náklady na pořízení jednotlivých konstrukcí. lze i výměry staveb 

zjišťovat na různé úrovni podrobnosti. Při stanovení velikosti stavby lze např. 

obestavěný prostor zastřešení počítat velmi podrobně jako geometrický tvar 

tělesa vymezeného vnějšími konstrukcemi zastřešení a horní úrovní stropní 

konstrukce nad posledním nadzemním podlažím nebo jen zjednodušeným 

způsobem, při kterém se zohlední jen plocha stavby, výška nadezdívky a výška 

hřebene střechy (neodečítají se valby, polovalby, nepřičítají se vikýře apod.). 

Používáme-li výměry pro zjištění hodnoty stavby, způsob jejich stanovení musí 

vždy vycházet ze způsobu, který byl použit pro výpočet cenových ukazatelů a ten 

je potřebné zjistit. 

Způsob stanovení výměr pro potřeby oceňování podle cenových předpisů je 

uveden ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. v platném znění. Pro ostatní účely se zpravidla 

používá ČSN 73 4055. Pokyny pro zjišťování výměr pro potřeby rozpočtování 

bývají uvedené v cenících pro každou položku rozpočtu. 
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Jako výměra pozemku se vždy uvažuje jeho plocha vymezená ortogonálním 

průmětem do vodorovné roviny. Nepočítá se tedy skutečná plocha, výměra se 

zjišťuje pomocí geodetických metod a pro potřeby ocenění se zjistí z listu 

vlastnictví. Naopak u plochy venkovních úprav (například dlažeb, vozovek) se vždy 

uvažuje skutečná velikost zpevněné plochy. Bude-li celý pozemek pokrytý dlažbou 

a bude sklonitý, vznikne vždy rozdíl mezi výměrou pozemku a výměrou dlažby. 

Podrobně je problematika měření a zjišťování výměr popsána v knize Teorie a 

praxe oceňování nemovitostí v kap. (1). 

6.4 Životnost a opotřebení staveb 

Stáří stavby 

Stáří stavby se při oceňování uvažuje jako doba od počátku užívání stavby 

do doby, ke kterému se ocenění provádí. Stáří se udává v celých rocích a u staveb 

se počítá jako rozdíl roku, ke kterému se ocenění provádí a roku jejího pořízení. 

Životnost staveb 

Životnost je schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení 

mezního stavu při stanoveném systému předepsané údržby a oprav. 

Při posuzování životnosti staveb, příp. doby jejich dalšího trvání, se používají 

tato pojmy: 

• předpokládaná životnost – vyjadřuje celkovou předpokládanou dobu 

užitečného života stavby, 

• základní životnost – vyjadřuje celkovou předpokládanou dobu užitečného 

života stavby, která se zpravidla uvažuje na počátku jejího užívání, 

• zbytková životnost (předpokládaná doba dalšího trvání) – vyjadřuje odhad 

doby dalšího užitečného života stavby, který se stanoví na základě doby 

užívání a stavu objektu k datu posouzení, 

• životnost objektová (též technická) – představuje předpokládanou dobu 

užívání, stanovenou jen s ohledem na potenciální výskyt objektových 

mezních stavů, pro které je charakteristické, že49: „vznikají důsledkem 

změny struktury objektu. Důvody jejich vzniku jsou interní, protože mají 

původ v samotném objektu.“ 

• životnost environmentální (též morální či ekonomická životnost) – 

představuje předpokládanou dobu užívání stanovenou s ohledem na 

potenciální výskyt environmentálních mezních stavů, pro které je 

charakteristické50, že: „vznikají v důsledku změny stavu okolí objektu. 

Důvody jejich vzniku jsou externí (environmentální), protože mají původ v 

okolí technického objektu. Může se jednat o změnu požadavků na kvalitu 

funkcí objektu nebo o změnu požadavků na působení objektu vůči okolí.“ 
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Předpokládaná životnost 

Délku užitečného života stavby je nutno uvažovat jako veličinu dynamickou 

(časově proměnnou). Jinou životnost uvažujeme na počátku užívání, jinou 

v průběhu provozu, kdy již máme dostatek dalších informací o chování objektu 

během jeho užitečného života a původní odhad můžeme dále zpřesňovat.  

Příklad51 

Příkladem dynamičnosti prognózování doby užitečného života může být posouzení 

architektonicky dobře ztvárněného domu pro rodinné bydlení vilového charakteru. 

V okamžiku kdy se bude jednat o novostavbu ve výborném technickém stavu 

(technický stav 100 %, morální zastarání 0 %), nebude limitující okamžik vzniku 

mezního stavu vlastností struktury (jako typu objektového mezního stavu). 

S ohledem na obvyklý růst technické úrovně a běžné změny požadavků na stavby 

bude uvažováno se vznikem mezního stavu kvality (jako typu environmentálního 

mezního stavu) a při ocenění bude uvažována doba užitečného života např. 100 

roků. V okamžiku, kdy bude stejná stavba posuzována při stáří např. 80 let po 

provedené rozsáhlé modernizaci, může být doba užitečného života téže stavby 

prodloužena např. na 120 let. Při tomto posouzení zvážíme potenciální výskyt 

mezního stavu vlastností struktury. Ani při stáří 120 let, kdy např. uvažovaný 

technický mezní stav nastane, nemusí vzniknout mezní stav celého objektu. Může 

nastat i situace, že stavba získá kulturní hodnotu, např. z důvodu, že původně 

neznámý architekt se stal světově uznávaným odborníkem. V takovém případě 

může být účelné přistoupit k náročné sanaci konstrukcí za účelem prodloužení 

technické životnosti. Z hlediska zvýšení kulturní hodnoty mohou být vynaloženy 

i nemalé prostředky na uvedení do originálního stavu. 

Základní úvahy znalce by při každém takovém posouzení měly být 

v posudku řádně odůvodněny. Z důvodu přezkoumatelnosti by mělo být z 

posudku též zřejmé, z jakých skutečností znalec při prognózování vycházel. Jedná 

se především o způsob provedení stavby, její stáří, způsob provádění údržby a 

oprav, provedené změny stavby (přístavby, nástavby, rekonstrukce, modernizace), 

vyskytující se vady a poruchy.  

Současně asi nejpoužívanější hodnoty délky základních životnosti staveb 

jsou uvedeny v oceňovací vyhlášce: 

• budovy a haly, rodinné domy, rekreační chalupy, rekreační domky, 

rekreační chaty a zahrádkářské chaty zděné, monolitické, železobetonové a 

ocelové – 100 roků, ostatní – 80 roků a méně, 

• stavby inženýrské a speciální pozemní podle druhu konstrukce – 50 až 100 

roků, 

• vedlejší stavby a garáže zděné – 80 roků, dřevěné oboustranně obíjené a 

montované – 60 roků, ostatní – 30 až 40 roků, 

• studny kopané a vrtané nad 150 mm – 100 let, ostatní 50 roků. 



 80 

Životnost přestárlých staveb 

Pod pojmem přestárlá stavba se při oceňování nemovitých věcí rozumí 

taková stavbu, která se blíží, nebo již dokonce překročila dobu základní životnosti. 

Pro stanovení životnosti přestárlých staveb lze využít několika výpočetních 

metod. 

• Smejkalova bodovací metoda – tato metoda je doporučena pro stavby, 

které přesáhly 60 % své základní životnosti. Jsou-li stavby starší než 100 

roků, uvažuje se stáří S = 100 roků. Z tabulky uvedené v knize Teorie a praxe 

oceňování nemovitých věcí v kapitole 4.3.2 se zjistí součet pomocných bodů 

K. Z tohoto se pak vypočte doba dalšího trvání stavby T (zaokrouhlujeme 

nahoru) T = S × K / 100 (roků). Celková životnost stavby se pak stanoví podle 

vztahu Z = S + T (roků). 

• Kubická metoda pro zjištění životnosti staveb – metoda klade důraz na 

životnost prvků dlouhodobé životnosti. Výpočet je složitější a proto se 

s principem výpočtu seznamte v kapitole 4.3.3 knihy Teorie a praxe 

oceňování nemovitých věcí. 

Opotřebení staveb 

Stupeň opotřebení (též amortizace) o (%) se vyjadřuje v procentech. 

Etalonem pro stanovení technického stavu stavby a tedy i stupně jejího 

opotřebení je stav bezvadný nový. Bezvadná nová stavba (stav BN) má vždy 

technickou hodnotu thBN = 100 % a její opotřebení je tedy oBN = 0 %. Stavba zcela 

opotřebená (na konci svého užitečného života, stav KŽ) má zpravidla thKŽ = 0 % a 

její opotřebení oKŽ = 100 %. Tato zásada neplatí univerzálně pro všechny technické 

objekty, viz níže pro zájemce. Pro vztah mezi technickou hodnotou th (%) a 

opotřebením o (%) vždy platí: 

th = 100%-o. 

Pro zájemce  

Stroje běžně umožňují provádění tzv. generálních oprav (GO), spočívajících 

v celkových opravách (CO) všech skupin. Je-li stroj na konci svého užitečného 

života, často se přistupuje k provedení CO jednotlivých skupin, kdy se vadné a 

opotřebené díly nahradí díly továrně novými, opravenými nebo renovovanými. 

Tímto způsobem se obnoví původní technické vlastnosti skupin a stroj lze dále 

užívat v dalším životním cyklu. Tím, že provedení GO může být v řadě případů 

výhodnější než koupě nového stroje, i stroj na konci svého užitečného života  má 

určitou zbytkovou hodnotu. Tato se zpravidla uvažuje ve výši cca 10 % (thkž = 

10 %). 

U nemovitých věcí se běžně se zbytkovou hodnotou neuvažuje, a to zejména 

z důvodu, že délka jejich užitečného života bývá velmi dlouhá a nelze dost dobře 

prognózovat účelnost případných rekonstrukcí na konci jejich životního cyklu. 
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Též pro odhadce nemovitých věcí je zajímavé, jak odhadci strojů přistupují 

k ocenění stroje po takové GO. Je-li u stroje provedena GO, dobu provozu se  

uvažuje nikoliv od doby pořízení, ale od doby provedení GO. Při stanovení 

opotřebení se pak zohlední skutečnost, že technická hodnota stroje na počátku 

tohoto dalšího životního cyklu (thN) byla nižší než 100 %. Neplatilo tedy, že 

thN=thBN=100 % a zpravidla uvažují s thN=90 %. 

Pro stanovení stupně opotřebení se používá řada amortizačních stupnic. 

Tyto se liší svým průběhem a vyjadřují závislost stupně opotřebení na stáří, resp. 

době provozu. Řada z nich má své speciální použití. 

Mezi nejběžnější patří metoda: 

• lineární (nejběžnější), 

• lineární se zbytkem (u staveb se zpravidla nepoužívá, viz výše pro zájemce), 

• Kusýnova (její vhodnost bývá diskutována), 

• Kusýn – Röttingerova (obdobně jako výše), 

• kvadratická (u staveb se zpravidla nepoužívá), 

• semikvadratická (hojně se využívala v minulosti v případě, že u stavby byla 

provedena výměna PKŽ, dnes se na místo ní používá podrobnější metoda 

analytická, viz dále). 

Existuje i řada dalších amortizačních stupnic, rovněž tyto mají své specifické využití 

a je nutno pečlivě zvažovat vhodnost použití. 

Opotřebení lze počítat pro stavbu jako celek nebo jako vážený průměr 

opotřebení jednotlivých konstrukcí. 

Běžně se opotřebení počítá pro stavbu jako celek, zpravidla s využitím 

metody lineární. Při použití lineární metody pak za každý rok se opotřebení 

zvyšuje o stejnou hodnotu. Například při životnosti 100 let je opotřebení 1 % 

ročně. 

Výpočet opotřebení pomocí váženého průměru opotřebení jednotlivých 

konstrukcí se používá v případech, kdy jednotlivé konstrukce stavby jsou ve velmi 

rozdílném technickém stavu. Tento přístup používá i oceňovací vyhláška. Metoda 

se označuje jako analytická. Vyhláška její použití předepisuje v těchto případech: 

a)   stavba je ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu, 

b)  stavba je v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém 
stavu, 

c)   výpočet opotřebení stavby lineární metodou je nevýstižný nebo opotřebení 
je objektivně větší než 85 %, 

d)  předmětem oceňování je kulturní památka, 

e)   u stavby je provedena nástavba, přístavba či vestavba, 

f)  je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo 
požárem). 
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Výhodou analytické metody je možnost lépe zohlednit skutečný stav stavby 

v případech, kdy jsou na stavbě provedeny podstatné stavební úpravy v podobě 

nahrazení významného množství prvků krátkodobé životnosti nebo v případech 

podstatných změn staveb v podobě nástaveb, přístaveb, vestaveb či rekonstrukcí. 

Pro každý prvek stavby (základy, zdivo…) se stanoví stupeň jejich opotřebení 

(běžně metodou lineární) a opotřebení stavby se vypočítá jako vážený průměr 

opotřebení jednotlivých prvků stavby. Váhou je cenový podíl konstrukce na dané 

stavbě, který vyjadřuje poměr nákladů na pořízení dané konstrukce k celkovým 

nákladům na pořízení stavby. 

Metoda se používala i v minulosti, např. Kolodzejova logaritmická metoda či 

Kasova analytická metoda). 

Příklad 

Příklad s výpočtem opotřebení rodinného domu analytickou metodou je uveden v 

Tab. 6. Uvažován je případ, kdy u RD strého 50 roků byla před 30 roky vyměněna 

instalace plynu a před 8 roky podsttná část dalších prvků krátkodobé životnosti. 

Cenové podíly jsou stanoveny na základě oceňovacího předpisu a pro výpočet 

opotřebení jednotlivých prvků bylo využito lineární metody. 

Tab. 6: výpočtem opotřebení rodinného domu analytickou metodou 

Pol. č. Konstrukce a vybavení Stáří B 
Životnost 
prvku C 

Opotřebení 
B/C 

100×A×B / C 

(1) (2) (14) (15) (16) (17) 

1 Základy včetně zemních prací 50 175 0,2857 1,229 

2 Svislé konstrukce  50 140 0,3571 8,679 

3 Stropy  50 140 0,3571 3,321 

4 Zastřešení mimo krytinu 50 110 0,4545 1,909 

5 Krytiny střech  8 60 0,1333 0,400 

6 Klempířské konstrukce  8 55 0,1455 0,102 

7 Vnitřní omítky 50 65 0,7692 4,923 

8 Fasádní omítky 8 45 0,1778 0,587 

9 Vnější obklady 8 40 0,2000 0,080 

10 Vnitřní obklady 8 40 0,2000 0,480 

11 Schody 50 140 0,3571 1,393 

12 Dveře 8 65 0,1231 0,418 

13 Okna  8 65 0,1231 0,652 

14 Podlahy obytných místností 8 50 0,1600 0,368 

15 Podlahy ostatních místností 8 50 0,1600 0,224 

16 Vytápění 8 35 0,2286 0,960 

17 Elektroinstalace 8 40 0,2000 0,800 

18 Bleskosvod 8 40 0,2000 0,100 

19 Rozvod vody 8 35 0,2286 0,640 

20 Zdroj teplé vody 8 35 0,2286 0,366 

21 Instalace plynu 30 35 0,8571 0,429 

22 Kanalizace 8 45 0,1778 0,516 

23 Vybavení kuchyní 8 25 0,3200 0,160 

24 Vnitřní hygienické vybavení 8 45 0,1778 0,889 

25 Záchod 8 40 0,2000 0,080 

26 Ostatní 8 40 0,2000 0,600 

27 Konstrukce neuvedená    0,000 

 Opotřebení celku    30,30 % 
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Korespondenční úkol:  

V knize Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí vyhledejte vztahy pro výpočet 

opotřebení metodou lineární, lineární se zbytkem, semikvadratickou a 

kvadratickou. Uvažujte základní životnost 100 roků a v tabulkovém editoru Excel 

vypočtěte opotřebení stavby pro stáří 0, 10, 20, 30, 40… až 100 roků. V grafu 

porovnejte průběh technické hodnoty a výsledek popište. Na základě studia 

kapitoly vysvětlete, kdy je vhodné použít metodu semikvadratickou. 

Najděte rekreační chatu, kterou budete moci se souhlasem vlastníka zaměřit. 

Připravte si její náčrt, proveďte zaměření chaty a kóty zapisujte do nákresu. 

Vhodně využívejte průběžného měření vzdáleností. Vypočtěte obestavěný prostor 

podle ČSN. Stanovte výchozí hodnotu chaty s použitím THU. Odhadněte životnost 

chaty a vypočtěte její opotřebení. Uvažujte, že stáří střešní krytiny, klempířských 

konstrukcí, oken a dveří je 10 let. Vypočtete opotřebení chaty metodou lineární a 

semikvadratickou pro stavbu jako celek a opotřebení metodou analytickou. 

Výsledky porovnejte. 

Shrnutí: 

Nejčastěji používané metody pro stanovení výchozí hodnoty stavby jsou 

individuální cenová kalkulace, podrobný položkový rozpočet, metoda 

agregovaných položek, propočet ceny. Pro potřeby oceňování se nejčastěji používá 

propočet ceny. Dřívější oceňovací předpisy používaly též metodu třídy kvality a 

metodu bodovací.  

Životnost je schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu 

při stanoveném systému předepsané údržby a oprav. 

Stáří stavby se uvažuje jako doba od počátku jejího užívání do doby, ke které se 

ocenění provádí a udává a v celých rocích. Délku užitečného života je nutno 

uvažovat jako veličinu dynamickou (časově proměnou). Na počátku užívání vždy 

vycházíme z životnosti základní a tuto dále upřesňujeme s ohledem na skutečný 

stav stavby.  

Opotřebení, někdy označované jako znehodnocení, stavby vyjadřuje míru 

degradace stavby. Pro výpočet opotřebení technických objektů se používá řada 

amortizačních stupnic. Každá z nich má však své specifické použití a proto je při 

volbě amortizační stupnice potřebné vždy zvažovat vhodnost jejího použití. U 

staveb se většinou používá metoda lineární. Výpočet opotřebení lze provádět pro 

stavbu jako celek nebo se toto stanoví jako vážený průměr opotřebení jednotlivých 

konstrukcí (metoda analytická). Váhou je cenový podíl konstrukce na dané stavbě. 
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Otázky k textu: 

1. Uveďte výčet metod používaných ke stanovení výchozí hodnoty stavby a 

vysvětlete výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. 

2. Vysvětlete pojem životnost stavby. Uveďte jaké typy mezních stavů lze 

uvažovat při oceňování majetku. 

3. Popište vztah mezi technickou hodnotou stavby a stupněm jejího opotřebení. 

4. Nakreslete průběh technické hodnoty stavby při uvažování amortizační 

stupnice lineární, lineární se zbytkem, semikvadratické, kvadratické, Kusýnovi, 

Kusýn – Röttingerovi a popište vhodnost či nevhodnost jejich použítí pro 

stavby. 

5. Popište co je poměrný díl stavby a objasněte princip výpočtu opotřebení 

analytickou metodou. 

Další zdroje: 
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č. 43/1969 Sb. 

Vyhláška o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů č. 393/1991 Sb. 

Stavební standardy [online]. 2012, [cit. 20. 12. 2011]. http://www. 

stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=6&Pop=0&IDm=6895595&Menu=Ce

nové ukazatele ve stavebnictví. 

Kolektiv autorů. Cenové ukazatele ve stavebnictví. RTS Brno, a.s. Brno 2012. 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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SMEJKAL, Z. Soudní inženýrství, 1990, vol. 1, no. 2, p. 12-16 

Kolodzej, K. Ohodnocovanie a oceňovanie nehnutelností. Bratislava, SVTL 1973. 
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hospodářských staveb odhadem. Praha: SNTL, 1965. 
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7 Oceňování výnosovým způsobem 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete umět: 

• používat základní pojmy finanční aritmetiky, 

• kapitalizovat budoucí příjmy na současnou hodnotu, 

• stanovit základní typy výdajů spojených s provozem nemovitosti. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vypočítat hrubý a čistý výnos z nemovitosti. 

• vysvětli principy výnosového způsobu oceňování. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• základní znalosti potřebné pro stanovení výnosové hodnoty nemovitosti, 

Klíčová slova kapitoly: výnosová metoda, finanční aritmetika, náklady, hrubý 

výnos, čistý výnos, nájemné, úroková míra, věčná renta 

Průvodce textem: 

V této kapitole je pozornost věnována druhému přístupu používanému pro 

posouzení užitné i směnné hodnoty nemovitých věcí. Jedná se o přístup výnosový. 

Pro správné pochopení problematiky stanovení výnosové hodnoty nemovitosti je 

nutné, abyste si nastudovali, příp. si zopakovali, základní pojmy finanční aritmetiky 

jako jsou úroková sazba, úroková míra, úročitel, inflace, úrok, složené úrokování či 

diskontování, viz kapitola 6.4 knihy Teorie a praxe oceňování nemovitostí. 

Jak uvádí Bradáč52, „Výnosová hodnota reprezentuje čistě ekonomický, 

podnikatelský pohled na vlastnictví nemovitosti jako věci, která má přinášet výnos. 

Je dána velikostí kapitálu, který při uložení na danou úrokovou míru (míru 

kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové částky, které by byly rovny 

výnosům, jež by přinášela nemovitost. Výpočet se provádí zpětně - součtem všech 

předpokládaných čistých budoucích výnosů z pronájmu nemovitosti. Vzhledem k 

tomu, že tyto výnosy budou uskutečněny v budoucnosti, jsou odúročeny 

(diskontovány) na současnou hodnotu – částku, kterou je třeba dnes uložit, aby v 

budoucnu bylo možno tento předpokládaný výnos vyplatit. 

V této kapitole budeme pracovat s níže uvedenými důležitými pojmy: 

Úrok U (Kč) – částka, která přibude k jistině J za dobu t při úrokové míře u. 

Úroková míra u (%) – určuje kolik % z jistiny J činí úrok za určité období, obvykle 

rok (p.a. – per annum, za rok). 

Úroková sazba i (-) – setinné vyjádření úrokové míry (i = u/100). 

Úročitel q (-) – udává, na kolik vzroste úrokem 1 koruna za rok při dané úrokové 

sazbě (q = 1 + i). 
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Diskontní míra r (%) – je procentní sazba, kterou se diskontují (přepočítávají) 

budoucí čisté výnosy z nemovité věci (zisky) v jednotlivých obdobích na 

současnou hodnotu. Používá se při výnosovém oceňování. 

Míra kapitalizace p (%) – je procentní sazba stanovená v příloze oceňovací 

vyhlášky. Používá se při oceňování výnosovým způsobem podle oceňovací 

vyhlášky. 

Při výnosovém oceňování se na nemovitou věc nahlíží jako na investici, 

která může přinášet výnos v podobě nájemného, a tedy i zisk. Hodnota věci se 

zjistí jako součet budoucích příjmů. Jelikož tyto příjmy budou vznikat 

v budoucnosti, jejich současná hodnota se zjistí tzv. kapitalizací, která je 

vysvětlena na příkladu níže. 

Příklad  

Pokud do banky uložíte částku, jejíž současná hodnota PV (present value) je 

10 000 Kč, a to na 5% úrok (u = 5 %, i = 0,05, q = 1,05), její budoucí hodnota FV 

(future value) se bude zvyšovat podle vztahu FV = PV . qt, kde t udává počet roků, 

na který je částka uložena. 

V okamžiku uložení je hodnota uložených peněz �!"# = $" ∙ %# =� 10 000 Kč. Po 

prvním roce je hodnota peněz již vyšší a to �!"� = $" ∙ %� =� 10 500 Kč, po 

druhém roce �!"� = $" ∙ %� =� 11 025 a např. v 10. roce �!"�# = $" ∙ %�# =� 

16 289 Kč. 

Tím, že peníze, které máme k dispozici, se mohou zhodnocovat, stejná částka 

vyplacená v budoucnosti FV má pro nás nižší hodnotu a tato se vypočítá podle 

vztahu $" = !"/%&. 

Bude-li Vám nyní (v roce 0) vyplacena částka 10 000 Kč, má pro Vás hodnotu 

�$"# = !"/%# =� 10 000 Kč. Stejná částka vyplacená za rok má pro Vás menší 

hodnotu �$"� = !"/%� =� 9 524 Kč, stejná částka vyplacená za dva roky ještě 

menší �$"� = !"/%� =� 9 070 Kč. Vidíme, že její současná hodnota s časem 

významně klesá a konverguje k 0. Za 10 let to je �$"�# = !"/%�# =� 6 446 Kč, za 

50 let �$" # = !"/% # =� 872 Kč, za 100 let již skoro zanedbatelný �$"�## =
!"/%�## =� 76 Kč. (resp. 76,0449). I tato částka by se však při dané úrokové míře 

zhodnotili za 100 let na (76,0449 . 1,05100 =) 10 000 Kč. 

Z příkladu výše lze dovodit, že součet každoročně vyplácených budoucích 

příjmů FV0, FV1, FV3…, kapitalizovaných na současnou hodnotu, je zcela obecně 

dán vztahem 

$" = !"#
%# + !"�

%� + !"�
%� … 

a tvoří tzv. nekonečnou řadu. Za předpokladů konstantních příjmů 

v jednotlivých letech FV0 =FV1 = FV2… = FV lze výpočtový vztah zjednodušit a 
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vypočítat součet této nekonečné řady. Zavedeme-li substituci 1/q = d je zřejmé že 

se jedná o geometrickou řadu, 

$" = !" ∙ )# + !" ∙ )� + !" ∙ )� …, 

která je konvergentní pro všechna d<1, což je při nenulové úrokové míře 

vždy splněno. Součet této geometrické řady pak lze vypočíst podle vztahu 

$" = !"
1 − ) = !"

1 − 1
%

= !" ∙ %
% − 1 = !"�1 + *�

* . 

Neuvažujeme-li s příjmem v roce 0, hodnota budoucích příjmů se vypočte 

podle vztahu 

$" = !"�1 + *�
* − !" = !"

* , 

což je vztah pro výpočet tzv. věčné renty. 

Pokud stejně jako výše neuvažujeme s příjmem v roce 0, avšak uvažujeme, 

že příjmy mohou být proměnné a dosažitelné jen po dobu n roků, jejich 

současnou hodnotu PV vypočteme podle vztahu: 

$" = , !"&
%&

-

&.�
= , !"&

�* + 1�& .
-

&.�
 

Aplikujeme-li výše provedená odvození na ocenění nemovitých věcí, je 

potřebné si uvědomit dvě podstatné skutečnosti: 

1. Každoročně přijaté nájemné P představuje jen hrubý výnos. Za účelem 

dosažení těchto výnosů musí vlastník vynakládat pravidelné i nepravidelné 

náklady N, spojené s pronajímáním nemovitosti. Zejména musí platit daň 

z nemovité věci, hradit náklady spojené s pojištěním stavby, náklady na 

opravy a údržbu, správu nemovitosti a odpisy. Tyto náklady mu výnos (zisk) 

Z snižují. Budoucí příjmy tak jsou dány jen čistým ročním výnosem podle 

vztahu 

Z = P - N. 

2. Výnosy neplynou z jistiny, ale z pronájmu nemovité věci. Úrokovou sazby i 

je třeba nahradit diskontní mírou r (%), příp. při ocenění podle oceňovací 

vyhlášky mírou kapitalizace p (%).  

S ohledem na dlouhou dobu užitečného života nemovitých věcí, 

nejběžnějším způsobem výnosového ocenění je stanovení výnosové hodnoty HVÝN 

tzv. věčnou rentou podle vztahu 

��Ý = $ − /
0 ∙ 100 = �

0 ∙ 100. 
Vztah lze použít pro případy, kdy očekávané výnosy lze považovat jen za 

nevýznamně proměnné (tedy přibližně konstantní) a současně lze předpokládat, 

že tyto budou dosažitelné po velmi dlouhou dobu. 
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V případě, že v jednotlivých letech lze očekávat významné rozdíly 

v budoucích výnosech, příp. je nutno uvažovat s tím, že výnosy budou dosažitelné 

jen po omezenou dobu, je nutno použít obecnější vztah 

��Ý = , �&
�100 + 0�& ∙ 100

-

&.�
. 

Další vztahy pro stanovení výnosové hodnoty a postupy při stanovení 

výnosů jsou uvedeny v knize Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí.53,54 

Z výše uvedených vztahů je zřejmé, že velmi významný vliv na výslednou 

hodnotu má správné stanovení diskontní míry. Úrokové sazby, které jsou 

vydávány bankovními ústavy, vyjadřují výnosnost v podstatě bezrizikové investice. 

Diskontní míra je pochopitelně ovlivňována i úrovní úrokových sazeb, její 

stanovení je však podstatně složitější. Podrobně se problematikou budete zabývat 

v předmětu tržní oceňování nemovitostí. 

Jedním z možných způsobů je její stanovení na základě analýzy trhu. Pro 

tuto se pak používá označení míra kapitalizace, která se stanoví podle vztahu 

0 = 1
1 , �2

�$2

-

2.�
∙ 100, 

kde značí 

n počet pozorování trhu (počet porovnatelných objektů, pro který známe 

jejich roční výnos a cenu dosaženou při prodeji), 

Zj čistý roční výnos z objektu j, 

CPj dosažená prodejní cena objektu j. 

Podrobněji je problematika stanovení míry kapitalizace vysvětlena v knize 

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí.55 

V porovnání s metodou nákladovou si uvědomte, že při oceňování 

nemovitých věcí výnosovým způsobem je velmi důležité, z čeho výnosy plynou, 

respektive, co je pronajímáno. Pokud výnos plyne z pronájmu pozemku se 

stavbou, výslednou hodnotou je pak hodnota pozemku se stavbou, nikoliv jen 

hodnota stavby. Pokud výnosy plynou pouze z pronájmu stavby a pronájem 

pozemku je například nákladovou položkou (pozemek jiného vlastníka), potom 

výsledná hodnota je hodnotou pouze stavby. 

U výnosového ocenění staveb je často jedním ze základních kroků pro 

stanovení výnosu z nemovitostí výpočet nájemného. Samotná problematika 

stanovení nájemného (svým způsobem obrácený výpočet k výnosovému ocenění) 

není v tomto studijním textu řešena. Jedná se o rozsáhlou problematiku se kterou 

se můžete seznámit v základní studijní literatuře, zejména pak v BRADÁČ, A.; a kol. 

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí, 1th ed. Brno: AKADEMICKÉ 

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7204-930-1. v kapitole č. 10 – 

Nájemné z nemovitosti. S problematikou nájemného, stanovení nájemného a 
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problematikou nákladů na provozování nemovitostí se setkáte také v předmětech 

Správa nemovitostí, Oceňování podle cenových předpisů a Tržní oceňování. 

Korespondenční úkol: 

Stanovte výnosovou hodnotu vámi vybrané rekreační chaty. Pro výpočet využijte 

chatu z předcházejících úkolů. 

Shrnutí: 

Výnosová hodnota je dána velikostí kapitálu, který by při uložení na danou 

úrokovou míru v budoucnu umožňoval vyplatit takové částky, které by byly rovny 

výnosům, jež by přinášela nemovitost. Nejčastěji využívaným výpočtem je výpočet 

pro tzv. „Věčnou rentu“. 

Otázky k textu: 

1. Vysvětlete významy pojmů úrok, úroková míra, úroková sazba, úročitel.  

2. Vysvětlete, proč při oceňování nemovitých věcí nepracujeme s pojmem 

úroková sazba a používáme pojmy diskontní míra či míra kapitalizace. 

3. Popište, jak se vypočítá hrubý a čistý výnos z nemovité věci. 

4. Vysvětlete, jak se vypočítá současná hodnota peněžité částky zaplacené 

v budoucnosti, a jak se vypočítá současné hodnota peněžního toku. 

5. Pomocí matematického odvození vysvětlete, jak se z obecného vztahu pro 

výpočet současné hodnoty peněžního toku odvodí vztah pro výpočet věčné 

renty a jaké předpoklady musejí být splněny, abychom mohli vztah pro 

věčnou rentu použít. 

Další zdroje: 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

NIČ, M. Odhad hodnoty bytu na podklade ponukových cien. Soudní inženýrství, 

2007, vol. 16, no. 3. ISSN 1211- 443X 

BUDÍKOVÁ, M. Statistika I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-

správní fakulta, 2004, 1 ed. ISBN 80-210-3411-4 

ČÁMSKÝ, F. Finanční matematika. Brno Masarykova univerzita v Brně, 2004, 124 

p., 1 ed. ISBN 80-210-3479-3 



 90 

8 Oceňování porovnávacím způsobem 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete umět: 

• dovodit směnnou hodnotu věci pomocí cenového a parametrického 

porovnání. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vysvětli princip porovnávacího (komparativního) způsobu oceňování. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• základní znalosti pro aplikaci metody přímého a nepřímého porovnání a 

metody SJTC. 

Klíčová slova kapitoly: přímé a nepřímé porovnání, metoda SJTC. 

Průvodce textem: 

V této kapitole je pozornost věnována třetímu přístupu používanému pro 

oceňování nemovitých věcí, který je vždy potřebné uplatnit při stanovení směnné 

hodnoty nemovitých věcí. Jedná se o přístup porovnávací. 

Při aplikaci porovnávacího (též komparativního) způsobu ocenění se 

hodnota oceňovaného objektu dovozuje z hodnoty srovnatelných objektů, pro 

které jsou známé jejich dosažené prodejní ceny. Vycházíme tedy z hodnoty, kterou  

konkrétní prodávající a kupující přiřadili porovnatelným objektům při směně (při 

jejich prodeji a koupi) formou sjednané ceny. 

Při oceňování znalec řeší tento problém: 

• Cena posuzované věci, a tedy ani její hodnota, není známá a je třeba ji určit. 

• Jsou však známé ceny sjednávané při směně věcí porovnatelných CPROD S1,  

CPROD S2,… CPROD Sn, běžně vyjadřující jejich směnnou hodnotu, příp. lze tyto 

zjistit. 

• Posuzovaná a srovnatelné věcí se často velmi podstatně liší svými 

vlastnostmi i vlastnostmi svého okolí. Z výše sjednávaných cen proto nelze 

přímo usuzovat na hodnotu oceňované věci. Je tedy potřebné porovnat 

užitečnost věci oceňované s věcmi, pro které jsou jejich prodejní ceny 

známé a dovodit hodnotu věci oceňované. 

Při stanovení porovnávací hodnoty (HPOR) se vychází z jednoduché úvahy. 

Jsou-li užitné vlastnosti oceňované věci horší než u věci porovnatelné, pro kterou 

je prodejní cena známá, bude dosažitelná prodejní cena oceňované věci zpravidla 

nižší, a nižší tak bude i její porovnávací hodnota HPOR. Naopak, budou-li užitné 

vlastnosti oceňované věci lepší než u věci porovnatelné, bude dosažitelná prodejní 

cena vyšší a vyšší bude i její porovnávací hodnota HPOR. 

Je zřejmé, že ocenění porovnávacím způsobem je založeno na analýze stavu 

trhu formou zjištění dosahovaných prodejních cen a proto lze tímto způsobem 

přímo dovozovat směnnou hodnotu věci. 
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Metoda však má dvě významná omezení. Lze ji dobře použít jen za 

předpokladu, že  

1. existuje dostatečně velký soubor porovnatelných věcí, pro které ceny 

známe. Z jednotlivé ceny by totiž nebylo možno usuzovat na směnnou 

hodnotu oceňované věci, protože do výše ceny věci porovnatelné se mohly 

promítnout i mimořádné vlivy, které z jednoho pozorování trhu nelze zjistit, 

2. rozdíly užitných vlastností věci oceňované a porovnatelných nejsou příliš 

významné, protože jinak by je bylo velmi obtížné (ne-li nemožné) 

kvantifikovat. 

Při aplikaci porovnávací metody se u nemovitých věcí používají především 

tyto dva způsoby porovnávání – přímé a nepřímé. 

Při použití metody přímého porovnání se postupuje takto: 

1. Vyhledají se nemovitosti, které jsou porovnatelné s nemovitostí 

oceňovanou a pro které jsou známé i dosažené prodejní, příp. alespoň 

nabídkové ceny. Přiměřeně se zjistí jejich vlastnosti a údaje se zpracují do 

databáze. 

2. Stanoví se kritéria pro porovnávání, přičemž etalonem pro porovnávání jsou 

vlastnosti oceňovaného objektu a jeho okolí. 

3. Každá nemovitá věc z databáze se porovná s nemovitou věcí oceňovanou a 

rozdíl užitných hodnot se vyjádří koeficientem odlišnosti, kterým se upraví 

známé prodejní ceny nemovitých věcí v databázi porovnatelných objektů. 

4. Dosažitelná cena oceňovaného objektu (hodnota porovnávací HPOR) se 

dovodí ze zpracování souboru upravených cen porovnatelných objektů. 

 

 

Obr. 2: Metoda přímého porovnání (upraveno autory)56 

Koeficient odlišnosti musí zohledňovat rozdíly mezi nemovitou věcí 

oceňovanou a objekty použitými pro porovnání, které mají na cenu podstatný vliv. 

Podstatnými charakteristikami jsou 

• odlišná velikost oproti oceňované nemovitosti, 

• rozdíly v provedení a stavu, a také 

Srovnávací 
nemovitost č. 1 

(známé vlastnosti 
a cena) 

Srovnávací 
nemovitost č. 2 

(známé vlastnosti 
a cena) 

Srovnávací 
nemovitost č. 3 

(známé vlastnosti 
a cena) 

…další srovnávací 
nemovitosti 

(známé vlastnosti a 
ceny) 

Nemovitost oceňovaná (etalon) 
(známé vlastností, z porovnání se 

dovozuje dosažitelné cena) 
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• rozdíly ve vlastnostech okolí, které vyplývají z rozdílné polohy srovnávaných 

nemovitostí oproti oceňované. Nemovité věci jsou vždy věci 

nepřemístitelné a vlastnosti okolí vždy významně ovlivňují jejich hodnotu. 

Při použití metody nepřímého porovnání (též metody bazické či metody 

standardní jednotkové ceny) se postupuje takto: 

1. Stejně jako výše se porovnatelné nemovitosti, pro které jsou známé jejich 

prodejní ceny. Přiměřeně se zjistí jejich vlastnosti a údaje se zpracují do 

databáze.  

2. Vymezí se vlastnosti etalonového objektu a stanoví se kritéria pro 

porovnávání. 

3. Z porovnání vlastností srovnávacích objektů oproti etalonu se dovodí cena 

standardního objektu obdobně jako u přímého porovnání. 

4. Dosažitelná cena oceňovaného objektu (hodnota porovnávací HPOR) se 

dovodí z ceny dovozené pro etalon a z porovnání vlastností oceňovaného 

objektu a etalonu. 

Výhodou tohoto přístupu oproti předchozímu spočívá v tom, že vytvořenou 

databázi lze bez složitých úprav opakovaně využívat i pro oceňování dalších 

nemovitostí v dané lokalitě bez nutnosti opětovných úprav koeficientů odlišnosti 

vůči oceňovanému objektu. Databázi tak lze snadněji rozšiřovat a aktualizovat. 

Příkladem aplikace je metoda porovnání pomocí standardní jednotkové tržní ceny 

SJTC, používaná pro ocenění pozemků, viz dále kap. 9.2. 

 

Obr. 3: Metoda nepřímého porovnání57 

Nemovitost standardní (etalon) 
(porovnání vlastností, cena standardu) 

Srovnávací 
nemovitost č. 1 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací 
nemovitost č. 2 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací 
nemovitost č. 3 

(vlastnosti, cena) 

…další srovnávací 
nemovitosti 

(vlastnosti, ceny) 

Oceňovaná nemovitost 
č. 1 

(známé vlastností, 
z porovnání s etalonem 
se dovozuje dosažitelná 

cena) 

Oceňovaná nemovitost 
č. 2 

(známé vlastností, 
z porovnání s etalonem 
se dovozuje dosažitelná 

cena) 

Další oceňované 
nemovitosti 

(známé vlastností, 
z porovnání s etalonem 
se dovozuje dosažitelná 

cena) 

Báze 
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Podrobněji jsou postupy při aplikaci popsaných metod vysvětleny 

v kapitole 7 knihy Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí58 a prakticky si je 

osvojíte v předmětu Tržní oceňování nemovitostí. 

Uvědomte si, že při oceňování nemovitých věcí porovnávacím způsobem, 

obdobně jako u výnosové metody, je velmi důležité, co vstupuje do databáze jako 

srovnávací objekt. Pokud porovnáváme stavbu s pozemkem, výsledná hodnota 

vyjadřuje hodnotu pozemku včetně stavby. 

Pro zájemce 

Porovnávací přístup lze při oceňování uplatnit i jiným způsobem, než je 

popsáno výše. Obvyklý bývá i tento postup:  

1. Užitná hodnota věci se vyjádří pomocí vhodné metody.  

2. Stejná metoda (v zjednodušené podobě) se aplikuje na vyjádření užitné 

hodnoty věcí porovnatelných, pro které ceny známe.  

3. Z porovnání užitné hodnoty a známé prodejní ceny se dovodí vhodný 

ukazatel stavu trhu. 

4. Tento ukazatel se využije pro dovození směnné hodnoty oceňované věci 

z výpočtu její hodnoty užitné. 

Typickým příkladem je metoda koeficientu prodejnosti, která se využívá 

zejména při stanovení směnné hodnoty movitých věcí vyráběných sériově, jako 

jsou např. motorová vozidla, výrobní stroje, různá zařízení vč. např. zařízení pro 

běžné vybavení domácností nebo nábytku. 

Vychází se z úvahy, že hodnota věci se primárně odvíjí od její hodnoty 

užitné. Tato se vyjádří hodnotou časovou, tedy jako součin výchozí hodnoty a 

technické hodnoty, která dobře zohlední jak skutečné provedení tak i stav 

předmětu posouzení (např. automobilu). Uvědomíme si, že takto stanovená 

hodnota nemusí přímo odpovídat dosažitelné ceně prodejní, neboť tato závisí 

nejen na vlastnostech věci (zohledněných hodnotou časovou), ale i na 

vlastnostech jejího okolí (viz kap. 1.1). Kromě vlastností vozu mají na užitek 

vlastníka automobilu vliv např. ceny náhradních dílů pro provádění oprav, ceny 

opravárenských prací, dostupnost servisu a řada dalších faktorů. Tyto vlivy lze 

jednotlivě obtížně kvantifikovat, lze je však souhrnně zohlednit. Vybereme proto 

automobily stejné značky s obdobným provedením, na které tyto další faktory 

působí stejně jako na posuzovaný automobil. Zjistíme jejich prodejní ceny. Běžně 

se tyto budou i velmi významně lišit. Můžeme však dovodit, že u vozidel stejné 

značky, stejného provedení, bude vliv okolí na hodnotu věci stejný, a proto rozdíly 

v cenách budou dány především rozdíly v užitných hodnotách těchto automobilů. 

Pro automobily použité pro porovnání zjednodušeným způsobem vypočteme 

jejich hodnoty užitné, vyjádřené stejně jako u oceňovaného automobilu hodnotou 

časovou a zjistíme poměr dosahovaných cen prodejních a jim odpovídajících 

hodnot časových. Takto vypočteme tzv. koeficienty prodejnosti. Jejich střední 

hodnota pak bude vyjadřovat velmi dobrý odhad vlivu dalších faktorů na směnnou 
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hodnotu daného typu věcí. Pokud na dostatečném vzorku podobných automobilů 

zjistíme, že průměrná hodnota koeficientu prodejnosti je např. 1,1, a tedy že 

vozidla dané značky se v obdobném provedení v průměru prodávají o 10 % dráž, 

než by odpovídalo jejich hodnotám časovým, lze dovodit, že za obvyklých 

podmínek by se rovněž oceňovaný automobil prodal o 10 % dráž, než by 

odpovídalo jeho časové hodnotě. Směnnou hodnotu oceňovaného automobilu tak 

jednoduše stanovíme jako součin jeho časové hodnoty a průměrné hodnoty 

koeficientu prodejnosti zjištěné analýzou trhu. 

Přestože jsme při stanovení směnné hodnoty nepoužili metodu přímého či 

nepřímého porovnání, v souladu se zněním ZOM jsme obvyklou cenu stanovili 

porovnáním, které jsme provedli vhodnějším způsobem. Metoda časové hodnoty 

nám umožnila dobře zohlednit jak skutečné vlastnosti oceňovaného automobilu, 

tak i rozdíly užitných hodnot u automobilů použitých pro porovnání. Při aplikaci 

metody přímého porovnání bychom tyto rozdíly obtížně kvantifikovali, a dosáhli 

bychom tak výsledků jen s nižší věrohodností. Nepoužili jsme však postup 

preferovaný v komentáři ministerstva ke stanovení ceny obvyklé. Připomeňte si, 

že tento problém jsme podrobně analyzovali v kap. 2.3. 

Uvědomte si, že s uplatněním porovnávacího principu jste se též setkali 

v předchozí kapitole v souvislosti s metodou výnosovou. Tam jsme jako jeden 

z možných způsobů pro stanovení míry kapitalizace uvedli možnost jejího 

stanovení na základě analýzy trhu, při kterém jsme porovnávali výnosy z věci 

s dosaženými cenami. Tato metoda rovněž umožňuje věrohodné ocenění zejména 

u nemovitých věcí, které mají investiční charakter. 

Korespondenční úkol:  

Stanovte porovnávací hodnotu vámi vybrané rekreační chaty. Pro výpočet využijte 

chatu z předcházejících úkolů. 

Shrnutí: 

Principem stanovení ceny nemovitosti pomocí porovnávací metody je porovnání 

námi hodnocené nemovitosti s obdobnými nemovitostmi prodávanými k datu 

ocenění. Mezi dvě základní metody používané v realitní praxi patří metoda 

přímého porovnání a metoda nepřímého porovnání. 

Otázky k textu: 

1. Vysvětlete rozdíl mezi metodami přímého a nepřímého (bazického) porovnání 

a uveďte výhodu bazického porovnání. 

2. Popište princip porovnání založeného na využití koeficientu prodejnosti. 

3. Objasněte podstatné charakteristiky trhu, které na něm musí být splněny, aby 

bylo možno dobře použít porovnávací přístup (využijte též text v kap. 2.3). 

4. Vysvětlete, jaké podstatné charakteristiky objektu a jeho okolí je nutno 

zohlednit při porovnávání oceňovaného objektu a objektu použitého pro 

porovnání (využijte též text kap. 1.1). 
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9 Oceňování bytů, nebytových prostor 

a pozemků 

Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete 

umět: 

• objasnit specifika při oceňování bytů, nebytových prostor a pozemků a 

zvolit vhodné postupy. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• popsat a vysvětlit přístupy používané při oceňování bytů, nebytových 

prostor a pozemků. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• znalosti základních pojmů spojených s oceňováním bytů, nebytových 

prostor a pozemků a základní znalosti potřebné pro volbu oceňovacích 

metod. 

Klíčová slova kapitoly: byt, bytová jednotka, nebytová jednotka, podlahová 

plocha, metoda třídy polohy, pozemek, cenová mapa pozemků, bytová a nebytová 

jednotka, prohlášení vlastníka, podíl na společných částech budovy a pozemku.  

Průvodce textem: 

V předchozích kapitolách jste se zabývali obecnými přístupy k oceňování 

nemovitých věcí. Je však třeba upozornit, že oceňování určitých typů nemovitých 

věcí má svá specifika. Bytové a nebytové prostory jsou svým charakterem 

specifické tím, že se nejedná o stavby, ale o vyčleněnou část stavby, která je 

rozdělena podle platných právních předpisů. To má i zásadní vliv na oceňování 

těchto nemovitých věcí. Specifický charakter mají i pozemky, pro které je 

především charakteristické, že jejich množství dáno přírodními podmínkami a nelze 

je zvyšovat. 

9.1 Bytové a nebytové jednotky 

Průvodce textem 

Pro pochopení specifik problematiky oceňování jednotek je potřebné, abyste si 

připomenuli a osvojili některé další pojmy, které se používají při oceňování bytů 

a nebytových prostor. Jedná se o pojmy byt, jednotka, podlahová plocha, společné 

části domu59. Jejich význam je vymezen v právních předpisech. Pojmy vyhledejte 

a vypište si jejich význam. 

Důležité je také pochopit problematiku vlastnictví bytů a nebytových prostor. 

Do konce roku 2013 (do 31. 12. 2013) byla tato problematika upravena v zákonu 

č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Od 1. 1. 2014 byla Novým občanským zákoníkem 

(zákon č. 89/2012 Sb.) zrušena účinost zákona o vlastnictví bytů, nebyla však 

zrušena jeho platnost. Důvodem je, že většina jednotek vznikla na základě zákona 
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o vlastnictví bytů a v některých případech je nutné i nadále postupovat podle 

zákona o vlastnictví bytů. Vyplývá to z přechodných ustanoveních občanského 

zákoníku. 

Od 1. 1. 2014 je problematika členění domu na jednotky zakotvena v občanském 

zákoníku v § 1158 až § 1222. Jednotky již nejsou zákonem členěny na bytové a 

nebytové a jednotka je vymezena na základě zákona. Podle OZ k jednotce náleží 

i podíl na společných částech budovy, popřípadě podíl na zastavěném pozemku  

(je-li ve vlastnictví stejného vlastníka jako stavba). Budova se dělí na jednotky na 

základě „prohlášení vlastníka“ nebo „smlouvy o výstavbě“. 

Oceňování bytů a nebytových prostor 

Při oceňování bytů a nebytových prostor je nutno rozlišovat mezi jejich 

oceňováním podle cenových předpisů a jinými metodami, převážně za účelem 

stanovení ceny (resp. hodnoty) obvyklé. 

Postup ocenění podle ZOM je uveden v § 8 ZOM. Podle tohoto zákona se 

byt a nebytový prostor „oceňuje včetně podílu na společných částech nemovité 

věci, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně podílu na nemovitých 

věcech, které tvoří příslušenství domu určené pro společné užívání, nebytovým 

prostorem nejsou příslušenství bytu ani společné části domu“. Podrobně viz § 8 

ZOM a dále i prováděcí vyhláška k tomuto zákonu60. Prakticky se ocenění naučíte 

provádět v předmětu Oceňování nemovitostí podle současných předpisů. 

Postup při ocenění bytu a nebytových prostor za účelem stanovení ceny 

obvyklé není závazným způsobem upraven. Převážně se pro stanovení směnné 

hodnoty využívá metody porovnávací (viz kap. 8). Jako podpůrné metody lze 

využít i ocenění podle cenového předpisu, nákladový způsob ocenění nebo 

výjimečně výnosový způsob. Ocenění bytu výnosovým způsobem není zcela 

vhodné. Jednotlivé byty se zpravidla primárně nenakupují za účelem pronájmu, 

ale pro vlastní potřebu bydlení. Cena jednotlivého bytu bývá často vyšší než by 

odpovídalo jeho výnosové hodnotě. Výnosový způsob je vhodný pro ocenění 

celého bytového domu či souboru bytů. 

Úkoly k textu: 

Jaký podíl na společných částech objektu bude náležet k bytu o velikosti 70 m2, 

když podlahová plocha nebytových jednotek je 350 m2, podlahová plocha bytových 

jednotek je 1 130 m2, podlahová plocha společných prostor je 320 m2? 

9.2 Pozemky 

Průvodce textem 

V úvodu této kapitoly je vhodné upozornit, že kapitola se věnuje oceňování 

pozemků bez staveb nebo oceňování pozemků zastavěných stavbou, při kterém 

stanovujeme pouze hodnotu pozemku bez stavby. 
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Pozemky oproti ostatním věcem mají jednu zvláštnost. Jejich rozloha je 

v daném území vždy omezená a nelze ji nijak zvětšovat. Tato vlastnost má zásadní 

vliv na jejich hodnotu, a tedy i dosažitelnou prodejní cenu. Zásadní vliv na 

hodnotu pozemku má jeho poloha. Tou jsou dány vlastnosti okolí pozemku, a tyto 

jsou pro ocenění podstatné. Dalšími podstatnými faktory jsou vlastnosti 

samotného pozemku (jeho velikost, sklonitost, kvalita půdy…), možnosti jeho 

využití dané druhem pozemku (stavební, zemědělský…) a možnosti efektivnosti 

využívání pozemku dané možnostmi přístupu na pozemek, napojením na 

inženýrské sítě atd. 

Pro stanovení hodnoty pozemků se využívá řady metod. Jedná se například 

o metodu výnosovou, metodu třídy polohy, indexovou porovnávací či ocenění 

podle cenových map. Samostatnou problematikou je jejich oceňování podle 

cenových předpisů. Tento způsob ocenění je však obsahem předmětu Současné 

oceňovací předpisy. 

Výnosová metoda ocenění pozemků 

Výnosovou metodou se oceňují pozemky, u nichž lze vyčíslit jejich výnos. 

U pozemků zemědělských a lesních se zpravidla vychází z výnosu z hospodářské 

činnosti, viz kapitola 8.3 a 8.4 knihy Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí.61 

U ostatních nemovitých věcí se vychází z výnosů z pronájmů pozemků a lze využít 

obecné postupy uvedené v kapitole 7. 

Ocenění pozemků metodou třídy polohy 

Metoda třídy polohy slouží pro stanovení směnné hodnoty stavebních 

pozemků, a to jak pozemků, které jsou již zastavěny stavbou (stavbami), tak 

i pozemků určených k zastavění, a to na základě reprodukční pořizovací hodnoty 

stavby. 

Autorem této metody je švýcarský architekt Wolfgang Naegeli a proto se 

tato metoda též označuje jako Naegeliho metoda, případně úplným způsobem 

jako Naegeliho metoda třídy polohy. 

Základní myšlenkou metody je teorie, že existuje relace mezi hodnotou 

pozemku a hodnotou celé nemovité věci (pozemku včetně stavby), vyjádřená 

pravidlem, že čím lepší je poloha nemovité věci (stavby a pozemku), tím větší část 

její hodnoty tvoří hodnota samotného pozemku. 

Samotný výpočet vychází z této úvahy. Reprodukční pořizovací hodnota 

stavby nijak významně nezávisí na její poloze. Existuje-li tedy rozdíl mezi hodnotou 

jednoho pozemku se stavbou a hodnotou jiného pozemkem se srovnatelnou 

stavbou, není tento rozdíl dán rozdílem v hodnotě staveb (tyto jsou srovnatelné), 

ale rozdílem v hodnotě pozemku. 

Podrobně je metoda popsána v knize Teorie a praxe oceňování nemovitých 

věcí62, str. 423. 
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Při stanovení hodnoty pozemku se postupuje takto: 

1. Stanoví se výchozí hodnota stavby HVÝCH STAV na pozemku (též hodnota 

reprodukční pořizovací). 

2. Na základě klíčů třídy polohy (viz tab. 8.4 knihy Teorie a praxe oceňování 

nemovitých věcí) se určí v procentech podíl pozemku pp z celku vyjádřeného 

hodnotou pozemku HPOZ a výchozí hodnotou stavby HVÝCH STAV. 

3. Stanoví se hodnota pozemku. Vyjde se z definičního vztahu pro podíl pp dle 

bodu 2, který je vyjádřen rovnicí 33 = �456/���Ý�� 89:� + �456� ∙ 100. 

Úpravou dostaneme vztah pro výpočet hodnoty pozemku 

�456 = ��Ý�� 89:� ∙ 33/�100 − 33�. 

Průvodce textem 

Uvědomte si, že při stanovení hodnoty pozemku se nezohledňuje opotřebení 

stavby. Opotřebení stavby pochopitelně ovlivňuje hodnotu nemovité věci, tj. 

stavby s pozemkem, neovlivňuje však hodnotu samotného pozemku bez stavby. 

Hodnota samotného pozemku bude stejná, ať je zastavěn novou, či opotřebenou, 

stavbou a primárně závisí na možnostech využití pozemku, které jsou dány 

vlastnostmi pozemku, vlastnostmi jeho okolí a u stavebních pozemků též možností 

přídit na nich stavbu. Pro tuto stavbu pak zjednodušeně platí: „čím větší, tím 

lepší“, což se při ocenění zohledňuje stanovením HVÝCh STAV. 

Původní metoda byla také upravena prof. Ing. Albertem Bradáčem, DrSc. 

pro podmínky českého trhu.63 

Indexová porovnávací metoda 

Průvodce textem 

Indexovou metodu je možno efektivně využít pro analýzy trhu a stanovení směnné 

hodnoty oceňovaného pozemku.  

Indexová porovnávací metoda je založena na analýze trhu. Na základě 

průzkumu trhu vyhledáme pozemky, které mají porovnatelné vlastnosti 

s pozemkem oceňovaným a pro které jsou známé jejich ceny prodejní případně 

alespoň ceny nabízené. Pro stanovení hodnoty oceňovaného pozemku využijeme 

princip porovnávací a to metodu nepřímého porovnání (též bazickou). 

Postup je podrobně popsán v knize Teorie a praxe oceňování nemovitých 

věcí64. 

Provede se analýza trhu: 

1. Pro každý srovnávací pozemek se známou prodejní cenou TCS (dle 

použitého zdroje tržní cenou – odtud označení TC) a známou výměrou PPS 

vypočteme jednotkovou tržní cenu srovnávacího pozemku JTCS podle 

vztahu JTCS=TCS/PPS. 

2. Podle hodnotících kritérií A až F uvedených v tabulce 8.11 v publikaci 

Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí a vlastností srovnávacího 
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pozemku a jeho okolí stanovíme hodnoty dílčích koeficientů AS až FS a 

vypočteme index srovnávacího pozemku IS, jako součin koeficientů AS až 

FS podle vztahu IS  = AS x BS x CS x DS x ES x FS. 

3. Známou jednotkovou cenu JTCS přepočteme na standardní jednotkovou 

tržní cenu, tedy částku, která by, na základě provedeného pozorování 

trhu, odpovídala jednotkové ceně etalonového pozemku s indexem 

I = 1,00, a to podle vztahu SJTCS = JTCS/IS. 

Následně se provede odhad hodnoty pozemku takto: 

4. Na základě vlastností oceňovaného pozemku, jehož směnnou hodnotu 

máme určit, stanovíme podle kritérií A až F výše popsané tab. 8.11 

hodnoty dílčích koeficientů pro oceňovaný pozemek AO až FO a 

vypočteme index oceňovaného pozemku IO, jako součin koeficientů AO až 

FO. 

5. Vypočteme jednotkovou tržní cenu pro oceňovaný pozemek JTCO podle 

vztahu JTCO=JTCS x IO. 

6. Odhad dosažitelné prodejní ceny oceňovaného pozemku CPO o výměře 

PPO vypočteme podle vztahu CPO=JTCO x PPO.  

Pro stanovení ceny obvyklé je nutno provést významný počet takovýchto 

pozorování. 

Ocenění dle cenových map 

Cenové mapy jsou grafické elaboráty, na nichž je pro určité území 

(pozemky) vyznačena jejich cena. Právní úpravou je pro tyto mapy v ČR 

předepsáno měřítko 1:5000 nebo podrobnější. Každá cenová mapa má i textovou 

část, která obsahuje věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a 

možnosti jeho dalšího rozvoje, popis předlohy použitého mapového podkladu a 

jeho kvality z hlediska souladu stavu evidovaného v katastru nemovitostí se 

skutečným stavem v terénu, komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování 

grafické části a popis postupu zpracování. 

Při ocenění pozemků podle cenových map se uvedená cena vynásobí 

výměrou pozemku a dál se nijak neupravuje. Podrobnější postup pro ocenění 

podle cenových map je vždy uveden v textové části cenové mapy. Seznam 

cenových map je vydáván každoročně v cenovém věstníku. 

Korespondenční úkol:  

Proveďte ocenění libovolné bytové jednotky, včetně podílu na společných částech 

domu a pozemku pod stavbou. Využijte metodu přímého porovnání. 

Proveďte ocenění libovolného pozemku zastavěného stavbou. Využijte metodu 

třídy polohy. 
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Shrnutí:  

Vlastnictví bytů a nebytových prostor řeší v ČR zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Dělení budovy na jednotky se provádí na základě ustanovení tohoto 

zákona a to na základě prohlášení vlastníka nebo smlouvy o výstavbě. 

Podle cenového předpisu se byt a nebytový prostor oceňují včetně podílu na 

společných částech domu a příslušenství. 

Pro stanovení ceny obvyklé se nejčastěji provede ocenění porovnávací metodou. 

Pro pozemky platí, že jejich rozloha je v daném území vždy omezená a nelze ji nijak 

zvětšovat. Pro stanovení ceny pozemků se využívá mnoha metod, typicky metoda 

výnosová, metoda třídy polohy, indexová porovnávací metoda, ocenění podle 

cenových map nebo ocenění dle cenových předpisů. 

Další zdroje: 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Kramářová, I. Zpracování metodiky pro dělení stavby na bytové a nebytové 

jednotky. Brno: Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, 

2010. Vedoucí diplomové práce Ing. Pavel Klika. 

Zákon o vlastnictví bytů (Zákon o bytech) č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 

Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Souhrnné informace o cenových mapách zpracovaných na území České republiky 

[online]. Březen 2012. <http://www.cenovemapy.cz/> 
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10 Vybrané metody pro stanovení obvyklé ceny 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete umět: 

• Zvolit vhodné metody pro odhad obvyklé ceny nemovitosti. 

• Používat metodu střední hodnoty. 

• Používat Naegeliho metodu váženého průměru. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• Vytvořit strukturu práce pro odhad obvyklé ceny nemovitosti. 

• Rozumět znaleckému posudku s odhadem obvyklé ceny. 

• Spolupráce na provedení odhadu obvyklé ceny. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• Znalosti základních pojmů spojených s obvyklou cenou nemovitosti. 

• Schopnosti pro správné pochopení problematiky odhadu obvyklé ceny 

nemovitosti. 

Klíčová slova kapitoly: obvyklá cena, vážený průměr, metoda střední hodnoty, 

metoda váženého průměru. 

Průvodce textem: 

Pro stanovení směnné (tržní) hodnoty, v podmínkách ČR obvyklé ceny, není 

stanoven konkrétní způsob ocenění. Při ocenění je vždy nutno vycházet z analýzy 

stavu trhu, tedy z úrovně dosahovaných prodejních cen substitutů daného majetku 

na trhu s daným typem majetku. Nejvhodnějším způsobem je tedy takový přístup, 

při kterém se aplikuje více relevantních a obecně akceptovaných metod. 

10.1 Směnná hodnota nemovitosti 

Nejběžnějším způsobem ocenění je stanovení směnné hodnoty majetku, 

tedy jeho hodnoty tržní (v podmínkách ČR jeho obvyklé ceny). Směnná hodnota se 

vždy odvíjí od hodnoty užitné. Aby určitému majetku bylo možno přiřadit jak 

hodnotu užitnou, tak i hodnotu směnnou, musí mít dvě základní vlastnosti zboží, 

tj. užitečnost a omezenou dostupnost. 

Užitečnost znamená, že majetek je schopen uspokojovat určité společenské 

potřeby a slouží k uspokojování individuálních potřeb jednotlivce, příp. 

domácnosti, tedy jako statek spotřební nebo jako výrobní prostředek, tedy jako 

statek výrobní. 

Omezená dostupnost znamená, že u daného statku musí existovat možnost 

vyloučit konkrétní osoby ze spotřeby. Nemůže se proto jednat o statek volný nebo 

veřejný, tj. takový, který je volně k dispozici (např. běžně vzduch) nebo takový, 

který není ze své podstaty dost dobře dělitelný mezi spotřebitele (např. veřejné 

osvětlení). 
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Specificky z pohledu oceňování je další nutnou podmínkou pro stanovení 

směnné hodnoty existence transparentního trhu s daným majetkem, tedy 

takového trhu, na kterém lze zjišťovat dosahované prodejní ceny. 

Většina nemovitých věcí, se kterými se při oceňování setkáváme, výše 

uvedené podmínky splňují a lze jim tak přiřazovat jak hodnotu užitnou, tak i 

směnnou. 

10.2 Metody používané pro zjištění obvyklé ceny 

Obvyklá cena vyjadřuje směnnou hodnotu věci. V ČR je vymezena v ZOM 

v § 2 odst. 1 jako cena (lépe peněžitá částka), „…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. … 

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 65 

Při stanovení směnné hodnoty je nutno vždy vycházet z cenových informací, 

neboť tyto slouží k rozhodování účastníků trhu. Nutným předpokladem stanovení 

směnné hodnoty věci je proto existence transparentního trhu (viz výše). Ten musí 

umožňovat zjišťovat cenové informace, které charakterizující aktivace trhu 

v podobě nabízených a poptávaných cen a nejlépe též projevy trhu v podobě 

sjednávaných cen. 

Protože nelze předvídat všechny situace na trhu, zohledňuje se jen určitý 

způsob chování účastníků trhu. 

Při prognózování se předpokládá, že směna probíhá na základě 

dobrovolnosti, subjekty trhu jednají racionálně, mají potřebné znalosti trhu, jsou 

schopny posoudit užitečnost konkrétní věci ve vztahu k užitečnosti její substitutů. 

Uvedené předpoklady lze ve smyslu vymezení obvyklé ceny v ZOM shrnout pod 

pojem obvyklý obchodní styk. 

Dále se vylučují situace, při kterých může vědomě dojít k sjednání ceny, 

která neodpovídá směnné hodnotě věci. Tyto jsou přímo uvedeny ve vymezení 

ceny obvyklé podle ZOM. Jedná se např. o koupi či prodej ve stavu tísně, mezi 

osobami, které jsou propojeny vztahy majetkovými, rodinnými nebo jinými 

osobními atd. (viz kap. 2.2). 

Nejsou-li tyto předpoklady splněny, může se sjednaná cena i velmi 

podstatně lišit od určené směnné hodnoty. Důvodem může být, že do její výše se 

kromě užitečnosti věci a stavu trhu promítly další faktory. Těmi jsou např. zvláštní 

motivace, jako např. při investičním rozhodování, které zahrnuje i možnost jiného 

způsobu využití majetku, racionalita chování konkrétních účastníků trhu, jejich 

očekávání, schopnost rozlišit a porovnat užitné vlastnosti kupované věci a jejich 

substitutů, osobní preference atd. 
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Aby při stanovení směnné hodnoty bylo možno zohlednit i stav trhu, musí 

být ocenění založeno na porovnávání. Používá se porovnání parametrické nebo 

cenové a parametrické. 

Při parametrickém porovnání se na základě vhodně zvolených parametrů 

porovnává užitná hodnota oceňované věci s užitnými hodnotami věcí 

porovnatelných, pro které jsou známé i jejich ceny sjednané. Z porovnání se pak 

dovozuje výše směnné hodnoty, resp. podle ZOM obvyklá cena věci ��;65<. 

Obecně lze tuto vyjádřit jako funkci podle vztahu níže, kde �48�,�48�, … �48- jsou 

sjednané ceny obdobných (porovnatelných) věcí a koeficienty =>�,=>�, … =>- 

vyjadřují poměr užitné hodnoty posuzované věci a věcí porovnatelných. 

 ��;65< = ?@�48�,�48�, … �48-, =>�,=>�, … =>-A) 

Při cenovém a parametrickém porovnání se porovnává výše sjednaných cen 

�48�,�48�, … �48- s užitnými hodnotami těchto věcí  �Bž8�,�Bž8�, … �Bž8-. 

Z poměru �48�/ �Bž8�,�48�/ �Bž8�, … �48-/ �Bž8- se pak dovozují různé 

ukazatele stavu trhu (koeficienty prodejnosti, tržní míry kapitalizace, ukazatele 

výnosnosti, nákladovosti apod.) a směnná hodnota majetku se pak určí z vyjádření 

užitné hodnoty oceňovaného majetku �Bž5, která se upraví pomocí vhodně 

zvolených ukazatelů trhu, příp. se tyto využijí již ve výpočtu hodnoty. U věcí 

vzájemně se významně lišících svým provedením, stavem a u věcí, u nichž je navíc 

užitná hodnota podstatně ovlivňována stavem okolí, bývá věrohodnost takových 

ocenění vyšší než při porovnávání založeném jen na parametrickém porovnání.  

Pro zájemce 

Princip cenového a parametrického porovnání se využívá např. ve Znaleckém 

standardu č. 1 pro oceňování motorových vozidel i při oceňování strojů a zařízení. 

Základní metodou pro odhad obvyklé ceny je metoda porovnávací, založená 

zpravidla na parametrickém porovnání, kdy se použije princip přímého či 

nepřímého porovnání, viz kap. 8. 

Jejím podstatným omezením je, že tuto nelze dost dobře aplikovat 

v případě, kdy na trhu nelze zjistit dostatečně velký soubor věcí porovnatelných, 

pro které by byly známé jejich prodejní ceny nebo se tyto významně liší svými 

vlastnostmi a nelze tak dost dobře kvantifikovat koeficient odlišnosti. 

V takovém případě je vhodné využít i dalších aplikovatelných metod, 

založených na principů nákladového a výnosového ocenění při využití ukazatelů 

stavu trhu. 

Takové analýzy se též běžně využívají i pro kvalifikované rozhodování 

účastníků trhu, např. při nákupu investičního majetku, čímž je dána jejich dobrá 

využitelnost.  

Pro analýzu výsledků se používá např. metoda střední hodnoty či Naegeliho 

metoda váženého průměru. 
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Metoda střední hodnoty. Tato metoda stanovuje obvyklou cenu (směnnou 

hodnotu) nemovité věci jako prostý aritmetický průměr z hodnoty věcné a 

výnosové66. 

Naegeliho metoda váženého průměru, stejně jako metoda střední 

hodnoty, vychází z věcné a výnosové hodnoty nemovité věci. Směnná hodnota se 

však stanovuje na základě váženého průměru z hodnoty věcné a výnosové. Při 

stanovení váhy přiřazené věcné a výnosové hodnotě se vychází z tabulky, kterou 

na základě svého zkoumání vypracoval architekt Naegeli. Určující je velikost 

rozdílu mezi hodnotou věcnou a výnosovou (podrobně viz Bradáč).67 

Pokud ocenění nelze založit na analýze trhu, nelze ani jeho výsledek 

označovat jako hodnotu tržní či obvyklou. V posudku je nutno vysvětlit, jaký typ 

užitných/é hodnot/y je stanoven. Pochopitelně se nevylučuje, aby vhodný typ 

užitné hodnoty byl použit např. i pro dohodu o skutečné ceně prodejní, tedy 

k dosažení tzv. férové ceny (Fair price). 

Korespondenční úkol:  

Stanovte cenu vámi vybrané rekreační chaty metodou střední hodnoty a metodou 

Naegeliho váženého průměru. Pro výpočet využijte chatu z předcházejícího úkolu. 

Shrnutí: 

Obvyklou cenou (lépe obvyklou hodnotou) se rozumí peněžitá částka, 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. Specifikem u nemovitých věcí je, že její výši velmi významně 

ovlivňuje provedení a stav okolí daný polohou nemovitosti. 

Prodejní cenu nelze odhadovat, tato se tvoří na trhu, lze však odhadovat peněžitou 

částku, za kterou by bylo možné danou věc koupit anebo prodat za obvyklých 

obchodních podmínek. 

Pro odhad obvyklé hodnoty nemovitosti se zpravidla využívá metoda porovnávací. 

Posouzení je vždy vhodné doplnit i o vyčíslení užitných hodnot věci vyjádřených 

hodnotou nákladovou, výnosovou. Při analýze výsledků lze využívat další podpůrné 

metody (metoda střední hodnoty, metoda váženého průměru), nezastupitelná je 

však i odborná úvaha znalce (odhadce), opírající se o znalosti trhu i užitných 

hodnot posuzované věci. Výslednou částku je pak nutno vhodně zaokrouhlit a to 

nejméně na tisíce, u velkých nemovitých věcí i sta tisíce Kč. 

Další zdroje: 

Zákon o cenách č. 526/1990 ve znění pozdějších předpisů. 

KOVAŘOVIČ, J., POPPER, B. Rukověť pro odhady nemovitostí, vol. I. a II. Praha: 
Vlastním nákladem, 1935 and 1937. 
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11 Oceňování nemovitých věcí ve vybraných 

případech 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete umět: 

• zvolit vhodné metody pro oceňování nemovitých věcí pro specifické účely, 

• vysvětlit, která věcná práva k nemovitým věcem významně ovlivňují jejich 

hodnotu. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• vyjmenovat kritéria pro reálné rozdělení stavby a zvolit metody pro ocenění 

nově vzniklých částí, 

• popsat postup při oceňování stavebních prací a posuzování zhodnocení či 

znehodnocení stavby provedenými stavebními úpravami. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• znalosti základních postupů spojených s oceňováním při reálném dělení 

stavby, při ocenění stavebních prací a při oceňování věcných práv k 

nemovitostem. 

Klíčová slova kapitoly: reálné dělení stavby, zhodnocení stavby, věcné břemeno. 

Průvodce textem: 

V předchozích kapitolách jste se naučili základní přístupy ke stanovování různých 

typů hodnot. Při volbě metod oceňování je nutno vycházet i z účelu ocenění. V této 

další kapitole se naučíte, jaké volit přístupy k ocenění nemovitých věcí v určitých 

specifických případech. 

11.1 Oceňování pro úvěrové řízení 

Pokud klient banky či bankovní ústav nepožadují jinak, pro účely úvěrového 

řízení, a s ním spojeného posouzení způsobu zajištění pohledávky nemovitou věcí, 

se standardně nemovitá věc oceňuje cenou obvyklou. Závazný postup ocenění 

zpravidla není dán, aplikovatelné tak jsou všechny vhodné, obecně uznávané 

postupy pro stanovení směnné hodnoty. Některé bankovní ústavy mají 

zpracovány své metodiky pro stanovení hodnoty věci. Při vypracování odhadu pro 

tyto bankovní ústavy se pak odhadce řídí jejich schválenými postupy. Při 

oceňování je třeba věnovat zvláštní pozornost skutečnostem, které by mohly 

významně ovlivnit možnost prodeje pří realizaci zástavy, typicky: 

• práva dalších osob k věci v podobě věcných břemen, 

• možnosti přístupu na pozemek, 

• případná omezení vlastnických práv, 

• stupeň dokončení stavby. 
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11.2 Oceňování pro účetnictví 

Oceňování pro účetnictví se věnuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ten 

v § 25 odstavci 5 mimo jiné uvádí 

(1) Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují 

a) hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného 
vlastní činností pořizovacími cenami, 

b) hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady, 

c) zásoby, s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami, 

d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady, 

e) peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami, 

f) podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami, 

g) pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou; při nabytí za úplatu nebo 
vkladem21) pořizovací cenou; závazky jmenovitou hodnotou, 

h) nehmotný majetek kromě pohledávek, s výjimkou nehmotného majetku 
vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami, 

i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními 
náklady, 

j) příchovky zvířat vlastními náklady, 

k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a 
církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč, 

l) majetek v případech bezúplatného nabytí, s výjimkou majetku uvedeného 

pod písmenem e), anebo majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho 

vytvoření vlastní činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden 

pod písmeny a) až k), reprodukční pořizovací cenou. 

(2) Jiná aktiva a jiná pasiva, o kterých účtují vybrané účetní jednotky 

účetními zápisy v knihách podrozvahových účtů, se v případě skutečností, o kterých 

účetní jednotky účtují v souvislosti s budoucím přírůstkem nebo úbytkem majetku 

nebo jiného aktiva, závazku nebo jiného pasiva, ke kterému může dojít na základě 

stanovené podmínky nebo podmínek, oceňují předpokládanou výší ocenění této 

složky majetku či jiného aktiva nebo závazku či jiného pasiva. 

(3) Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen 

zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné 

ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení 

účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem 

hospodaření účetního období zisk nebo ztráta. 

(4) U stejného druhu zásob a cenných papírů se za způsob ocenění podle 

odstavce 1 považuje i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou 

zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro 

ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku. 

(5) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 
pořízením související, 
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b) reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v 
době, kdy se o něm účtuje, 

c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady 
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých 
nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti, 

d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného 
majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady 
vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se 
vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu s účetními 
metodami. 

(6) V případě majetku podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena 

nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu 

nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla 

územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo 

přechodu majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní 

jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, 

která o tomto majetku naposledy účtovala. 

Ocenění pro účely účetnictví je důležité u majetku, u kterého není známa 

cena pro budoucí odpisy. Zpravidla se stanovuje reprodukční cena. 

11.3 Oceňování pro pojišťovny 

Toto ocenění se provádí zpravidla pro stanovení hodnoty nemovité věci při 

uzavírání pojistné smlouvy nebo pro stanovení výše škody. 

Obvykle se stanovuje reprodukční pořizovací hodnota, tedy peněžitá částka, 

za kterou by v době ocenění bylo možné danou věc pořídit jako novou (hodnota 

nová bez odpočtu opotřebení (viz kapitola 6.2). 

11.4 Oceňování pro dědická řízení 

Při oceňování nemovitých věcí pro účely dědického řízení se ocenění 

provádí k datu úmrtí zůstavitele. 

Pokud k úmrtí došlo před 1. 1. 2014, byl účinný zákon č. 357/1992 Sb., 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. V tomto období dědici 

zařazeni v I. nebo II. skupině byli osvobozeni od dědické daně a ocenění se 

provádělo cenou obvyklou za účelem stanovení výše notářských poplatků. 

V případě, že dědic byl povinen platit daň dědickou, provedlo se ocenění i podle 

cenových předpisů jako podklad pro stanovení daně. 

Od 1. 1. 2014 byl zákon zrušen a daň dědická přešla pod daně z příjmu, 

které se řídí zákonem č. 586/1992 Sb. Zde jsou na základě § 4a veškeré bezúplatné 

příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu osvobozeny od daně. U dědictví tedy od 

1. 1. 2014 není třeba rozlišovat příbuzenské skupiny a ocenění se provede pouze 

cenou obvyklou. 
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Notářské poplatky se stanoví na základě vyhlášky č. 196/2001 Sb., 

o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví a vyhlášky č. 484/200 Sb., 

paušální sazby výše odměny. 

11.5 Ocenění pro účely daní 

Jak bylo uvedeno výše, od 1. 1. 2014 byly daně upravované v zákoně 

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 

upraveny v nových, respektive v novelizovaných zákonech. 

Daň dědická a daň darovací je upravena v zákoně o daních z příjmů a daň 

z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitosti) je upravena zákonným 

opatřením senátu č. 340/2013 Sb. Bezúplatný převod děděním je osvobozen od 

daně, bezúplatné příjmy (dar) jsou osvobozeny od daně v případě příjmu od 

příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, 

synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela 

nebo manžela rodičů. Pro výpočet základů daně pak připadají v úvahu ocenění 

podle zákona č. 151/1997 Sb., nebo v případě kdy si poplatník daně z nabytí 

nemovitých věcí nenechá udělat znalecký posudek, ocenění provede správce daně 

podle zákona č. 419/2013 Sb. 

Ocenění pro účely daně se vždy provádí k datu 

• u daně dědické – k datu úmrtí zůstavitele, 

• u daně darovací – ke dni sepsání smlouvy, 

• u daně z nabytí nemovitých věcí – ke dni nabytí nemovitosti. 

Daň darovací se řídí zákonem o dani z příjmů, daň tedy činí 15 % ze základu 

daně, daň z nabytí nemovitých věcí činí dle zákonného opatření senátu 4 % ze 

základu daně. 

Úkol k textu: 

Stanovte výši daně dědické, darovací a z převodu nemovitosti, když hodnota 

majetku je 3 000 000 Kč. 

11.6 Oceňování pro účely reálného dělení stavby 

S reálným dělením stavby se setkáváme zpravidla v případech, kdy majitelé 

(podíloví vlastníci) chtějí pozemek se stavbou rozdělit na dvě samostatné 

nemovité věci. V tomto případě musí znalec zkoumat, zda je reálné rozdělení 

vůbec možné a lze při něm dodržet tyto zásady: 

• Rozdělením musí vzniknout samostatné stavby, a to z hlediska stavebně 

technického, funkčního a z hlediska architektonicko-estetického.  

• Dělící roviny musí být svislé, pokud možno nelomené. Dělení vodorovnou 

rovinou není přípustné. 

• Současně s technickým rozdělením domu musí dojít i k rozdělení 

zastavěného pozemku včetně dvora a to tak, aby každý z nově vzniklých 
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domů byl situován na vlastním pozemku a měl vstupy a okna do vlastního 

nebo veřejného pozemku a měl zajištěn přístup z veřejné pozemní 

komunikace s vyhovující komunikační přípojkou. 

• Při dělení nesmí dojít ke vzniku práv, která by trvale nepřiměřeně 

omezovala vlastníky obou nově vzniklých domů. Nelze-li dělení řešit jinak, je 

možno připustit společné vlastnictví a užívání vodovodní a kanalizační 

přípojky. 

• Není možno připustit společné vlastnictví schodiště, komínů, a společné 

užívání vodoměrů, uzávěrů plynu, vody apod. 

• Z hlediska požární bezpečnosti není možno připustit přechod dřevěných 

konstrukcí (střešních trámů, pozednic, krokví apod.) z jednoho domu do 

druhého. 

• Při dělení musí dojít k rozdělení všech instalací (voda, kanalizace, elektřina, 

plyn, topení) tak, aby sloužily pro každý dům samostatně. 

• Rozdělení musí co nejpřesněji respektovat již existující majetkové podíly s 

možností případného finančního dorovnání.68 

Samotné ocenění stavby nebo nově vzniklých staveb se pak řídí stejnými 

zásadami, jak jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Ocenění se provádí dle 

účelu, pro jaký je ocenění prováděno, nákladovým, výnosovým či porovnávacím 

způsobem. 

11.7 Ocenění provedených stavebních prací 

Pokud oceňujeme (stanovujeme náklady na) stavební práce, 

nestanovujeme hodnotu věci, ale služby. Jedná se převážně o případy ocenění 

prací pro účely posouzení nabídkové ceny na zhotovení stavebního díla, posouzení 

ceny za vícepráce, tedy práce nad rámec smlouvy o dílo, nebo naopak pro účely 

posouzení přiměřeného snížení ceny za neprovedené práce (též méněprace), 

například z důvodu odstoupení od smlouvy. Pozor, při bezdůvodném obohacení 

se nekoumá vůbec cena provedených prací, ale o kolik se změnila hodnota věci. 

Někam by sem patřila i metoda zbytku (reziduální). Něklik posudků na to dělali 

naši stavaři, složitých a zajímavých 

Při stanovení nákladů na tyto práce se vychází z individuálních cenových 

kalkulací nebo z podrobných položkových rozpočtů.69 

11.8 Posouzení zhodnocení stavby 

Zhodnocení stavby je řešeno nejčastěji v případech, kdy nájemce provede 

stavební úpravy pronajatých prostor charakteru oprav, modernizace či 

rekonstrukce na vlastní náklady, a tyto náklady nebyly nájemci zohledněny v ceně 

nájmu či jiným způsobem. Po ukončení nájemní smlouvy zpravidla nájemce žádá 

finanční vyrovnání ve výši částky odpovídající zhodnocení stavby provedenými 

stavebními úpravami. 
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Při posouzení je třeba striktně rozlišovat mezi cenou stavebních prací a 

zhodnocením stavby. 

Cena stavebních prací je dána vynaloženými náklady na tyto práce. Je-li 

potřeba ji zjistit, zjištění se provádí kalkulací, zpravidla položkovým rozpočtem. 

Zhodnocení (příp. znehodnocení) je vyjádřeno rozdílem obvyklé ceny (resp. 

hodnoty) nemovité věci před provedenými opravami C1 a po provedení oprav C2. 

Běžně se vychází z rozdílu cen obvyklých nebo se obě hodnoty stanoví oceněním 

podle oceňovací vyhlášky. Zvláště vhodný je přístup nákladový s využitím 

analytického přístupu ke stanovení stupně opotřebení, při kterém lze dobře odlišit 

technický stav objektu před a po provedení stavebních úprav, včetně rozdílů ve 

stáří konstrukcí a jejich podílu na stavbě. 

11.9 Ocenění některých věcných práv k nemovitým věcem a jejich 

vliv na hodnotu nemovitosti 

Průvodce textem: 

V dalším textu se podrobněji zmíníme o oceňování některých věcných práv, a to 

konkrétně práva stavby a práva věcného břemene. 

Právo stavby je v zákoně č. 89/2012 Sb. upraveno v § 1240 až § 1256. 

V obecných ustanoveních k právu stavby je uvedeno: 

§ 1240 

(1) Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka), mít 

na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o 

stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou. 

(2) Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého 

sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání. 

§ 1241 

Právo stavby nelze zřídit k pozemku, na kterém vázne právo příčící se účelu 

stavby. Je-li pozemek zatížen zástavním právem, lze jej zatížit právem stavby jen se 

souhlasem zástavního věřitele. 

§ 1242 

Právo stavby je věc nemovitá. Stavba vyhovující právu stavby je jeho 

součástí, ale také podléhá ustanovením o nemovitých věcech. 

Věcná břemena jsou upravena v § 1257 až § 1308 a dělí se na služebnosti a 

reálná břemena. 

Služebnost, jako věcné právo, postihuje vlastníka věci tak, že musí ve 

prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. 
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Reálné břemeno jako věcné právo, postihuje vlastníka věci tak, že vlastník 

věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat. 

Při ocenění věcného práva je úkolem stanovit, jaká bude přiměřená 

náhrada (úplata) za způsobené omezení vlastníka. Zpravidla se výše přiměřené 

náhrady stanovuje výnosovým způsobem. Úkolem je tedy stanovit takovou částku, 

která by při uložení na určitý úrok, v budoucnu dávala částky, které by po celou 

dobu trvání věcného práva přiměřeně kompenzovali újmu.70 

Způsob stanovení hodnoty užitku závisí na mnoha faktorech, zejména na 

druhu věcného práva a na délce jeho trvání. Podstatné je, zda toto je zřízeno na 

dobu určitou, na délku života oprávněné osoby či na dobu neurčitou. 

Samostatnou problematikou je oceňování věcných práv podle cenového 

předpisu. Tato problematika je řešena v předmětu Oceňování podle současných 

předpisů. 

Je zřejmé, že věcná práva váznoucí na nemovitosti mohou mít i zásadní vliv 

na hodnotu nemovité věci. Při stanovení hodnoty nemovité věci je třeba zvážit, 

zda věcné právo omezuje majitele nemovité věci natolik, že je třeba hodnotu 

upravit. Pokud ano, zpravidla se vypočte hodnota věcného práva, a tato se od 

hodnoty nemovité věci odečte. Jsou i případy, kdy naopak věcné právo je ve 

prospěch, a potom se hodnota věcného práva přičítá. 

Korespondenční úkol 

Stanovte výši zhodnocení vámi vybrané rekreační chaty provedenými stavebními 

úpravami (výměna všech prvků krátkodobé životnosti). Stanovte hodnotu 

služebnosti doživotního užívání této chaty. 

Shrnutí: 

Při oceňování pro úvěrové řízení, pro pojišťovny, pro dědické řízení a pro účely 

daně je podstatné datum, ke kterému má být ocenění provedeno (zpravidla je toto 

datum odlišné od data vypracování posudku). Dále je nutno pečlivě zvažovat, jaký 

typ hodnoty (v podmínkách ČR ceny) je nutno pro daný účel stanovit. 

Pro účely úvěrového řízení se stanovuje směnná hodnota vyjádřená obvyklou 

cenou nemovitosti, a to k datu vypracování znaleckého posudku. 

Pro účely účetní evidence se oceňuje k datu vkládání majetku do společnosti 

částkou stanovenou v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. 

Pro pojišťovny se oceňuje k datu sepsání pojistné smlouvy, stanovuje se věcná 

hodnota nemovitých věcí. 

Pro dědické řízení se oceňuje k datu úmrtí zůstavitele a stanovuje se cena obvyklá. 

Pro daňové účely se ocenění provádí podle cenových předpisů zákona č. 151/1997 

Sb. a oceňovací vyhlášky nebo vyhlášky č. 419/2013 Sb., u daně dědické se oceňuje 
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k datu úmrtí zůstavitele, u daně darovací ke dni sepsání smlouvy, u daně z nabytí 

nemovitých věcí ke dni nabytí nemovitosti. 

Při hodnocení stavby pro reálné dělení je třeba posoudit, zda byly dodrženy 

všechny zásady, aby reálné dělení mohlo být provedeno. Ocenění stavby nebo 

nově vzniklých dvou staveb se pak provede běžnými postupy. 

Při stanovení nákladů na stavební práce se zpravidla využívá cenové kalkulace 

nebo podrobného položkového rozpočtu. Při stanovení zhodnocení stavby se 

určuje rozdíl mezi hodnotou nemovité věci před a po provedených úpravách. 

Věcné právo se oceňuje zpravidla výnosovým způsobem, kde výnosy jsou 

stanoveny na základě ročního užitku oprávněné osoby. 

Další zdroje: 

Zákon o cenách č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku 

Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

BRADÁČ, A. FIALA, J. a kol. Věcná břemena od A do Z, 4th ed. Praha: Linde Praha, 

a.s., 2009. ISBN 978-80-7201-761-4 
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12 Mezinárodní standardy pro oceňování 

nemovitých věcí 

Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete 

umět: 

• vymezit základní pojmy podle mezinárodních standardů, 

• objasnit přístupy k ocenění nemovitých věcí dle oceňovacích standardů IVS 

a EVS 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• orientovat se ve znaleckém posudku zpracovaném dle metodik 

mezinárodních oceňovacích standardů. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• porozumění přístupům k oceňování majetku dle metodik mezinárodních 

standardů. 

Klíčová slova kapitoly: mezinárodní standardy, IVS, EVS, obvyklá cena 

Průvodce textem: 

Pro získání uceleného přehledu o problematice oceňování je potřebné se seznámit 

též s doporučenými standardy, kterými se řídí odhadci nejenom v zahraničí, ale i  v 

České republice. V této kapitole se budeme věnovat mezinárodním oceňovacím 

standardům. 

12.1 Obecně k oceňování v zahraničí 

V jednotlivých zemích působí různé profesní organizace odhadců, které 

usilují o standardizaci znaleckých postupů. Většina států však nestandardizuje 

konkrétní oceňovací postupy s uváděním vstupních hodnot konkrétních veličin 

(např. jednotkových cen, koeficientů úpravy cen atd.), ale usilují o ujasnění 

základních pojmů, přístupů k oceňování majetku, požadavků na znalecké a 

odborné posudky, stejně jako i na osobu odhadce majetku. Z hlediska znalostí trhu 

a metod pro oceňování se odhadci musejí spoléhat na odbornou literaturu a 

vlastní znalosti trhu. Výjimku tvoří SRN.71 

Na větším území pak působí mezinárodní skupiny, které vytvářejí standardy 

jako návod pro odhadce jakým způsobem postupovat. Standardy nejsou závazné a 

opět neřeší přímo způsob kvantifikace vstupních veličin, ale spíše vymezují 

základní pojmy a doporučené postupy. Mezi nejvíce používané standardy patří 

mezinárodní standardy IVS (International Valuation Standards) a evropské standardy 

EVS (European Valuation Standards). 
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12.2 Standardy IVS 

Standardy IVS vytváří výbor pro mezinárodní oceňovací standardy (IVSC), 

který je nevládní organizací se sídlem v Londýně. Organizace působí od roku 1981. 

Některé země, např. Austrálie, Nový Zéland, Rumunsko, Turecko nebo 

Severní Afrika, přijaly standardy IVS jako národní. Jiné země, např. Velká Británie a 

Irsko, s nimi harmonizovaly texty svých standardů.72 

 

Obr. 4: Členění standardů IVS 1994 – 200773 

Standardy lze rozdělit na 3 základní části. 

První část označovaná jako GAVP (Generally Accepted Valuation Principles) 

vymezuje základní pojmy, jako jsou tržní hodnota, nejvyšší a nejlepší využití, cena, 

hodnota, náklady, druhy majetku atd. 
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Ve druhé a třetí části jsou obsaženy již zmiňované standardy. 

Ve třetí části (v poslední kapitole) jsou tzv. Oceňovací aplikace IVS, které 

upřesňují použití standardů v konkrétních případech.74 

Členění IVS (Mezinárodních oceňovacích standardů) v roce 2017: 
• Úvod (Introdustion) 
• Slovník pojmů (Glossary) 
• Rámec IVS (IVS Framework) 
• Obecné standardy (General standards) 

− IVS 101 – Rozsah prací (Scope of Work) 
− IVS 102 – Šetření a soulad (Investigations and Compliance) 
− IVS 103 – Příprava zpráv (Reporting) 
− IVS 104 – Standardy a hodnoty (Bases of Value) 
− IVS 105 – Oceňovací přístupy a metody (Valuation Approaches and 

Methods) 

• Standardy pro jednotlivá aktiva (Asset Standards) 
− IVS 200 – Podniky a obchodní podíly (Business and Business Interests) 
− IVS 210 – Nehmotný majetek (Intangible assets) 
− IVS 300 – Budovy a zařízení (Plant and Equipment) 
− IVS 400 – Práva k nemovitým věcem (Real Property Interests) 
− IVS 410 – Developerské projekty (Development Property) 
− IVS 500 – Finanční nástroje (Financial Instruments) 

• Rejstřík 

12.3 Standardy EVS 

Standardy EVS jsou mezinárodní oceňovací standardy, které vydává 

organizace TEGoVA [The European Group of Valuers Associations]. V roce 2016 

bylo vydáno poslední šesté vydání těchto standardů. 

Standardy EVS jsou členěny do dvou částí. 

První část označená jako EVS 1-5 obsahuje pět standardů. První standard 

EVS 1 se vztahuje k tržní hodnotě. V něm nalezneme mj. vymezení tržní hodnoty 

(shodně s IVS) a objasnění jejího postavení z pohledu dalších vymezení tržní 

hodnoty vydaných Evropskou unií. Ve zbývajících standardech EVS 2 až EVS 5 

potom nalezneme informace týkající se oceňování na základě jiné hodnoty než 

tržní, objasnění termínu kvalifikovaný odhadce, popis oceňovacího procesu nebo 

způsoby informování o výsledcích ohodnocení. 

Druhá část označená jako EVGN 1-10 obsahuje tzv. pokyny k oceňování, 

které mají objasnit danou problematiku standardů v konkrétnějších případech. 

V jednotlivých pokynech EVGN 1 až EVGN 10 jsou pak popsány postupy odhadu 

hodnoty nemovitých věcí, například pro účely finančního výkaznictví, bankovních 

půjček, pojistné hodnoty a škody, úvěrů atd.75 
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Úkol k textu: 

Uveďte rozdíly v definicích tržní hodnoty dle standardů IVS a EVS. 

Shrnutí: 

Většina států nevydává závazné oceňovací postupy, ve kterých by byly uváděny 

konkrétní vstupní údaje pro oceňování. Znalci nejvíce používají obecně uznávané 

standardy mezinárodní (IVS) nebo evropské (EVS). Tyto standardy uvádějí 

vymezení důležitých pojmů a popisují základní přístupy ke stanovení hodnoty 

majetku. Standardy důsledně rozlišují dvě oceňovací báze. Oceňování na základě 

tržní hodnoty a oceňování na základě jiné než tržní hodnoty., Použití standardů 

v konkrétních případech upřesňují směrnice. 

 

Obr. 5: Členění standardů EVS 1994 – 200976 
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13 Specifika oceňování nemovitých věcí ve Velké 

Británii, Německu a Itálii 

Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete 

umět: 

• vysvětlit postup při ocenění nemovitých věcí dle oceňovacích standardů 

publikovaných v Red Book a dle oceňovacích standardů používaných ve 

Velké Británii, 

• vysvětlit postupy používané pro ocenění nemovitých věcí používaných 

v Německu a v Itálii. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• porozumět znaleckému posudku provedenému dle metodik uváděných 

v Red Book. 

• porozumět vypracovanému odhadu hodnoty nemovitých věcí prováděných 

dle postupů používaných ve Velké Británii, v Německu či Itálii. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• základní přehled o způsobech oceňování používaných ve Velké Británii, 

Německu a Itálii. 

Klíčová slova kapitoly: RICS, Red Book, porovnávací způsob, výnosový způsob, 

ziskový způsob, nákladový způsob, rozvojové metody, přímé porovnání, nepřímé 

porovnání, ocenění regulované, ocenění neregulované, Borsino immobiliare, 

Agenzia del Territorio, porovnávací způsob, výnosový způsob, nákladový způsob. 

Průvodce textem: 

V předchozí kapitole jsme si stručně ozřejmili přístup k oceňování na základě 

mezinárodních standardů. Tato další část textu vás podrobněji seznámí s postupy 

používanými při oceňování ve Velké Británii, Německu a Itálii. 

13.1 Specifika oceňování nemovitých věcí ve Velké Británii 

Obecně k oceňování ve Velké Británii 

Používány jsou běžné metody (nákladová, výnosová, porovnávací, případně 

jejich kombinace) v přiměřených variacích. Oceňování je převážně prováděno 

podle tzv. červené knihy RICS, příručky pro odhady a oceňování (the Red Book, 

RICS Appraisal and Valuation Manual), kterou vydal Královský ústav 

autorizovaných odhadců (RICS - The Royal Institution of Chartered Surveyors) ve 

spolupráci s Akciovou společností odhadců a licitátorů a Institutem ohodnocování 

zisků a oceňování (Incorporated Society of Valuers and Auctioneers (ISVA) and the 

Institute of Revenues Rating and Valuation (IRRV).  

Publikace se netýká teorie a metod oceňování, ale popisuje způsob 

shromažďování, vyhodnocování a zpracovávání informací a způsob oceňování pro 



 120 

konkrétní účely. Dále publikace vymezuje základní pojmy používané při oceňování, 

například tržní hodnota, otevřená tržní hodnota, otevřená tržní nájemní hodnota, 

předpokládaná nejvyšší cena, předpokládané nájemné, současná výnosová 

(užitná) hodnota, předběžný výpočet snížené pořizovací ceny, reprodukční cena 

snížená o odpočty za stáří, atd. 

Publikace uvádí také doporučené způsoby ocenění v jednotlivých případech. 

Převážnou část příručky zaujímají formální náležitosti činnosti odhadce. 

 

Obr. 6: Rozdělení oceňovacích způsobů používaných ve Velké Británii77 

Ve Velké Británii je pro stanovení hodnoty nemovitých věcí používáno 

5 metod, viz dále. 

Porovnávací způsob (Comparative approach) 

Porovnávací způsob spočívá v porovnávání oceňované nemovité věci s 

obdobnými nemovitými věcmi, které se v dané době a lokalitě nachází na 

realitním trhu. Princip je obdobný jako u metody používané v ČR. 

Výnosový způsob (Income approach) 

Základním principem metody je, že hodnota nemovité věci, jakožto 

investice, v podstatě přímo souvisí s čistými peněžními toky, které tento majetek 

dokáže poskytnout během doby své životnosti. Výnosové oceňování je z tohoto 

důvodu založeno na principu diskontování předpokládaných budoucích finančních 

příjmů za účelem stanovení současné hodnoty nemovitosti.78 

Pro výpočet se v Británii využívá několika metod, a to metody kapitalizace 

příjmů, také nazývané jako metoda přímé kapitalizace, investiční metody nebo 

metody diskontování peněžních toků. 
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Ziskový způsob (Profits approach) 

Podstatou ziskové metody je zjistit hrubý a čistý zisk z podnikání 

v nemovitosti, z účetních nebo jiných finančních podkladů. V zahraničí je zavedena 

praxe, že by se mělo jednat o účetní výkazy za poslední tři roky. Tyto získané údaje 

jsou poté dále upravovány různými srážkami (např. za úroky z kapitálu, který má 

nájemník ve výrobě, provozní náklady, odměny za expertízu atp.), nájem se však 

neodečítá. Takto upravená výsledná částka se adekvátně rozdělí mezi vlastníka 

majetku a provozovatele podnikání (nájemníka), pokud není vlastník současně 

provozovatelem. Tato částka je většinou rozdělena stejným dílem, avšak neexistuje 

žádný důvod, aby tak znalec postupoval. Cílem znalce je vyjádřit tímto rozdělením, 

jakým dílem každá strana přispívá k úspěchu oceňovaného podniku. 

Primárním výstupem této metody je buď výnos z nájemného nebo výnosová 

hodnota z podnikání. Pokud však chceme určit jiné související hodnoty (např. tržní 

hodnotu nemovitosti), je už zapotřebí alespoň nepřímo použít další metody, např. 

porovnávací nebo investiční.79 

Nákladový způsob (Cost approach) 

Do této skupiny patří například dodavatelská metoda (Contractor’s method) 

nebo metoda reprodukční zůstatkové hodnoty (Depreciated Replacement Cost 

method). Jedná se o metody u nás označované jako metody ke stanovení věcné 

hodnoty, časové ceny nebo reprodukční ceny. Tento způsob bývá ve Velké Británii 

a státech, kde jsou pro oceňování nemovitých věcí používány standardy Red Book, 

IVS a EVS, používán ke stanovení kapitálové hodnoty především specializovaných 

nemovitých věcí, u kterých nelze použít vhodnější oceňovací metodu. Takovými 

nemovitostmi mohou být například školy, veřejné budovy, nemocnice, muzea, ale i 

továrny či jiná průmyslová zařízení atd. Tyto metody bývají také často vyžadovány 

pro účetní účely a účely dané zákonem.80 

Rozvojové metody (Development methods) 

Tyto metody mají své opodstatnění především na základě principu HABU 

(Highest and Best Use), kdy je zapotřebí stanovit nejlepší možné využití 

nemovitosti bez ohledu na současný stav či využití, přičemž výraz „bez ohledu“ zde 

neznamená, že by současný stav či využití nebylo zahrnuto do výpočtů těchto 

metod. Jedním z nejdůležitějších cílů rozvojových metod je především stanovení a 

posouzení, kolik by stála možnost rozvoje, rekonstrukce, přestavby či modernizace 

dané nemovitosti. Aby však mohly být tyto metody vůbec použity, musí být splněny 

tyto dva základní předpoklady: 

• Tržní hodnota pozemku, možnosti přestavby nebo renovace pro účely rozvoje 

či rekonstrukce nemovitosti musí být vyšší než její současná hodnota nebo 

alespoň stejná. 

• Očekávaná tržní hodnota nemovitosti po realizaci zamýšleného projektu na 

rozvoj nemovitosti (úpravy pozemku, výstavby, přestavby, rekonstrukce či 
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modernizace stávající stavby) musí přesáhnout cenu pozemku, včetně 

veškerých pořizovacích nákladů, poplatků, veškerých financí a všech nákladů 

na rozvoj, včetně finančních nákladů a dostatečné výše zisku pro 

developera.81 

13.2 Specifika oceňování nemovitých věcí v Německu. 

Obecně k oceňování v Německu 

V Německu, obdobně jako v ČR, lze rozdělit postup ocenění na ocenění 

podle předpisů (v Německu označované jako regulované metody) a ocenění, které 

se předpisy neřídí (v Německu označované jako neregulované). Regulované 

metody se využívají zejména pro případy spojené s převodem nemovitých věcí a 

daní, vyvlastnění, úpravy majetkoprávních vztahů při rozvodu, dědictví, stanovení 

výše podílu, atd. Metody neregulované se mohou použít v ostatních případech. 

Oceňovací metody regulované zákonem 

Regulované metody pro stanovení hodnoty nemovité věci jsou definované v 

„Nařízení pro stanovení hodnoty nemovitých věcí“. Jedná se o metodu 

porovnávací, nákladovou a výnosovou. 

 

Obr. 7: Schéma stanovení obvyklé ceny82 

Obvyklá cena nemovité věci je stanovena na základě úvahy znalce pomocí 

jedné z výše uvedených regulovaných metod nebo pomocí kombinace výsledků 

zvolených metod.83 

Pro ocenění prováděné podle regulací zákonem lze využít metody 

nákladové, porovnávací, výnosové. 

Nákladové ocenění je vhodné pro ocenění zastavěných pozemků a 

nemovitosti, které nejsou určeny ke komerčnímu využití, a to zejména rodinné 

domy, průmyslové a zvláštní objekty (školy, nemocnice, sportovní zařízení). 

Způsob ocenění je obdobný jako v ČR, kdy se stanoví jednotkové ceny na základě 

tabulek vycházejících z výrobních nákladů na stavby. 
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V Německu je nejvíce preferovaný porovnávací způsob ocenění. Používá se 

zejména u nemovitých věcí, se kterými se více obchoduje (RD, byty, pozemky, 

garáže). Lze použít jak přímé, tak nepřímé porovnání. Přímé porovnání se používá 

obdobně jako v ČR, podmínkou použití je pak dostatečná databáze 

porovnatelných nemovitých věcí. „Pro nepřímé porovnání se používají informace o 

prodaných nemovitostech v lokalitě, shromážděné místně příslušnou Komisí 

znalců, která z nich odvozuje porovnávací faktory. Nejčastěji se používá výnosový 

faktor (Ertragsfaktor) nebo faktor zohledňující charakteristické znaky nemovité 

věci (Gebӓudefaktor). Ocenění nepřímým porovnáním potom probíhá tak, že se 

nejdříve posuzovaná nemovitá věc přiřadí do odpovídající kategorie, které Komise 

znalců odvodila průměrný porovnávací koeficient. Výsledná cena je výměra 

nemovité věci vynásobená buď výnosovým faktorem nebo faktorem zohledňujícím 

typ nemovitosti. Speciální znaky nemovité věci mohou být na závěr zohledněny 

pomocí přirážek nebo srážek z ceny.“ Informace pro nepřímé porovnání jsou však 

zpoplatněny a jsou vydávány souhrnně pouze pro malá území.84 Výnosovou 

metodu lze využít zejména u staveb, které jsou užívány za účelem zisku 

z pronájmů. Převážně se jedná o bytové domy, administrativní domy a sklady. 

Neregulované metody 

Při ocenění pomocí neregulovaných metod se v Německu vychází z pravidla 

z metod zpracovaných na základě postupů uváděných v Red Book nebo na základě 

mezinárodních standardů IVS (viz kapitola 9). K nejčastěji používaným 

neregulovaným postupům stanovení hodnoty nemovité věci v Německu patří 

zůstatková metoda, metoda diskontovaného cash-flow a stanovení přibližné 

hodnoty nemovité věci. 

13.3 Specifika oceňování nemovitých věcí v Itálii 

Průvodce textem: 

V předchozích kapitolách jsme si stručně osvětlili přístup k oceňování na základě 

mezinárodních standardů a způsoby oceňování ve Velké Británii. Tato kapitola vás 

rámcově seznámi s postupy při oceňování v Itálii. 

Obecně k oceňování v Itálii 

Znalci v Itálii používají pro ocenění nemovitých věcí metody porovnávací, 

nákladové nebo výnosové. 

Základní a nejpreferovanější metodou pro oceňování a zároveň i pro 

stanovení tržní hodnoty nemovitých věcí je porovnávací způsob ocenění. Nejedná 

se však vždy o porovnání, jaké známe u metod používaných v ČR. V Itálii se 

používá několik způsobů, které z pravidla vycházejí z principu stanovení 

jednotkové ceny nemovitých věcí úpravou ceny z veřejně či neveřejně přístupných 

databází na základě podrobně specifikovaných koeficientů. 
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Porovnávací metody 

Základní metoda přímého porovnání spočívá ve zjištění nejbližší možné 

hodnoty oceňované nemovité věci za pomoci cen prodaných nemovitých věcí, 

které se oceňované nemovitosti parametricky nejvíce přibližují a nacházejí se ve 

stejné nebo podobné lokalitě. Jedná se o obdobný postup, jako je používá v ČR. 

Dalším způsobem je využití „Borsino immobiliare“. Borsino immobiliare je 

výraz, který v češtině nemá doslovný překlad. Jedná se mimo jiné o veřejně 

přístupný registr cen prodaných nemovitých věcí. Do tohoto registru vkládají 

informace o prodaných nemovitostech renomované italské realitní kanceláře a 

také obchodní komory jednotlivých italských měst. V registru je uvedena cena 

nemovité věci za m² v jednotlivých městech, a to v rozmezí od minimální do 

maximální ceny. 

1. ledna 2001 vznikla po reformě italského hospodářství specializovaná 

kancelář Ministerstva financí, tzv. Agenzia del Territorio. Tato kancelář má 

centrální ředitelství v Římě a působí prostřednictvím regionálních ředitelství 

v celonárodním měřítku. Jedním z jejich hlavních poslání je sledování trhu a úsilí o 

dosažení spravedlnosti ve zdanění nemovitých věcí a boji proti daňovým únikům. 

Prostřednictvím informací získaných z jednotlivých regionů také dvakrát ročně 

publikuje minimální a maximální ceny za m² jednotlivých nemovitých věcí 

průměrného stavu. Jedná se o hodnoty přepočítané z daní z nemovitosti, ke kterým 

jsou připočítané koeficienty stabilizované Ministerstvem financí. Uváděné hodnoty 

jsou vždy nižší než tržní hodnoty nemovitých věcí.85 

Nákladové metody 

Nákladové metody jsou i v Itálii obdobné jako v ČR. Jedná se o obdobu 

rozpočtů. Problémem u těchto metod je však stanovení ceny pozemků. Vzhledem 

k legislativě v Itálii (vlastnická práva k nemovitostem a netransparentnost na trhu 

s nemovitostmi) je k dispozici pouze nedostatečné množství veřejných informací o 

cenách stavebních pozemků. Ceny stavebních prací a materiálů či katalogové 

hodnoty staveb jsou zpracovávány na dobré úrovni, ty jsou Centrálním 

statistickým institutem zpracovány na základě dat z jednotlivých oblastí. Ceníky 

jsou potom periodicky publikovány pro jednotlivé oblasti Itálie. 

Shrnutí: 

Ve Velké Británii jsou používány běžné oceňovací metody (nákladová, výnosová, 

porovnávací případně jejich kombinace) v přiměřených variacích. Oceňování je 

převážně prováděno podle tzv. „Červené knihy“ (the Red Book, RICS Appraisal and 

Valuation Manual - RICS příručka pro odhady a oceňování). Používá se zejména 

5 metod - porovnávací způsob, výnosový způsob, ziskový způsob, nákladový 

způsob a tzv. rozvojové metody. 

V Německu jsou používány metody regulované zákonem, a to zejména pro účely 

spojené s převodem nemovitých věcí a daní, vyvlastnění, úprava majetkoprávních 
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vztahů při rozvodu, dědictví, stanovení výše podílu, atd. Metody neregulované se 

mohou použít v ostatních případech. Mezi metody regulované zákonem patří 

metoda nákladová, porovnávací (přímá a nepřímá) a výnosová. Metody 

neregulované se používají v ostatních případech, ocenění se provádí na základě 

standardů Red Book nebo IVS. Nejčastěji se používá zůstatková metoda, metoda 

diskontovaného cash-flow a stanovení přibližné hodnoty nemovité věci. 

V Itálii jsou používány také běžné oceňovací metody (nákladová, výnosová, 

porovnávací případně jejich kombinace) v přiměřených variacích. Vzhledem 

k legislativě je metoda nákladová pro stanovení ceny nemovitých věcí používána 

minimálně a slouží především ke stanovení nákladů na pořízení stavby nové. 

V Itálii jsou zpracovávány celostátní databáze s cenami nemovitých věcí, které 

slouží k hodnocení nemovitých věcí porovnávacím způsobem, ať přímým nebo 

nepřímým porovnáním. Výnosové hodnoty se používají pouze ve vybraných 

případech. 

Další zdroje: 

BRUMOVSKÝ, M. Standardizace a harmonizace znaleckého postupu při zjištění 

obvyklé ceny nemovitosti. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 

inženýrství, 2011. 

RICS Valuation Standards : The Red Book. Great Britain: International Valuation 

Standards Committee, March 2009. 294 p. 

VACULOVIČOVÁ, V. Způsoby ocenění nemovitostí v Německu se zaměřením na 

nemovitost typu byt. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 

inženýrství, 2012. 

MAMMETTI, J. Způsoby ocenění v Itálii se zaměřením na nemovitost typu byt. 

Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství, 2011. 
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14 Výpočetní programy pro oceňování 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete umět: 

• vyjmenovat nejběžnější programy používané pro oceňování věcí 

nemovitých a kalkulací cen stavebních prací. 

Po prostudování kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly budete schopni: 

• popsat základní vlastnosti používaných softwarových podpor. 

Prostudováním kapitoly a vypracování úkolů v rámci kapitoly získáte: 

• přehled o možné softwarové podpoře při provádění výpočtů při oceňování 

nemovitých věcí a v rámci cvičení si osvojíte základní dovednosti spojené 

s užíváním některých programů. 

Klíčová slova kapitoly: software, programy pro ocenění, rozpočty staveb, ocenění 

podle předpisu 

14.1 Obecně o programech pro oceňování nemovitých věcí 

Pro oceňování nemovitých věcí lze použít řadu programů (software). 

Pomocí těchto programů lze provádět ocenění jak podle současných oceňovacích 

předpisů, tak i s využitím metod používaných pro stanovení obvyklé ceny či metod 

uváděných v oceňovacích standardech. 

14.2 Přehled oceňovacích programů 

Přehled základních programů pro oceňování je uveden v Tab. 7. Uvedené 

programy se využívají zejména pro tržní oceňování a pro oceňování podle 

oceňovacích předpisů, ať už platných nebo zrušených, je-li potřebné ocenění 

k datu dřívějšímu. Možnosti způsobů ocenění, které programy nabízejí, jsou 

v přehledu uvedeny v Tab. 8 

Tab. 7: Přehled oceňovacích programů 

Název autor / příp. distributor 

ABN 
Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., distribuce AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno 

ACONS A-Consult plus, spol. s r.o. 
Delta-NEM Diotima, s.r.o. 
(IS) MOISES REAiA consulting s.r.o. 
NemExpress Ing. Jaroslav OLT, distribuce PLUTO-OLT 
NEMOsystem ČiSoft s.r.o. 
NemKalk PC. System, software-hardware * AC software, s.r.o. 
TOMAS-majetek KONCES, spol. s r.o. 
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Tab. 8: Možnosti využití oceňovacích programů 

Název 
software 

ABN ACONS 
Delta-
NEM 

(IS) 
MOISES 

NemEx
press 

NEMO 
system 

Nem 
Kalk  

TOMAS 

Ocenění 
podle 

cenového 
předpisu od 
roku 1994 

ANO NE ANO NE ANO 
ANO 

od roku 
1997 

ANO 
 ANO 

od roku 
2002 

Ocenění 
podle 

cenového 
předpisu do 
roku 1994 

ANO NE NE NE NE NE ANO NE 

Tržní 
ocenění 

ANO ANO ANO ANO ANO NE NE ANO 

Tabulka 1: Přehled oceňovacích programů a jejich využití 

14.3 Programy pro stanovení nákladů na pořízení nové stavby a cen 

stavebních prací rozpočtem 

Pro stanovení nákladů na pořízení nové stavby nebo pro stanovení cen 

stavebních prací položkovým rozpočtem lze využít opět několik programů, 

nejčastěji využívanými programy jsou 

ÚRS PRAHA, a.s. KROSplus, KROS, profiKROS  

RTS, a.s. Brno BUILD power TM 

CALLIDA, s.r.o. euroCALC 

PORINGS, s.r.o. WinKaRoK 

 

Korespondenční úkol 

Zpracujte ocenění pomocí programu NemExpress AC a v programu DeltaNem pro 

nemovitou věc, kterou jste použili při zpracování úkolů v předchozích kapitolách. 

Další zdroje: 

www.pluto.cz 

www.diotima.cz 
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