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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení metod při oceňování výrobního areálu. Areál bude 

oceněn podle platných cenových předpisů i cenou obvyklou. Pozemky budou oceněny zvlášť. Jednotlivé 

oceňovací metody budou analyzovány a po jejich zhodnocení bude stanoven odborný odhad ceny 

celého areálu. Pomocí metody přímého porovnání bude stanoven odhad tržní hodnoty. Bude provedena 

analýza realitního trhu v dané oblasti s podobnými nemovitými věcmi a budou analyzovány hlavní 

faktory, které ovlivňují výši cen. První část diplomové práce bude věnována teoretickým poznatkům, dále 

budou formulovány jednotlivé problémy a použité metody, které byly pro ocenění použity. V další části 

budou uvedeny dosažené výsledky jednotlivých metod a v závěrečné části budou tyto výsledky 

analyzovány a porovnány s doporučenými relacemi pro jednotlivé metody. 

Abstract  

This diploma thesis is focused on assessment of methods in valuation of production area. The area will 

be valued according to valid price regulations and the usual price. Land will be valued separately. The 

individual valuation methods will be analyzed and an expert estimate of the price of the whole area will 

be determined after their evaluation. Using the direct comparison method, a market value estimate will 

be determined. The real estate market in this area will be analyzed with similar real estate and the main 

factors affecting price levels will be analyzed. The first part of the thesis will be devoted to theoretical 

knowledge, then there will be formulated individual problems and used methods, which were used for 

valuation. In the next part the results of individual methods will be stated and in the final part these 

results will be analyzed and compared with the recommended sessions for individual methods. 

Klíčová slova 

Oceňování nemovitostí, obvyklá cena, Naegeliho metoda, nákladové ocenění, přímé porovnání, 

výnosový způsob, výrobní areál 

Keywords 

Real estate evaluation, open market price, Naegeli method, cost valution, direct comparison, revenue 

method, production area 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o metodách vhodných pro ocenění výrobního areálu. Oceňování 

výrobního areálu není příliš běžné. V areálu se nachází více typů staveb, některé budovy jsou jiného stáří 

a jsou tak jinak opotřebované. Proto ocenění areálu vyžadovalo složitější postupy. Práce 

se zaměřuje na analýzu jednotlivých metod. Hlavním cílem je stanovit odborný odhad ceny celého areálu 

na základě posouzení zvolených metod. Bude provedeno ocenění podle oceňovací vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, a ocenění cenou obvyklou. Dílčími cíli bude 

analýza realitního trhu s podobnými objekty a určení hlavních faktorů, které ovlivňují výši ceny. Bude 

vytvořena databáze podobných objektů pro přímé porovnání a následný odhad tržní hodnoty. Pozemky 

budou oceněny zvlášť. Ocení se podle oceňovací vyhlášky a Naegeliho metodou. Dále bude provedeno 

posouzení, jak se u vybraných metod do výsledné ceny promítne cena pozemků. Výsledky budou 

porovnány s obdobnými oceněními. Závěrem budou výsledky srovnány s doporučenými relacemi 

pro jednotlivé metody.  

Diplomová práce se skládá z několika částí. První kapitola je věnována teoretickému základu. 

Jsou zde popsány základní pojmy, ze kterých se při zpracování této práce vycházelo, a postupy 

jednotlivých metod. Tyto metody budou rozděleny podle oceňování podle platného cenového předpisu 

a ocenění cenou obvyklou. Jedná se o metody pro ocenění staveb i pozemků.  

Ve druhé části jsou stanoveny cíle a formulovány problémy. Jsou zde popsané základní 

informace o oceňovaném výrobním areálu. Dále bude provedena analýza lokality, ve které se objekty 

nachází, tedy dopravní dostupnost, inženýrské sítě, občanská vybavenost, a analýza realitního trhu 

s podobnými objekty. Stručně bude popsána firma, která sídlí v tomto areálu a detailně budou popsané 

jednotlivé stavební objekty.  

Ve třetí části je zdůvodněno použití jednotlivých metod, které byly pro ocenění použity.  

Čtvrtá část obsahuje dosažené výsledky jednotlivých metod. Výsledky jsou rozděleny opět podle 

toho, zda se jednalo o ocenění podle platného cenového předpisu nebo cenou obvyklou.  

Poslední, pátá část je věnována analýze jednotlivých metod použití a závěrečnému srovnání. 

Metody budou porovnány mezi sebou a s dalšími obdobnými porovnáními. Bude porovnáno, 

jak se do výsledné ceny jednotlivých metod promítne cena pozemků.  



12 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Při zpracování diplomové práce se vycházelo z teoretických předpokladů. Pro pochopení 

problematiky je důležité objasnit teoretické základy. Nejprve budou vysvětleny základní pojmy, které 

budou zmiňovány v celé diplomové práci, jejich pochopení je nezbytné pro zpracování této práce. Poté 

budou popsané jednotlivé metody ocenění. 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Jednotlivé pojmy jsou právně vymezeny a upravuje je několik právních předpisů. V této práci 

byly nejčastěji použity následující předpisy: Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., katastrální zákon 

č. 256/2013 Sb., zákon o oceňování majetku č. 151/1997, Sb. a zákon o územním plánování a stavebním 

řádu č. 183/2006 Sb. 

2.1.1 Nemovitá věc 

Tento pojem upravuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ), který je platný 

od 1. ledna 2014. Podle starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. byl tento pojem známý jako 

„nemovitost“. NOZ ustanovil, že stavba je součástí pozemku a pojem nemovitost definuje v § 498, odst. 

1 následovně: 

„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.“ [1] 

Podle NOZ jsou všechny ostatní věci movité. 

2.1.2 Pozemek, parcela 

Jedna či více parcel může dohromady tvořit jeden pozemek, ale parcela se z více pozemků 

skládat nemůže. Oba tyto pojmy rovněž upravují právní předpisy. 

Pozemek 

Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. říká, že pozemkem se rozumí ta část zemského 

povrchu, která je vymezena od sousedních hranic. Pozemek je oddělen buďto hranicí územní jednotky 

nebo hranicí katastrálního území, hranicí stanovenou regulačním plánem, hranicí vlastnickou, územním 

rozhodnutím nebo územním souhlasem, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, hranicí rozsahu 
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zástavního práva, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. Pozemek je určen názvem 

katastrálního území a parcelním číslem. [2] 

Pro účely oceňování ZOC člení pozemky na stavební, zemědělské, lesní, vodní plochy a jiné 

pozemky, které nejsou již zmíněnými plochami. Pro tuto diplomovou práci je z těchto nejdůležitější 

pozemek stavební, který se dále člení na nezastavěné pozemky, zastavěné pozemky a plochy pozemků 

skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v katastru nemovitostí. Zastavěné pozemky 

mohou být v katastru nemovitostí evidovány v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří nebo 

ostatní plochy, které jsou již zastavěny. [3] 

Parcela 

Parcelou se pak rozumí pozemek, který je evidován v katastru nemovitostí a zobrazen 

v katastrální mapě a má přidělené své parcelní číslo pro dané katastrální území. O parcele platí, 

že je polohově i geometricky určen. Může se hovořit o parcele stavební nebo pozemkové. Stavební 

parcela je taková, která je evidována jako zastavěná plocha a nádvoří a je označená číslem, před které 

se uvádí zkratka „st.“ Pozemkovou parcelou jsou ty pozemky, které v katastru nemovitostí nejsou 

evidovány jako stavební. [2] 

2.1.3 Stavba 

Pojem stavba se vyskytuje ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. a v zákoně č. 151/1997 Sb. 

o oceňování majetku (dále jen ZOCM) Stavbou se rozumí výsledek stavebních činností, které mohou mít 

odlišný charakter. Podle ZOCM §3 se stavby člení na stavby pozemní, inženýrské, vodní nádrže a rybníky 

a jiné stavby pro účely oceňování. Stavbami pozemními se rozumí budovy, jednotky a venkovní 

úpravy. [4] 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. tento pojem definuje následovně: 

„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. Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její 

část nebo změna dokončené stavby“ [5] 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, rozděluje stavbu pro účely 

ocenění na budovu a halu. Pojem budova upravuje ZOCM. 
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Budova 

Budovou rozumíme pozemní stavbu prostorově soustředěnou, zpravidla uzavřenou 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a má jeden nebo více ohraničených užitkových 

prostorů. [4] 

Hala 

jedná se o jednopodlažní či vícepodlažní stavbu, ve které je souhrn jednotlivých vnitřních 

prostorů nejméně 400 m3 a zároveň tento prostor tvoří více než 2/3 celkového obestavěného prostoru 

stavby.  Rozumí se prostor vymezený podlahou, svislými konstrukcemi a spodním lícem stropních 

či střešních konstrukcí. Zastavěná plocha haly je nejméně 150 m2. [6] 

2.1.4 Součást, příslušenství 

Pojmy součást a příslušenství je třeba rozlišovat. Oba tyto pojmy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, podle něhož je součástí věci vše, co od věci nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila a vše, co k věci podle její povahy náleží.  

O příslušenství věci NOZ hovoří jako o vedlejší věci vlastníka u hlavní věci, jestliže je jejím účelem, 

aby byla trvale užívána spolu s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Pokud je vedlejší věc 

od hlavní odloučena, neznamená to, že přestala být příslušenstvím. V případě pochybností, 

že se skutečně jedná o příslušenství, se rozhoduje podle zvyklostí. V případě stavby, která je součástí 

pozemku jsou vedlejší věci vlastníka příslušenstvím pozemku, jestliže jsou určeny k trvalému užívání 

se stavbou. Kromě věcí můžou mít příslušenství i pohledávky. Jedná se o úroky, úroky z prodlení 

a náklady spojené s jejím uplatněním. [1] 

2.1.5 Výrobní areál 

Pojem „podnik“ je známý ze starého občanského zákoníku. NOZ tento pojem upravil a od jeho 

platnosti se používá pojem „obchodní závod“. Definuje jej v § 502 jako „organizovaný soubor jmění, který 

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, 

co zpravidla slouží k jeho provozu.“ [1] 

2.1.6 Jednotný funkční celek 

Při členění stavebních pozemků je důležité zmínit pojem jednotný funkční celek. Tento pojem 

opět upravuje zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a definuje ho následovně:  

„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 
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a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více 

pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“ [4] 

2.1.7 Cena 

Pro účely oceňování nemovitých a movitých věcí, případně služeb, je nezbytné definovat pojem 

„cena“, který je snadno zaměnitelný s pojmem „hodnota“.  Cenou rozumíme částku, která je nabízená, 

požadovaná či zaplacená. [7] 

Rozlišuje se několik druhů cen. ZOCM dělí cenu na obvyklou, zjištěnou, mimořádnou. [4] 

Cena obvyklá 

Pro účely oceňování tento pojem definuje ZOCM, §2, následovně: 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. 

Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, 

popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její 

výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího 

ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy 

majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí 

zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.” [4] 

Cena zjištěná (administrativní, úřední) 

Cenou zjištěnou se rozumí taková cena, která se podle ZOCM určí jinak než cena obvyklá 

nebo mimořádná, tzn., cena zjištěná se určí podle platného cenového předpisu v době ocenění. [4] 

Cena mimořádná 

Do výše této ceny započítávají mimořádné okolnosti trhu, vztahy prodávajícího a kupujícího 

(ať už majetkové, rodinné či osobní) či vliv zvláštní obliby. [4] 

Cena pořizovací (historická) 

Cena pořizovací představuje takovou cenu, za kterou byla věc pořízena, v případě stavby, 

kdy byla postavena. Do této ceny se nezapočítává opotřebení. Pořizovací cena slouží zejména pro účely 

účetní evidence. [7] 
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2.1.8 Hodnota 

Hodnota je definovaná následovně: 

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

kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na jedné straně, kupujícím 

a prodávajícím na druhé straně. Jedná se o odhad. Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, 

prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, 

jak jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom 

každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, 

jaká hodnota je zjišťována.“ [7] 

Tržní hodnota 

Mezinárodní oceňovací standardy definují tržní hodnotu jako odhadnutou částku, za kterou by 

aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím 

při transakci založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly 

vědomě, rozvážně a bez nátlaku.“ [8] 

Věcná hodnota 

Též časová cena věci, či reprodukční cena věci. Jedná se o reprodukční cenu, která je zjištěná 

nákladovým způsobem, poníženou o náklady nutné na opravy a opotřebení. Výsledná cena by měla být 

odpovídající stáří věci. [9] 

2.1.9 Zastavěná plocha stavby 

Pro ocenění výrobního areálu je nutné také definovat pojmy obestavěný prostor, zastavěná 

plocha, průměrná zastavěná plocha a podlahová plocha. Všechny tyto pojmy příloha č. 1 k oceňovací 

vyhlášce k č. 441/2013 Sb. s názvem „Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí“, kde jsou uvedeny 

jejich definice i přesné výpočty. 

Zastavěná plocha (dále jen ZP) se používá v několika způsobech ocenění a uvádí se v m2.  

„Zastavěná plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího 

líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační 

přizdívky se nezapočítávají.“ [6] 

2.1.10 Podlahová plocha 

Podlahová plocha se uvádí v m2, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa a měří se od vnitřních 

okrajů zdi místnosti (omítky). Hovoří se tak o vnitřní ploše místnosti. Do úhrnu podlahových ploch 
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nebytových prostor se započte podlahová plocha arkýřů, schodišťového prostoru, výklenků o výšce 

alespoň 2 m a o minimální ploše větší než 0,36 m2. Dále se započte podlahová plocha galerií, kdy 

je v případě nebytového prostoru galerie propojena s dolní místností schodištěm a světlé výšky galerie 

i místností pod galerií mají alespoň 230 cm. Také se započte podlahová plocha teras, balkónů a pavlačí 

upravená násobkem koeficientu 0,17. [6] 

2.1.11 Obestavěný prostor 

Tento pojem je upravován několika legislativními předpisy.  

Obestavěný prostor se uvádí v m3. Obestavěným prostorem stavby (dále jen OP) rozumíme 

součet obestavěného prostoru spodní stavby, horní stavby a zastřešení. Do výpočtu OP se neuvažuje OP 

základů, římsy, nadstřešní zdivo, komíny, ventilace, pilastry a vikýře s pohledovou plochou 

do 1,5 m2 včetně. Dále se neuvažují balkony a přístřešky, které vyčnívají průměrně do 0,5 m přes líc zdi. 

V případě, že balkony přesahují přes líc zdi o více než 0,5 metru, do obestavěného prostoru se připočítají 

a zjistí se vynásobením půdorysné plochy výškou 1 metr. Ohraničení OP spodní stavby, vrchní stavby 

a zastřešení je podrobně uvedeno v příloze č. 1 k oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. [6] 

2.2 OCEŇOVACÍ METODY DLE PLATNÝCH CENOVÝCH PŘEDPISŮ 

V této kapitole budou popsány metody dle cenového předpisu. K oceňování nemovitých věcí 

se uplatňuje zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku (dále jen oceňovací vyhláška), která popisuje jednotlivé metody ocenění. Pozemky 

a stavby se oceňují zvlášť. Nejprve bude popsáno, jak ocenit pozemky, poté stavby. Dle oceňovací 

vyhlášky se stavby oceňují nákladovým způsobem a kombinací nákladového a výnosového způsobu.  

2.2.1 Oceňování pozemků 

Ocenění pozemků upravuje zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

Důležitým pojmem při ocenění pozemků je cenová mapa stavebních pozemků. Jak z názvu 

vyplývá, cenové mapy jsou zpracovávány pouze pro stavební pozemky. Pod tímto pojmem rozumíme 

grafické znázornění pozemků, u kterých jsou vyznačené skutečně zaplacené ceny, které byly sjednané 

v kupních smlouvách. Cenová mapa se uvádí v měřítku 1:5000, případně v menším. [4] 

Ocenění se rozděluje na ocenění stavebního, zemědělského, lesního pozemku, oceňování 

pozemků vodních ploch a jiných pozemků, lesních prostorů, ovocných dřevin, vinné, chmelové révy 

a okrasných rostlin. Podle § 10 tohoto zákona se stavební pozemek oceňuje dle platné cenové mapy pro 

dané území, ovšem pokud existuje. Výpočet je potom stanoven vynásobením ceny za 1 m2, která 

je uvedená v již zmíněné cenové mapě, a velikosti pozemku. Pokud pozemek, který je předmětem 
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ocenění, není oceněn v cenové mapě, ocení se vynásobením výměrou pozemku se základní cenou, která 

je upravena o vlivy na využitelnost pozemku, vliv polohy, případně jiné vlivy. Pokud cenová mapa 

v daném území není zpracovaná, ceny stavebních pozemků se potom stanoví na základě provedení 

porovnání sjednaných cen obdobných pozemků ve stejné či obdobné obci, které má obdobný počet 

obyvatel. [4] 

Oceňováním pozemků se věnuje celá část druhá oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Ocenění 

stavebních pozemků je popsané v § 2-5 této vyhlášky.  

Pokud stavební pozemek není oceněn podle cenové mapy, je nutné u obce rozlišit, zda se jedná 

o obec vyjmenovanou či nevyjmenovanou. Obce vyjmenované jsou uvedené v tabulce č. 1 přílohy 

č. 2 k této vyhlášce a základní cena stavebného pozemku se určí podle základní ceny obce vyjmenované 

za m2 v Kč, která je uvedena u jednotlivých okresů, obcí a jejich oblastí. Oblasti města se určí podle 

tabulky č. 3 v příloze č. 2 k této vyhlášce. [6] 

U nevyjmenované obce se musí základní cena stavebního pozemku (ZC) vypočítat podle vzorce, 

který upravuje rovněž § 3 oceňovací vyhlášky. Vzorec je následující: [5] 

 𝒁𝑪 = 𝒁𝑪𝑽 ∗ 𝑶𝟏 ∗ 𝑶𝟐 ∗ 𝑶𝟑 ∗ 𝑶𝟒 ∗ 𝑶𝟓 ∗ 𝑶𝟔, 

 

(1) 

 kde O1 až O6 představují hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků, kterými je upravena 

𝑍𝐶𝑉 – základní cena stavebního pozemku pro obce vyjmenované. Tyto hodnoty znaků jsou v tabulce 

č. 2 přílohy č. 2 této vyhlášky. Upravované znaky jsou následující: 

O1  velikost obce, 

O2 hospodářsko-správní význam obce, 

O3 poloha obce, 

O4 technická infrastruktura v obce (vodovod, plynovod, elektřina, plyn, kanalizace), 

O5 dopravní obslužnost obce, 

O6 občanská vybavenost v obci.  

Základní ceny se zaokrouhlují na celé koruny. [6] 

Vyhláška dále stanoví, že pro pozemky v jednotném funkčním celku je třeba vypočíst základní 

cena upravená a vypočte podle vzorce: 

 𝒁𝑪𝑼 = 𝒁𝑪 𝒙 𝑰, (2) 

 kde je: 

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

I Index cenového porovnání, zjištěný jako součet indexu trhu, okolí a polohy: 

 𝑰 =  𝑰𝑻 + 𝑰𝑶 + 𝑰𝑷, (3) 

 Tyto indexy se dále vypočítají podle vzorců:  

 𝑰𝑻 = 𝑷𝟔 ∗ 𝑷𝟕 ∗ 𝑷𝟖 ∗ 𝑷𝟗 ∗ (𝟏 + ∑ 𝑷𝒊
𝟓
𝒊=𝟏 ), (4) 

 
 𝐼𝑂 = 1 + ∑ 𝑃𝑖

6
𝑖=1 , (5) 

 
 𝐼𝑃 = 𝑃1 ∗ (1 + ∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=2 ), (6) 

 kde je: 

IT Index trhu, 

IO  Index okolí, 

IP  Index polohy, 

1 konstanta, 

Pi hodnota kvalitativního pásma, 

i pořadové číslo znaku indexu, 

n počet znaků indexu polohy. 

Hodnoty kvalitativních pásem pro jednotlivé indexy se stanoví podle přílohy 3 k vyhlášce 

č. 441/2013 Sb. Pro výpočet indexu polohy je nutné stavby na pozemku definovat podle přílohy 

č. 8 k oceňovací vyhlášce. [6] 

2.2.2 Oceňování staveb nákladovým způsobem 

Pro účely této diplomové práce bude použito ocenění nákladovým způsobem podle 

§ 10, 11 a 12 oceňovací vyhlášky, který upravuje ocenění budovy a haly. Cena stavby se určí podle 

následujících vzorců: 

 𝑪𝑺 =  𝑪𝑺𝑵 ∗ 𝒑𝒑, (7) 

 𝑝𝑝 =  𝐼𝑇 ∗ 𝐼𝑃 , (8) 

 𝐶𝑆𝑁 =  𝑍𝐶𝑈 ∗  𝑃𝑚𝑗 ∗ (1 −
𝑜

100
), (9) 

 
Kde je: 

CS cena stavby v Kč, 

CSN cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem,  

pp koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, 

IT index trhu, 
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IP index polohy, 

ZCU základní cena upravená, 

Pmj počet měrných jednotek stavby, 

o opotřebení stavby v %, 

1 a 100 konstanty. [6] 

Základní cena obestavěného prostoru pro budovy a haly je uvedena v příloze č. 8 a 9 této 

vyhlášky. Základní cena upravená se vypočítá podle následujícího vzorce:  

 𝒁𝑪𝑼 = 𝒁𝑪 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑 ∗ 𝑲𝟒 ∗ 𝑲𝟓 ∗ 𝑲𝒊[𝑲č/𝒎𝟑], (10) 

kde je: 

ZCU základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru stavby, 

ZC základní cena v Kč za m3, 

K1 koeficient přepočtu ZC podle druhu konstrukce, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce, 

K2 koeficient přepočtu ZC podle velikosti průměrné zastavěné plochy, vypočte se podle vzorce 

K2 = 0,92 + (6,60 / PZP); kde 0,92 a 6,60 jsou konstanty a PZP je průměrná zastavěná plocha 

v m2, 

K3 koeficient přepočtu ZC podle průměrné výšky podlaží v objektu. Pro budovy se vypočte podle 

vzorce K3 = (2,10 / v) + 0,30 a pro haly K3 = (2,80 / v) + 0,30; kde hodnoty 2,10; 2,80 a 0,30 jsou 

konstanty a v je průměrná výška v podlaží v metrech, 

K4 koeficient vybavení stavby a vypočítá se podle vzorce 𝐾4 = 1 + (0,54 ∗ 𝑛), kde 1 a 0,54 jsou 

konstanty a n je součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, které jsou uvedeny v příloze č. 21 

v tabulce č. 1 pro budovy a v tabulce č. 2 pro haly. Tento koeficient se zpravidla pohybuje 

v rozmezí mezi 0,8 a 1,2. Překročit lze pouze výjimečně, a to na základě podrobného 

zdůvodnění, kterým je popis, výčet či fotodokumentace, 

K5 koeficient polohový, který je uveden v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k oceňovací vyhlášce, 

Ki koeficient změny cen staveb, který je uvedený v příloze č. 41 k oceňovací vyhlášce, vztahuje 

se k cenové úrovni z roku 1994. [6] 

Opotřebení stavby 

Opotřebení stavby upravuje § 30 oceňovací vyhlášky a příloha č. 21 k této vyhlášce. Vzhledem 

ke stavu stavby, stáří stavby a předpokládané další životnosti je nezbytné přiměřeně snížit cenu 
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o opotřebení. Stářím se rozumí počet let ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, souhlasu, 

oznámení stavebnímu úřadu, či od roku, kdy se začala budova prokazatelně užívat do roku, ve kterém 

je prováděno ocenění nemovité věci. Opotřebení se rozlišuje na metody analytické a lineární. [6] 

Opotřebení stavby metodou lineární 

Při lineární metodě je opotřebení rovnoměrně rozděleno na celou dobu předpokládané 

životnosti. Maximální opotřebení při této metodě může být 85 %. Roční opotřebení se získá vydělením 

100 % celkovou předpokládanou životností. Pro budovy a haly, které mají zděné, ocelové či betonové 

svislé nosné konstrukce se při běžné údržbě uvažuje předpokládaná životnost 100 let. [6] 

Opotřebení stavby metodou analytickou 

Tato metoda se používá v případech, kdy na stavbě neprobíhá běžná údržba, je ve velmi 

špatném nebo naopak velmi dobrém stavu a je buď před opravou nebo po opravě, dále v případě 

nástavby, vestavby nebo přístavby.  

Při této metodě je využíváno cenových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby. Jednotlivé 

konstrukce a vybavení mají svoji předpokládanou životnost, která je uvedena v tabulce č. 7 přílohy č. 21. 

Opotřebení podle analytické metody se vypočítá podle vzorce:  

 𝑶𝑨 = ∑ (
𝑩𝒊

𝑪𝒊
∗ 𝟏𝟎𝟎𝑨𝒊) [%]𝒏

𝒊=𝟏 , (11) 

kde je: 

OA opotřebení analytickou metodou, 

n počet položek konstrukcí a vybavení, které se ve stavbě vyskytují, 

Ai cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 upravené podle 

skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení K4; součet cenových 

podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000, 

Bi skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, 

Ci předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení. 

V případě, že u jednotlivých konstrukcí či vybavení nelze zjistit stáří, lze odborně odhadnout, 

stejně jako poměr Bi / Ci. V případě, že v příslušné tabulce nejsou uvedeny jednotlivé konstrukce nebo 

vybavení, vyskytující se v budově či hale, cenový podíl se tak určí ze vzorce:  

 
𝑪𝑷 =  

𝑪𝑲

𝑶𝑷 ∗ 𝒁𝑪 ∗ 𝑲𝟏 ∗ 𝑲𝟐 ∗ 𝑲𝟑 ∗ 𝑲𝟓 ∗ 𝑲𝒊

, (12) 
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kde je: 

CP cenový podíl,  

CK výše nákladů na pořízení dané konstrukce nebo vybavení v době a místě ocenění v Kč,  

OP obestavěný prostor budovy nebo haly v m2, 

ZC základní cena upravená,  

K1, K2, K3, K5, 𝐾𝑖 – koeficienty, které jsou definované výše v této kapitole. [6] 

2.2.3 Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu 

Oceňování staveb pomocí kombinace nákladového a výnosového způsobu upravuje § 31-

33 oceňovací vyhlášky.  

Podle § 31 se stavby, které byly oceněny podle § 12 této vyhlášky (budovy a haly), oceňují také 

kombinací nákladového a výnosového způsobu. A to v případě, kdy: 

1. je stavba celá pronajatá, 

2. je stavba u některých typů budov a hal částečně pronajatá (budovy typu F, H, J, K, R, S, 

Z a haly typu C, I, J), 

3. stavba u některých typů budov a hal není pronajatá vůbec (budovy typu F, H, J, K, R, S, 

Z a haly typu C, I, J). [6] 

V případě, že plochy nejsou pronajaté, se cena určí ve výši obvyklého nájemného. Obvyklé 

nájemné se určí podle § 2, odst. 1 zákona o oceňování majetku. [6] 

Cena staveb, které jsou uvedené v § 31, se podle § 32 určí výnosovým způsobem podle 

následujícího vzorce: 

 𝑪𝑽 =
𝑵

𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎, (13) 

kde je: 

CV cena určená výnosovým způsobem v Kč, 

N roční nájemné v Kč za rok, 

P míra kapitalizace (v procentech), která je uvedená v příloze č. 22 oceňovací vyhlášky.  

U staveb, které nejsou vůbec nebo částečně pronajaty se míra kapitalizace upraví o 0,1-0,5 %, 

aby se pokrylo riziko spojené s pronajmutím celkové podlahové plochy. V případě stavby s víceúčelovým 

užitím je možno míru kapitalizace snížit nebo povýšit, a to o 0,1-0,5 %. [6] 
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Postup výpočtu ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu je uveden v příloze 

č. 23 k oceňovací vyhlášce. Podle tabulky č. 1 této přílohy je nutné nejprve zatřídit stavbu podle analýzy 

jejího rozvoje do skupin A-F (viz tab. č. 1). 

Tab. č. 1 – Charakteristika skupin dle analýzy rozvoje nemovité věci [6] 

Označení 
skupiny 

Změny okolí a podmínek s dopadem na 
výnosnost nebo na poptávku 

Rozvojové možnosti 
nemovité věci 

A 
S pozitivním dopadem 

ano 

B ne 

C 
Bez zásadních změn – stabilizovaná oblast 

ano 

D ne 

E 
S negativním dopadem 

ano 

F ne 

Podle zjištěné skupiny se se cena stavby určí podle následující tabulky č. 2: 

Tab. č. 2 – Určení ceny nemovitých věcí kombinací nákladového a výnosového způsobu [6] 

Označení 
skupiny 

CV ≤ CN CV > CN 

Pro budovy a haly Pro budovy typu J a K 
Pro budovy ostatních 

typů a haly 

A CV + 0,40 R CV x 1,15 CV x 1,15 

B, C CV + 0,20 R CV x 1,05 CV x 1,10 

D, E CV + 0,10 R CV CV x 1,05 

F CV CV x 0,85 CV 

kde: 

𝑅 = |𝐶𝑉 − 𝐶𝑁|, 

CV – cena stavby zjištěná výnosovým způsobem, 

CN – cena stavby zjištěná nákladovým způsobem. [6] 

2.2.4 Oceňování staveb porovnávacím způsobem 

Tento způsob ocenění upravuje § 34 oceňovací vyhlášky. Cena stavby se určí podle následujícího 

vzorce: 

 𝑪𝑺𝑷 = 𝑶𝑷 ∗ 𝒁𝑪𝑼 ∗ 𝑰𝑻 ∗ 𝑰𝑷, (14) 
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kde je: 

CSP  cena stavby určená porovnávacím způsobem, 

OP obestavěný prostor v m3, 

ZCU základní cena upravená stavby v Kč/m3, 

IT index trhu, který se určí podle § 4, odst. 1. 

Tato metoda se ale použije pouze v případě, že stavba je rodinným domem, rekreační chalupou 

nebo rekreačním domkem (což upravuje § 35), rekreační chatou nebo zahrádkářskou chatou 

(což upravuje § 36) nebo garáží (což upravuje § 37). 

2.3 OCEŇOVÁNÍ CENOU OBVYKLOU 

Kromě cenového předpisu existují i jiné metody, kterými lze stavební pozemky ocenit. V kapitole 

níže budou vybrané metody popsané. 

2.3.1 Oceňování pozemků 

Pozemky je možné ocenit mimo platných cenových předpisů i jinými metodami. Jedná 

se například o metody: Metoda třídy polohy, Sammetova metoda, Indexová porovnávací metoda 

pro zjištění hodnoty pozemků či ocenění podle platných cenových map pozemků pro danou oblast.  

V diplomové práci byla pro ocenění pozemků použita Naegeliho metoda, která je níže vysvětlena.  

Naegeliho metoda 

Tato metoda je pojmenovaná po autorovi metody, kterým je Švýcar Wolfgang Naegeli. Jedná 

se o výpočet ceny u stavebního pozemku na základě tzv. „třídy polohy“. Metoda je aplikovatelná téměř 

ve všech případech, zejména se používá tam, kde nejsou dostupné porovnatelné oceňovací objekty. 

Podstatou metody je, že cena stavebního pozemku je v určitém poměru k výnosu z nájmu a k celkové 

ceně nemovitosti. [7] 

Při použití Naegeliho metody se vychází z „klíčů třídy polohy“. Ty určují poměr ceny pozemku. 

Tyto klíče obsahují různá hodnotící kritéria. Hodnotí se na základě slovního popisu a užívá se celkem 

7 klíčů třídy polohy (5+2). Jedná se o klíče:  

- všeobecná situace, 

- intenzita využití pozemku,  

- dopravní relace k velkoměstu,  

- obytný sektor,  

- řemesla, průmysl, administrativa, obchod,  
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- povyšující faktory, 

- redukující faktory. 

Prvních pět klíčů má celkem 8 tříd, které mají svá specifika. Z toho první třídy jsou vždy nejméně 

atraktivní a v nepříznivých polohách, naopak třída č. 8 je nejatraktivnější. V tabulce č. 3 vidíme, 

že u nejnižší třídy je cena pozemku 5 %, zbytek do 100 % tvoří cena stavby. tedy 95 %. Pokud na některý 

typ nemovitostí nejde některý z klíčů uplatnit, tak se neuvažuje. Výsledná třída polohy se pak vypočítá 

aritmetickým průměrem z uplatněných klíčů a poté se z tabulky zjistí podíly ceny. [7] 

Tab. č. 3 – Podíl pozemku z celku nová stavba + pozemek podle Naegeliho [7] 

Třída polohy 1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Na obrázku č. 1 je graficky znázorněn průběh závislosti ceny pozemku na třídě polohy. 

 

Obr. 1 – Průběh závislosti ceny pozemku na třídě polohy [7] 

2.3.2 Oceňování staveb porovnávací metodou 

Jak již z názvu vyplývá, tato metoda je založená na porovnávání. Jedná se o porovnání 

oceňované nemovitosti s takovými nemovitostmi, které mají porovnatelné parametry a prodávaly 

se za obdobných podmínek. Pro užití této metody je nezbytné vytvoření kvalitní databáze nemovitostí. 

K porovnání je důležité vybrat dostatečný počet nejvhodnějších nemovitostí z dostupných zdrojů. 

V případě nedostačujícího množství realizovaných prodejů je možné použít i inzerované objekty. 

Ty je nutné upravit koeficientem redukce na pramen ceny (KCR), který inzerované ceny snižuje. [10] 

U jednotlivých databází je nutné provést Grubbsův test, pomocí kterého se z databáze vyloučí 

nevhodné vzorky s příliš nízkou nebo naopak příliš vysokou hodnotou. Porovnávání s vybranými 
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podobnými nemovitostmi se provádí pomocí indexu odlišnosti IO. Porovnávacími znaky může být 

například lokalita, využití objektu, velikost užité plochy, velikost pozemku, technický stav, vybavení atd. 

Koeficienty těchto znaků se pro získání celkového indexu odlišnosti vynásobí. Cenu po redukci následně 

vydělíme indexem odlišnosti a získáme odvozenou cenu oceňovaného objektu. [7] 

Porovnávací metodu chápeme ve dvou rovinách. Jedná se o porovnání přímé a nepřímé. 

Při přímém porovnání se oceňovaný majetek porovnává s vybraným porovnatelným majetkem. Přímá 

metoda je zobrazena na obrázku č. 2. [10] 

 

Obr. 2 – Metoda přímého porovnání [7] 

Naproti tomu u nepřímé metody je oceňovaná nemovitost porovnávána s etalonem (standardní 

nemovitostí), který má přesně definované vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou odvozeny z databáze 

nemovitostí, která byla pro tento účel vytvořena. Metoda nepřímého porovnání je zobrazena 

na obrázku č. 3. 

 

Obr. 3 – Metoda nepřímého porovnání [7] 
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2.3.3 Oceňování staveb výnosovou metodou 

Výnosovou hodnotou rozumíme ekonomický pohled na nemovité věci, které generují výnosy. 

Tato metoda vychází z časové hodnoty peněz a její definice zní: „Výnosová hodnota nemovitosti je 

součtem diskontovaných (odúročených) předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu.“ [9] 

Pro tuto metodu je velmi důležitý pojem „kapitalizační míra“, která agreguje míru výnosnosti 

a návratnosti. V případě věčné renty (předpoklad konstantních výnosů za velmi dlouhou dobu, 

z ekonomického hlediska nekonečnou dobu) existuje pro výpočet výnosové hodnoty 𝐶𝑉  jednoduchý 

vztah. [9] 

 
𝑪𝑽[𝑲č] =

𝒛𝒊𝒔𝒌 (č𝒊𝒔𝒕ý 𝒗ý𝒏𝒐𝒔) 𝒛 𝒏𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒕𝒐𝒔𝒕𝒊 [𝑲č 𝒓𝒐𝒌⁄ ]

ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗á 𝒎í𝒓𝒂 [% 𝒑. 𝒂. ]
∗ 𝟏𝟎𝟎 % 

(15) 

Pří výpočtu výnosové hodnoty se vychází z příjmů a výdajů, které jsou spojené se správou 

nemovitostí. Příjmy se rozumí příjmy z nájemného. V případě, že jsou pronajaté všechny pronajmutelné 

plochy, použije se údaj z nájemní smlouvy, příp. z nájemních smluv. Pokud je objekt pronajatý částečně 

nebo není pronajatý vůbec, je nutné přiměřeně stanovit obvyklé nájemné v daném místě pro daný typ 

nemovité věci. [7] 

Náklady na dosažení výnosů z nájemného jsou následující: 

• daň z nemovitosti – určená z daňového přiznání nebo vypočtená, 

• pojištění stavby – z pojistné smlouvy nebo orientačně vypočteno, 

• opravy a údržba – je třeba volit přiměřené náklady, náklady se volí ročně přibližně 0,5-1,5 % 

z reprodukční ceny stavby – tzn. bez opotřebení, 

• rezervy – jedná se o odkládání prostředků na údržbu a opravy, 

• osvětlení, vytápění a úklid společných prostor, 

• správa nemovitostí – zahrnuje náklady na zpracovávání nájemních smluv, vyjednávání 

s nájemníky, úřady, pojišťovnami, vybírání nájemného, zajišťování oprav, daňová přiznání aj.,  

• amortizace – jedná se o odpisy, které jsou ročně odkládány do banky a majitel by měl mít 

dostatečnou jistinu na postavení nové stavby po uplynutí životnosti stávající stavby. Je nutné 

stanovit správnou výši odpisů. Výše amortizace se určí pomocí následujícího vztahu: 

 𝑿 =
𝑪∗𝒊

𝒒𝒏−𝟏
, (16) 

kde značí: 

X částku, kterou je nutno každoročně uložit na složené úrokování s úrokovou mírou i, aby po dožití 

stavby byla k dispozici částka na její opětovné pořízení, 

C časovou cenu stavby, 
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i úrokovou míru setinnou, 

q úročitele (q = 1 + i), 

n dobu dalšího trvání stavby (roků) do zchátrání nebo generální opravy, nejvýše 30 roků, 

• provize za pronajmutí – v případě postoupení realitnímu makléři, 

• neúplné pronajmutí – v případě častého střídání nájemců, 

• opoždění v platbách nájemného – uvažuje se zejména v zahraničí, 

• pronajmutí pozemku – pro vyjádření výnosové hodnoty celého nemovitosti. [7] 

Velmi důležité je určit optimální využití majetku, tedy nejvyššího a zároveň nejlepšího využití 

majetku. Neznamená totiž, že nejvyšší výnos za všech okolností je ten nejlepší. Musí se brát v potaz 

předpokládaná životnost nemovitostí. Není dobré, pokud se za předpokladu příliš vysokého nájmu příliš 

rychle zhoršuje technický stav budovy. Můžeme tedy říci, že nejlepší a nejvyšší využití majetku je takové, 

při kterém je dosahováno maximální hodnoty majetku a vlastníkovi zajistí nejvyšší trvalý výnos. Při 

analýze nejlepšího a nejvyššího využití se hodnotí dodržení právních předpisů, technická proveditelnost, 

investiční proveditelnost a maximální ziskovost. [10] 

Výnosovou metodou se dají ocenit také pozemky, které generují výnos. Nejčastěji se jedná 

o pozemek, na kterém stojí stavba jiného vlastníka. [10] 
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3 FORMULACE PROBLÉMŮ A STANOVENÍ CÍLŮ ŘEŠENÍ 

Velmi podstatné při oceňování je správně odpovědět na otázky co ocenit, jak danou věc ocenit 

a proč ji ocenit. Předmětem ocenění v této diplomové práci je výrobní areál, který se nachází v Brně, 

v městské části Husovice. Důvodem ocenění výrobního areálu je možný prodej nemovitosti. Při prodeji 

je důležité znát mimo jiné situaci na trhu s obdobnými objekty, tzn. jaká je poptávka a nabídka 

po podobných objektech a v jaké výši se pohybují ceny nabízených či prodaných podobných objektů.  

S obchodními areály se neobchoduje příliš často. Na trhu s nemovitými věcmi jsou prodeje 

výrobních areálů, s porovnáním jiných složek realitního trhu, nabízeny velmi málo, proto je stanovení 

ceny obtížnější. Jedná se navíc o komplexní areál, ve kterém se nachází více typů staveb s různým 

využitím. Stavební objekty jsou různě staré a jinak opotřebované. Jedná se tedy o situaci, která vyžaduje 

při stanovení ceny náročnější postupy a bylo nutné použít více metod ocenění. V jednotlivých metodách 

ocenění bylo nutné zohlednit víceúčelové užívání staveb. Proto je důležité zvolit správné metody a jejich 

indikaci ve výsledném určení ceny odůvodnit. Je nutné zohlednit postupy jednotlivých metod a prvky, 

které do nich vstupují.  Cílem diplomové práce je stanovit cenu výrobního areálu, včetně zjištění ceny 

pozemků. Dílčím cílem tak bude posoudit vhodnosti vybraných metod či specifikovat faktory, které 

ovlivňují cenu areálu, při jednotlivých metodách ocenění. 

Ocenění bude provedeno pomocí několika metod, které jsou vyjmenované a zdůvodněné 

v kapitole 5. 

Oceňovaný areál bude v této kapitole níže detailněji popsán. Dále bude stručně popsána firma, 

která ve výrobním areálu sídlí a bude provedena analýza lokality, tzn. analýza dopravní dostupnosti, 

inženýrských sítí a občanské vybavenosti. Dále budou detailně popsané jednotlivé objekty, které výrobní 

areál tvoří. 

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VÝROBNÍM AREÁLU 

Níže jsou stručně vypsané základní informace o výrobním areálu. 

Adresa:    E S L, a.s. 

Dukelská Třída 247/69,  

     614 00 Brno 

Parcely na pozemku s p. č.: 850; 851; 852; 853; 854; 855/1; 855/2; 856; 857 [11] 

Vlastníci: E S L a.s., Ladislav Lněníček Ing., SJM Ladislava Lněníčka Ing. 

a Jiřiny Lněníčkové [11] 
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Katastrální území:  Husovice (Kód k. ú. – 610844) 

Typ obce:   město 

Obec:    Brno 

Městská část:   Husovice  

Okres:    Brno – město 

Kraj:    Jihomoravský 

Na obrázku č. 4 je vidět výrobní areál ohraničený červenou barvou.  

 

Obr. 4 – Umístění výrobního areálu E S L, a.s. [11] 

Výrobní areál se nachází v Brně, v městské části Husovice. Pozemek má rovinatý povrch a je celý 

pozemek je oplocen. Vjezd do areálu je umožněn po betonových panelech. Na betonových panelech 

před touto bránou je malé parkoviště pro zákazníky. Za branou se nachází větší parkoviště pro 

zaměstnance, podložím jsou rovněž betonové panely. Celá plocha v areálu je zpevněná, kromě 

betonových panelů je zde použita také zámková dlažba.   

Jedná se o pozemek o devíti parcelách s celkovou výměrou 2 863 m2. Druhy jednotlivých 

pozemků jsou dle katastru nemovitostí zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Na parcelách stojí 
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stavby pro administrativu a stavby pro výrobu a skladování a jedná se o jednotný funkční celek. V tabulce 

č. 4 jsou zobrazeny všechny parcely, ze kterých se pozemek areálu skládá.  

Tab. č. 4 – Seznam všech parcel na pozemku areálu [11] 

 

3.2 ANALÝZA LOKALITY 

Oceňovaný výrobní areál se nachází v Brně, v městské části Husovice. Brno se nachází 

v jihovýchodní části České republiky, rozlohou i počtem obyvatel je druhým největším městem v České 

republice a největším na Moravě. Statutární město Brno ležící v Jihomoravském kraji tvoří samostatný 

okres Brno – město a leží na soutoku dvou řek, Svratky a Svitavy. Jedná se o krajské město. Město Brno 

má celkovou rozlohu 230,2 km2 a celkový počet obyvatel v Brně podle Malého lexikonu obcí z roku 2018 

je 377 973 lidí. Brno je rozděleno celkem na 48 katastrálních území, včetně Husovic, do kterých výrobní 

areál spadá. Katastrální mapa Brna je na obrázku č. 5. Území Husovic je zvýrazněno červenou barvou. 

Parcelní 
číslo 

Výměra 
[m²] 

Druh pozemku 
Způsob 
využití 

Stavba na pozemku 

850 234 Ostatní plocha Jiná plocha - 

851 567 Ostatní plocha Jiná plocha - 

852 200 Ostatní plocha Jiná plocha - 

855/1 527 Ostatní plocha Jiná plocha - 

853 374 Zastavěná plocha a nádvoří - 
Stavba č. p. 1625 – stavba pro 

administrativu 

854 244 Zastavěná plocha a nádvoří - 
Stavba č. p. 247 – stavba pro 

administrativu 

855/2 228 Zastavěná plocha a nádvoří - Stavba pro výrobu a skladování 

856 278 Zastavěná plocha a nádvoří - 
Stavba č. p. 249 – stavba pro 

administrativu 

857 211 Zastavěná plocha a nádvoří - 
Stavba pro administrativu  

(bez č. p.) 

∑ 2 863 - - - 
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Obr. 5 – Katastrální Mapa Brna s vyznačeným katastrálním územím Husovice [11] 

3.2.1 Dopravní dostupnost 

Brno je velkým dopravním uzlem. Je významnou silniční i železniční křižovatkou, ležící 

na nejdůležitějších dopravních tepnách státu. Silniční a železniční síť dobře propojuje Brno s ostatními 

regiony republiky i s okolními státy. Brno je protkáno sítí ulic, rychlostních komunikací i dálnic Hustota 

silniční sítě je v Brně velmi vysoká, což jednak nabízí velmi dobré možnosti dopravní obslužnosti města, 

avšak současně přináší i negativa spojená s neustále se zvyšující hustotou dopravního provozu. V centru 

Brna je ústřední autobusové nádraží, odkud jezdí autobusy do mnoha dalších měst a obcí po celé České 

republice. Mnoho spojů jezdí také do zahraničí. Na území města se nachází 9 vlakových stanic. 

Na jihovýchodě Brna se rozkládá mezinárodní letiště, které je druhé největší v České republice.  

Ve městě funguje městská hromadná doprava. Je zde zaveden Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje (IDS JMK), který zajišťuje prostřednictvím vlaků, autobusů, trolejbusů a tramvají 

pravidelné spojení jednotlivých městských částí Brna i všech obcí celého kraje. Přímo před vchodem 

do objektu se nachází zastávka MHD „Náměstí Republiky“, kde zastavují tramvaje i trolejbusy. V pracovní 

dny je tato zastávka obsluhována spoji MHD v intervalu pěti minut. Dojezdová vzdálenost do centra 

je přibližně 2,5 km a městskou hromadnou dopravou cesta trvá cca 10 minut.  

Na obrázku č. 6 je znázorněno napojení vnitřní silniční sítě města na dálniční síť. Ulice Dukelská 

třída, na které se výrobní areál nachází, je vyznačena žlutou barvou. Je přímo zaústěna do silnice I. třídy 

č. 42 – Velký městský okruh, která má přímé napojení na veškeré významné dálkové komunikace 

procházející Brnem. Jendou z nich je dálnice D1 vedoucí z Prahy přes Brno do Ostravy a dále do Polska. 
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Do areálu podniku je umožněn vjezd po zpevněné komunikaci a je zde dostatečný počet parkovacích 

míst pro zákazníky i zaměstnance.  

 

Obr. 6 – Mapa Brna a silniční infrastruktura [12] 

3.2.2 Inženýrské sítě 

Na celém území Brna jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. Kanalizace, elektrické a informační 

sítě, vodovod, plynovod. Ke všem těmto inženýrským sítím je výrobní areál napojen. 

3.2.3 Občanská vybavenost 

V Brně můžeme najít veškerou občanskou vybavenost. Nachází se zdě mnoho kulturních 

zařízení. Jsou zde divadla, kina, multikina, přírodní amfiteátry, knihovny, galerie, muzea, restaurace, 

hotely, zoologická zahrada, sportovní zařízení, přírodní památky a několik zábavních středisek. 

V samotné městské části Husovice se nachází veškerá občanská vybavenost, včetně náboženských 

center. V bezprostřední blízkosti areálu se nachází školy, obchody, restaurace, tenisové kurty, sokolovna 

a rodinné a bytové domy. Naproti objektu se nachází náměstí Republiky s kostelem Nejsvětějšího Srdce 

Páně. Za areálem se nachází řeka Svratka, jejíž okolí nabízí příjemné místo k odpočinku, parky 

a cyklistické stezky. 
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3.3 SPOLEČNOST   E S L, A.S. 

Oceňovaným objektem v této diplomové práci je výrobní areál, ve kterém působí akciová 

společnost E S L, a.s. Hlavní podnikovou činností je navrhování a realizace systémů technických 

a technologických zařízení budov. Montážní práce jsou vykonávány především v oboru topenářství 

a instalatérství. Zajišťují kompletní tvorbu projektové dokumentace plynových kotelen s možností 

vizualizace, dodávku a montáž systémů do rodinných domů, bytových domů či do velkých provozoven. 

Dále realizují výrobu výměníkových stanic či systémů na výrobu čisté páry. Zabývají se projektovou 

a realizační činností a také zajišťují distribucí, měření a regulace, či poradenskou činnost. Provozují 

prodejní činnosti. Nabízejí skládané či pájené výměníky, značkové nářadí a nástroje, pro které mají 

vybudované servisní středisko. Kromě kamenné prodejny spravují internetový e-shop. Firma také 

umožňuje výpůjčky vybraného nářadí. Dále firma provádí servisy kotelen a výměníkových stanic, systémů 

měření a regulace technických a technologických zařízení budov, či servis a čištění deskových výměníků. 

Akciová společnost působí na trhu již od roku 1995. Firma je držitelem několika certifikátů kvality 

a neustále se vzdělává a rozvíjí. Mimo již zmíněné aktivity se firma zabývá vývojem a implementací 

interaktivního výukového systému INVYSYS. Jedná se o učební pomůcku do odborných škol, které jsou 

převážně zaměřeny na oblast technických zařízení budov. Interaktivní systém představuje praktický 

nástroj výuky. Systém je složen z několika modulů, které jsou vzájemně propojeny a studenti si na nich 

mohou ověřit své teoretické znalosti a podívat se na reálný provoz jednotlivých zařízení, např. tepelného 

čerpadla, solárních panelů, kotle na dřevo a pelety, kondenzačního, plynového kotle a jiných. Můžou si 

sami vyzkoušet zapojení jednotlivých zařízení, měření spotřebované energie, měření hydrauliky topného 

okruhu a jiné. Výukový projekt se rozvíjí již desátým rokem a získal řadu ocenění. [13] 

3.4 ANALÝZA REALITNÍHO TRHU S ADMINISTRATIVNÍMI, SKLADOVACÍMI 

A VÝROBNÍMI PROSTORY 

Ke stanovení ceny výrobního podniku je důležité znát cenovou nabídku podobných objektů 

na trhu s nemovitými věcmi v daném časovém období na daném území. Na základě internetových inzercí 

byla vytvořena databáze objektů podobných oceňovanému výrobnímu areálu. Inzerce byly vyhledávány 

na serveru www.sreality.cz. 

Nabídky obdobných nemovitých věcí byly na realitním serveru sledovány po dobu 9 měsíců, 

od září roku 2018 po květen roku 2019.  Během sledovacího období bylo zjištěno, že nabídky nájmů 

všech prostor (kancelářských, skladových i výrobních) značně převyšují nabídku prodejů těchto prostor. 

Nabídka všech prostor převyšuje jejich poptávku. Většina realitních inzercí je nabízena dlouhodobě 

a u některých inzercí byla snižována cena. Na realitním trhu bylo shledáno nejvíce nabídek nájmů 
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kancelářských prostor, nejméně nabídek prodejů výrobních areálů. Trhy s jednotlivými segmenty jsou 

níže detailněji popsány. 

3.4.1 Nájmy 

U nájmů jednotlivých skupin nemovitostí byla sledována inzerovaná cena, lokalita, technický 

stav, užitá plocha a účel stavby. 

V realitních inzercích bylo během sledovaného období nalezeno několik stovek nabídek nájmů 

s kancelářskými prostory. Do databáze bylo vybraných pouze 15 nejvhodnějších inzercí. V databázi 

se nachází kancelářské prostory od 21 do 800 m2 užitné plochy a jejich cena se pohybovala v rozmezí 

od 1 200 do 3 200 Kč/m²/rok. Mnoho kancelářských prostor bylo nabízeno dlouhodobě a pouze 

u několika z nich byla snížena cena, u ostatních cena zůstávala stejná. 

Nájmy výrobních prostorů se nabízejí v mnohem menší míře než nájmy kancelářských prostorů. 

Do databáze byly vybrané prostory výrobních objektů, které se pohybovaly v rozmezí od 68 do 5 240 m2 

užitné plochy a jejich cena se pohybovala v rozmezí od 660 do 1 908 Kč/m²/rok. 

Během sledovaného období byly do databáze porovnávaných objektů vybrány skladové 

prostory od 33 do 14 900 m2 užitné plochy a jejich cena se pohybovala v rozmezí 

od 350 do 1500 Kč/m²/rok. Některé objekty byly nabízeny dlouhodobě a u některých bylo 

vypozorováno snižování ceny, v některých případech až o polovinu. 

Již podle cenového rozpětí jednotlivých nabízených prostor, lze předpokládat, že skladové 

plochy budou oceněny nejnižší cenou, naopak kancelářské plochy budou mít cenu podstatně vyšší.  

3.4.2 Prodeje 

Prodejů je oproti nájmům značně méně. Byly sledované v delším období a některé inzerce 

se na serveru vyskytovaly po celé sledované období. V těchto případech se u inzerátů měnilo pouze 

datum aktualizace, cena zůstávala stejná. Kancelářských prostor bylo k prodeji nalezeno nejvíce, 

výrobních areálů bylo nalezeno nejméně.  

Databáze kancelářských prostor je tvořena objekty velikosti od 30 do 1 629 m2 užitné plochy 

a jejich cena se pohybovala v rozmezí od 31 921 do 81 250 Kč/m². Několik inzercí se opět vyskytovalo 

dlouhodoběji. 

Skladových prostor bylo nalezeno k prodeji celkem 7. Byly nabízeny skladové plochy 

od 11 do 8 800 m2 užitné plochy a jejich cena se pohybovala v rozmezí od 3 409 do 53 214 Kč/m². 

Během sledované doby bylo k prodeji nalezeno 5 výrobních areálů, které zahrnují skladové 

i kancelářské prostory. Jeden výrobní areál je nabízen od počátku sledování těchto nabídek, ostatní byly 
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přidány o dva měsíce později a stále jsou nabízeny. Pouze jedna inzerce již není k dispozici, ale nebyly 

nalezeny žádné informace o uskutečněném prodeji. Je možné, že majitel se rozhodl prostory neprodávat 

a využít je například pro pronájem. U jedné realitní inzerce byla cena uvedena i s provizí, údaj tak nebyl 

relevantní, proto tato inzerce nebyla zahrnuta do výpočtů. V databázi prodejů výrobních areálů 

se nachází objekty od 220 do 4 800 m2 užitné plochy a jejich cena se pohybovala v rozmezí 

od 4 375 do 31 364 Kč/m². 

Dále bylo nahlédnuto do kupních smluv z r. 2014 poskytnutých Katastrálním úřadem 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město. Jednalo se o prodeje pozemků se stavbami 

pro výrobu, sklady a administrativu v Brně-Husovicích, Brně-Maloměřicích, v Brně-Židenicích, v Brně-

Komárově a v Brně-Černovicích. Celkem bylo nahlédnuto do 12 kupních smluv. Zobchodovány byly 

plochy od 101 do 2 285 m² zastavěné plochy a jejich skutečně zaplacená cena se pohybovala 

od 1 881 950 Kč do 19 350 000 Kč. Tyto ceny nemovitostí byly zahrnuty do výpočtu ceny přímým 

porovnáním, a jelikož se jednalo o ceny realizované, koeficient redukce na pramen ceny byl roven jedné.  

3.5 OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY OCEŇOVANÉHO OBJEKTU 

Existuje velké množství faktorů, díky kterým se ceny nemovitých věcí zásadně liší. Nejdůležitější 

faktory jsou následující. 

• Lokalita – výrobní objekt se nachází ve velmi výhodné lokalitě. Nachází se na okraji velkého 

města, blízko rychlostní komunikace, po které je snadný přístup na dálnici, a zároveň s velmi 

dobrou dostupností do centra města. 

• Velikost objektu – Při prodeji je tento faktor velmi individuální, záleží na požadavcích 

kupujícího.  

• Technický stav – v tomto faktoru se promítne stáří objektu, opotřebení objektů, či rekonstrukce. 

Většina stavebních objektů je ve velmi dobrém a udržovaném stavu.   

• Vybavení – jedná se o ocenění samotných stavebních objektů. Některé výrobní objekty jsou 

ale nabízeny také s vybavením. Může se jednat o specializované stroje či nářadí.  

• Možnost parkování, zásobování – areál disponuje dostatečně velkým parkovištěm 

pro zaměstnance i pro návštěvníky. Vjezd nákladních automobilů do areálu je umožněn 

po betonových panelech. V areálu je dostatečný manipulační prostor pro nakládání a vykládání 

materiálu či zboží.  

• Způsob využití stavby – v areálu se nachází stavby více typů a nabízí různý způsob využití. Jsou 

zde budovy pro administrativu, pro skladování a hala s jeřábovou dráhou. Některé z objektů jsou 

využívány víceúčelově. Jiné výrobní areály mohou disponovat pouze jedním typem staveb. Výše 
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cen za administrativní prostory se pohybuje jinde než ceny za skladovací či výrobní prostory, 

nebo prostory pro poskytování služeb. 

• Nabídka a poptávka – ekonomická situace na trhu s obdobnými prostory velmi výrazně 

ovlivňuje výslednou cenu.  

3.6 VÝROBNÍ AREÁL 

Všechny stavby, které tvoří areál, leží v katastrálním území Husovice. Výrobní areál tvoří celkem 

pět objektů, přičemž jedna stavba je rozdělena na dva provozně funkční celky, proto jsou oceněny zvlášť. 

Jeden z objektů (nazýván Tepelné čerpadlo) je složen z kontejnerů a není pevně spojen se zemí, proto 

s tímto objektem nebylo nakládáno jako se stavbou a nebyl předmětem ocenění. Celkem je tedy 

oceněno 5 objektů, které jsou detailně popsány z dispozičního či konstrukčního řešení v kapitolách 

č. 3.6.1-3.6.5.  V tabulce č. 5 jsou všechny oceňované objekty přehledně rozepsány a je u nich vždy 

uveden typ stavby s jejím značením podle oceňovací vyhlášky a parcelní číslo, na kterém se jednotlivé 

stavby nachází. Typ stavby je určen na základě převažujícího účelu užití stavby. Objekty byly 

pojmenované podle účelu užití.  Jsou to: administrativní objekt, starý výrobní objekt, výzkumné 

a vývojové středisko, rozšíření výzkumného a vývojového střediska a prototypová dílna. 

Tab. č. 5 – Seznam stavebních objektů [11] 

Pořadí Název stavby Typ stavby P. č. 

1. Administrativní objekt Budova pro 
administrativu 

F 853; 854; 856 

2. Starý výrobní objekt Budova pro průmysl L 853 

3. Výzkumné a vývojové 
středisko 

Budova pro 
administrativu 

F 857 

4. Rozšíření výzkumného a 
vývojového střediska 

Budova pro průmysl L 857 

5. Prototypová dílna Hala pro průmysl 
s jeřábovými drahami 

F 855/2 
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Na obrázku č. 7 je zobrazena situace celého výrobního areálu a jednotlivých objektů (včetně 

Tepelného čerpadla).  

 

Obr. 7 – Situace výrobního objektu [11; vlastní úprava] 

Na obrázku č 7 je červenou barvou vyznačena administrativní budova, fialovou barvou je starý 

výrobní objekt, světle oranžovou barvou je výzkumné a vývojové středisko, tmavě oranžovou barvou 

je rozšíření výzkumného a vývojového střediska a modrá barva představuje prototypovou dílnu. 

Nestavební objekt je nazýván Tepelné čerpadlo a na obrázku č. 7 je ohraničen a vyšrafován 

zelenou barvou. Objekt o ploše 27,82 m2 je složen ze dvou kontejnerů CONTIMADE. Podloží kontejneru 

je tvořeno hutněnými oblázky. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým prostorovým rámem z ocelových 

profilů o tloušťce 3 mm. Podlaha se zkládá z podlahové krytiny, nosné vrstvy, parozábrany, tepelné 

izolace a vnějšího opláštění.  Součástí kontejneru jsou dvě velká okna vedle sebe, jedno malé okno 

a plastové dveře. Tyto kontejnery původně sloužily pro předváděcí účely interaktivního výukového 

systému, ale v současné době má hlavní využití jako kuchyňka pro personál. Jedná se tedy pouze 

o doplňující objekt, který je samostatně nepronajmutelný. 

3.6.1 Administrativní budova 

Administrativní budova je největším objektem v areálu a jedná se o vstupní objekt z ulice 

do výrobního areálu. Vjezd do prostor areálu je umožněn bránou, která se nachází vedle této budovy 

za malým parkovištěm pro návštěvníky. Objekt je nepodsklepený a má tři nadzemí podlaží a podkroví. 
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Budova stojí celkem na 3 parcelách, a to p. č. 853, p. č. 854 a p. č. 856. Objekt z levé strany sousedí 

s vedlejší zástavbou. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 16,72 x 23,37 m a výška objektu 

je 12,58 m. Objekt je využíván pro administrativní účely. Budova je udržovaná a technický stav budovy 

je velmi dobrý. 

Objekt se skládá ze tří propojených objektů na ulici Dukelská Třída č. p. 67, 

č. p. 69 a č. p. 71, přičemž první dva objekty jsou navíc propojeny dvorní třípodlažní přístavbou, 

viz obrázek č. 8. Na tomto obrázku jsou červeně vyznačeny původní objekty a zelenou barvou 

je vyznačena dvorní přístavba. Uliční objekty byly zrekonstruovány v roce 2009. Předmětem rekonstrukce 

byla výměna oken a zateplení fasády.  Kromě rekonstrukce původních objektů byla provedena nástavba 

třetího podlaží.  Dvorní přístavba byla zkolaudována v roce 2009. 

 

Obr. 8 – Administrativní objekt (původní a nové objekty) [vlastní] 

Dispoziční řešení 

V přízemí uličních objektů se uprostřed nachází hlavní vchod. Na levé straně od vchodu je 

vybudovaná maloobchodní prodejna se specializovaným topenářským sortimentem, která má vlastní 

vchod z ulice. Za prodejnou se nachází tři příruční sklady. Na pravé straně od hlavního vchodu je nově 

vybudovaná předváděcí místnost, kde probíhá zejména představování nových výměníků, či porady. Dále 
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vpravo od této místnosti se nachází další samostatný vchod. Ze zadní části budovy je umožněn vstup 

do objektu třemi dveřmi. V prvním podlaží dvorní přístavby se nachází chodba se schodištěm, dvě 

kanceláře, sociální zařízení, čajová kuchyňka, servisní a technická místnost.  

Ve druhém podlaží se nachází především kanceláře, dále archivní sklad, chodba, sociální zařízení 

a čajová kuchyňka. 

Ve třetím podlaží je vybudované školící středisko, kde probíhají firemní porady, jednání, školení 

či meetingy. Vedle školící místnosti je chodba, která tuto místnost dělí od další kanceláře, kuchyňky 

a sociálního zařízení. V tomto podlaží se také nachází další samostatná kancelář se svým vlastním 

sociálním zařízením a čajovou kuchyňkou. K této kanceláři je vybudovaná galerie, která tvoří 4.podlaží. 

Objekt je tedy využíván k administrativním a reprezentačním účelům. 

  

Obr. 9 – Administrativní budova, pohled z ulice 

[13] 

Obr. 10 – Administrativní budova, dvorní přístavba 

[vlastní] 

Konstrukční řešení 

Základy   původní objekty:  pravděpodobně cihelné,  

přístavba: železobetonové, bednící tvarovky tloušťky 500 mm. 

Svislé konstrukce původní objekty:   cihelné tloušťky 350 mm, 600 mm, 700 mm, 

příčky – sádrokarton tloušťky 100 mm (vestavěné), 

přístavba:  nosné konstrukce cihelné, tloušťky 300 mm,  

příčky zděné, tloušťky 150 mm, 100 mm. 

Obvodové zdivo původní objekty:  zděné cihelné kombinované s kotovicemi, tl. 500 mm, 

   přístavba:  zděné, z keramických tvárnic, tloušťky 450 mm. 
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Stropy:   původní objekty:  rovným podhledem, dřevěné polospalné 

Přístavba:  železobetonové předpjaté stropní panely. 

Izolace   původní objekty:  hydroizolace u 2/3, zateplení  

fasády. 

   Přístavba:  hydroizolace – proti zemní vlhkosti, střešní tepelná  

izolace, zateplení fasády. 

Střecha   původní objekty:  sedlová – v návaznosti na okolní zástavbu, ocelové 

vazníky. 

   Přístavba:  pultová, střešní panely,  

Střešní krytina  původní objekty – pálená taška, přístavba – polyuretanové střešní panely. 

Oplechování klempířské konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu – žlaby, svody, 

parapety, oplechování štítů. 

Vnější povrchy:  vápenné omítky. 

Vnitřní úprava stěn: vápenná omítka hladká, keramický obklad na WC. 

Bleskosvod:  instalovaný. 

Napojení na přípojky: vodovod, kanalizace, elektro, plyn. 

Schody:   železobetonové, nášlapná vrstva – leštěná žula. 

Dveře: venkovní dveře z přední části objektu jsou plastové prosklené dvoukřídlé, jedny 

jednokřídlé, v zazní části objektu jsou plastové dveře prosklené jednokřídlé, 

pouze jedny dvoukřídlé, vnitřní dřevěné plné a prosklené. 

Okna:   plastová s dvojskly, s žaluziemi. 

Podlahy: betonová mazanina, keramická dlažba, PVC, leštěná žula. Laminátová podlaha, 

marmolea. 

Vytápění:  kotelna s plynovým kotlem ústředního topení, podlahové topení. 

Elektroinstalace:  světelná, třífázová. 

Rozvody vody:  studené i teplé. 

Vnitřní kanalizace: odpady ze všech hygienických zařízení, kanalizace dešťová i splašková. 

Vybavení kuchyní: odvětrávání. 
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Vnitřní hygienické zařízení: splachovací WC, umyvadla, sprchy. 

3.6.2 Starý výrobní objekt  

Budova je nepodsklepená a dvoupodlažní, stojí na parcele p. č. 853. Starý výrobní objekt sousedí 

s hlavní administrativní budovou a je situován do dvora výrobního areálu. Jelikož ale budovy nejsou 

provozně propojeny, jsou oceněny samostatně. Objekt je původní a nerekonstruovaný. Budova je stará 

přibližně 50 let. Starý objekt má půdorysné rozměry 21,2 x 5 m a výšku 8,5 m.  

Budova je zanedbaná a viditelně poškozená. Zejména ve spodní části svislé konstrukce. 

Na několika místech je vidět opadávající omítka, trhliny či praskliny. I přes tyto vady není budova 

v havarijním stavu a může i nadále plnit svoji funkci. Fotografie starého objektu jsou na obrázku 

č. 11 a č. 12. 

  

Obr. 11 – Starý výrobní objekt, fotografe č. 1 

[vlastní]  

Obr. 12 – Starý výrobní objekt, fotografie č. 2 

[vlastní] 

Dispoziční řešení 

V prvním podlaží se nachází 4 výrobní místnosti. Do objektu jsou v přízemí 3 vchody, přičemž 

dvě místnosti mají každý svůj vchod. V jedné z těchto místností je vybudovaná malá místnost s WC. Třetí 

vchod je do další části prvního podlaží, kde jsou dvě průchozí výrobní místnosti. Mezi administrativním 

objektem a starou částí budovy se nachází schodiště, uprostřed kterého se nachází malý sklad. Schodiště 

vede na pavlač ve druhém podlaží a na půdu. 

Podlaží nejsou vnitřně propojená. Do místností ve druhém podlaží se vchází z pavlače, na kterou 

vede jednak vnitřní schodiště, které je součástí budovy a železné schodiště ze dvora areálu. Ve druhém 

podlaží se nachází 2 dva vchody, přičemž jeden vchod je pro jednu kancelář, s předsíňkou a WC a druhý 

vchod je pro další dvě průchozí kanceláře.  
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V podkroví se nachází půda, která je rovněž přístupná pouze ze schodiště, které je součástí 

budovy. 

Konstrukční řešení 

Základy:  pravděpodobně cihelné. 

Obvodové zdivo: zděné, kombinace pálených cihel a kotovice, tloušťky 500 mm. 

Svislé konstrukce: cihelné zdivo, tloušťky 300 mm, Příčky tloušťky 150 mm. 

Izolace:   izolace nebyla zjištěna, pravděpodobně není. 

Střecha:   sedlová – v návaznosti na vedlejší objekt, dřevěný krov vaznicové soustavy. 

Střešní krytina:  z pálených tašek. 

Oplechování: klempířské konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu – žlaby, svody, 

parapety, oplechování štítů. 

Vnější povrchy:  tenkovrstvá omítka na perlince. 

Vnitřní povrchy:  tenkovrstvá omítka na perlince. 

Bleskosvod:  instalován. 

Schody:   betonové s teracovým povrchem, s obvodovým vetknutím.  

Dveře: venkovní dveře dřevěné jednokřídlé, částečně prosklené, dvoje dveře v prvním 

podlaží a jedny dveře ve druhém podlaží zamřížované. Nad každými dveřmi se 

nachází světlík.  

Okna:   dřevěná dvoukřídlá, v prvním podlaží okna zamřížovaná. 

Podlahy:  teracové, dřevěné parkety, nášlapná vrstva PVC, koberec. 

Napojení na přípojky: vodovod, kanalizace, elektro, plyn. 

Elektroinstalace:  světelná, slaboproud, silnoproud. 

Rozvody vody:  rozvod pouze studené vody, ohřev vody nezajištěn. 

Kanalizace:  odpady ze všech hygienických zařízení. 

Vytápění:  pomocí přímotopných konvektorů.  

Vnitřní hygienické zařízení: splachovací WC s umyvadlem. 
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3.6.3 Výzkumné a vývojové středisko 

Výzkumné a vývojové středisko stojí na pozemku p. č. 857. Jedná se o nepodsklepenou budovu, 

postavenou za účelem výzkumných činností a slouží převážně jako stavba pro administrativu. Stavba 

byla zkolaudovaná v roce 2012. Budova stojí mezi nestavebním objektem tepelné čerpadlo a rozšířením 

výzkumného a vývojového střediska. Půdorysné rozměry objektu jsou 16,7 x 7 m a výška objektu je 18 m, 

jedná se tedy o nejvyšší stavební objekt v areálu. Budova je udržovaná a technický stav budovy je velmi 

dobrý. Budova je na obrázku č. 13. 

 

Obr. 13 – Výzkumné a vývojové středisko [vlastní] 

Dispoziční řešení 

Nejvyšší stavba v areálu je čtyřpodlažní. V prvním podlaží je technické zázemí. Jsou zde umístěny 

4 skladovací prostory, které mají vlastní vchody. Pátý vchod je největší a umožňuje vstup na schodiště 

a do ostatních podlaží v budově.  

Ve druhém podlaží je chodba, toalety, sprchy a šatny pro pracovníky společnosti E S L, a.s. 
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Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou kanceláře, které jsou užívány k výzkumným účelům. 

Zaměstnanci zde převádí teoretické výpočty a počítačové simulace do prototypových plánů, technických 

popisů, vytváří prototypové projekty atd. Výroba je potom realizovaná v prototypové dílně. 

Konstrukční řešení 

Základy:  betonová a železobetonová deska. 

Obvodové zdivo: zděné, z keramických tvárnic, tloušťky 450 mm a 300 mm. 

Svislé konstrukce: zděné, z keramických nebroušených tvárnic, vnitřní nosné konstrukce tloušťky 

300 mm, příčky tloušťky 150 mm a 100 mm. V přízemí jsou svislé konstrukce 

kovové.  

Stropy: předpjaté železobetonové panely, v místě schodišťového prostoru jsou 

železobetonové montované. 

Izolace:   hydroizolace – proti zemní vlhkosti, zateplení fasády o tloušťce 10 cm. 

Střecha:   valbová – v návaznosti na vedlejší objekt, dřevěné sbíjené nosníky.  

Střešní krytina:  střešní keramická krytina. 

Oplechování: klempířské konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu – žlaby, svody, 

parapety, oplechování štítů. 

Vnější povrchy:  tenkovrstvá perlinka podbarvená. 

Vnitřní povrchy:  vápenné štukové omítky. 

Bleskosvod:  instalovaný. 

Podlahy:  PVC, keramická dlažba, betonová leštěná žula (na schodišti). 

Schody:   železobetonové montované, nášlapná vrstva betonová leštěná žula. 

Dveře: venkovní dveře jsou plastové dvoukřídlé celoprosklené, vnitřní dveře dřevěné 

celoprosklené.  

Okna: plastová jednokřídlá okna zasklená tepelně izolačními dvojskly, s žaluziemi, 

v místě schodišťového prostoru jsou velká plastová dvoukřídlá okna, přičemž 

vetší křídla jsou pevně zasklené. jedno střešní okno. 

Napojení na přípojky: vodovod, kanalizace, elektro, plyn. 

Elektroinstalace:  světelná, třífázová. 
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Rozvody vody: rozvod studené vody užitkové i pitné, ohřev vody je zajištěn lokálním 

ohřívadlem se zásobníkem vody o velikosti 500 l. 

Vnitřní kanalizace: odpady ze všech hygienických zařízení, kanalizace oddělená, je splašková 

i dešťová. 

Vytápění:  podlahové vytápění. 

Vnitřní hygienické zařízení: splachovací WC s umyvadlem, sprchy.  

3.6.4 Rozšíření výzkumného a vývojového střediska 

Rozšíření výzkumného a vývojového střediska bylo postaveno v návaznosti na výzkumné 

a vývojové středisko. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu, která stojí mezi výzkumným 

a vývojovým centrem a prototypovou dílnu. Objekt stojí na pozemku p. č. 857 a má půdorysné rozměry 

12,66 x 6 m a výšku 4,5 m. Vstupy do objektu jsou celkem tři. Dva jsou z prostor areálu, každý na jedné 

straně budovy, a třetí vchod je zadní, situovaný k vedlejšímu pozemku. Tento stavební objekt je vidět 

na obrázku č. 14. Budova je udržovaná a technický stav budovy je velmi dobrý. 

 

Obr. 14 – Rozšíření výzkumného a vývojového střediska [vlastní] 

Dispoziční řešení 

Tento objekt je jednopodlažní a jelikož nemá žádné vnitřní svislé konstrukce, má pouze jednu 

místnost, kterou je výzkumná a vývojová dílna. Probíhají zde zkoušky prototypové výroby, drobné výroby 
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elektrických zařízení a jejich následné zkoušení a testování, objekt byl částečně vybudován jako kancelář. 

V rámci testování či jiných prováděných činností v této budově rovněž nevznikají škodliviny 

ani nebezpečný odpad. 

Konstrukční řešení 

Základy:  z prostého betonu, štěrkopískový podsyp. 

Obvodové zdivo: zděné, z keramických tvárnic s velmi vysokým tepelným odporem, tloušťky 

450 mm a 175 mm.  

Izolace: hydroizolace – proti zemní vlhkosti, zateplení celého objektu, tepelná střešní 

izolace. 

Střecha: pultová (střecha se neváže na vedlejší objekt). 

Střešní krytina: minerální střešní panel kombinovaný s polyuretanovými střešními panely, 

krytina plechová lakovaná. 

Oplechování: klempířské konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu – žlaby, svody, 

parapety, oplechování štítů. 

Vnější povrchy:  tenkovrstvá perlinka podbarvená. 

Vnitřní povrchy:  vápenné štukové omítky. 

Podlahy:  betonová mazanina – litý beton, PVC. 

Bleskosvod:  není instalován. 

Schody:   nejsou. 

Dveře: celkem troje, z přední části objektu jsou jedny dveře plastové prosklené, 

dvoukřídlé s nadsvětlíkem a jedny jsou hliníkové prosklené, jednokřídlé – 

protipožární. V zadní části objektu jsou dveře plastové jednokřídlé. 

Okna:   plastové jednokřídlé s dvojskly, žaluzie. 

Napojení na přípojky: vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace.    

Elektroinstalace:  světelná, třífázová. 

Rozvody vody: rozvod pouze studené vody (pitné i užitkové), ohřev vody pomocí lokálního 

ohřívače se zásobníkem vody. 

Kanalizace:  splašková a dešťová, odpady ze všech hygienických zařízení.  

Vytápění:  otopnými deskovými tělesy. 
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Mezi objekty výzkumné a vývojové středisko a rozšíření výzkumného a vývojového střediska 

je provedena dilatační spára z polystyrenu o tloušťce 20 mm.  

3.6.5 Prototypová dílna 

Jedná se o nepodsklepenou stavbu halového typu, určenou pro výrobu a skladování. Stavba stojí 

v nejzadnější části areálu, hned za objektem rozšíření výzkumného a vývojového centra, na pozemku 

p. č. 855/2. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,25 x 12,4 m a výška objektu je 8,175m. Vstup do objektu 

je umožněn velkými sekčními vraty se zabudovanými dveřmi. Prototypová dílna je vidět na obrázku č. 15. 

Stavba je udržovaná a technický stav je velmi dobrý. 

 

Obr. 15 – Prototypová dílna [vlastní] 

Dispoziční řešení 

Tento objekt nemá žádné vnitřní svislé konstrukce, jedná se pouze o jednu halovou místnost. 

Do dílny vede z prostor areálu pouze jeden vstup. Realizuje se zde drobná výroba prototypových 

součástek v oblasti technických zařízení budov a elektrotechniky. Součástí halového objektu je jeřábová 

dráha o nosnosti 5 tun. Mostový jeřáb má rozměry 5 x 11,6 x 17,4 metrů. V dílně je několik dalších 

specializovaných strojů.  
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Konstrukční řešení 

Základy:  betonové základové pásy (prostý beton), štěrkopískový podsyp. 

Obvodové zdivo: z keramických bloků tloušťky 400 mm. 

Izolace:   hydroizolace, tepelná izolace pod střechou. 

Střecha, krov:  sedlová, ocelové vazníky. 

Střešní krytina:  sendvičové polyuretanové panely. 

Oplechování: klempířské konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu (žlaby, svody, 

parapety, oplechování štítů). 

Vnější povrchy:  tenkovrstvá perlinka podbarvená. 

Vnitřní povrchy:  vápenné štukové omítky. 

Podlahy:  betonová mazanina, povrchový nátěr. 

Bleskosvod:  instalovaný. 

Schody:   nejsou.  

Dveře:   zabudované ve vratech, jiné samostatné nejsou. 

Vrata:   sekční vrata z polyuretanových panelů se zabudovanými dveřmi. 

Okna:   plastová, s izolovanými dvojskly.  

Napojení na přípojky: vodovod, kanalizace, plyn, elektroinstalace. 

Vodovod: rozvody studené vody, ohřev teplé vody pomocí lokálního ohřívače vody 

se zásobníkem. 

Elektroinstalace: světelná, zásuvky (slaboproud, hlavní osvětlení ledkové + klasické žárovky). 

Vytápění:  plynovým teplovzdušným agregátem.  
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4 POUŽITÉ METODY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

Pro stanovení ceny existuje několik oceňovacích metod. Vzhledem k okolnostem je nutné zvolit 

správné metody a odhad ceny se určí na základě výše odborné úvahy podle vypočtených cen 

jednotlivými metodami. Byly aplikovány metod podle platného oceňovacího předpisu a cenou obvyklou. 

Pozemky byly oceněny samostatně. 

4.1 OCENĚNÍ PODLE CENOVÉHO PŘEDPISU 

Pozemky a stavební objekty byly oceněny podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 

o oceňování majetku. Stavební objekty byly oceněny nákladovým způsobem a kombinací nákladového 

a výnosového způsobu. 

Metody použité na základě cenového předpisu slouží především pro daňové účely a účely 

stanovené zvláštními právními předpisy. Oceněním podle cenového předpisu se stanovuje tržní cena. 

4.1.1 Oceňování pozemku 

Ocenění pozemků pomocí cenového předpisu se provádí zejména pro daňové účely. Metoda 

byla použita zejména pro porovnání. Pro stanovení ceny touto metodou je nutné vypočítat index trhu 

s nemovitými věcmi a index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby pro obchod 

a administrativu a index omezujících vlivů pozemku. Součin těchto indexů se použije pro výpočet ceny 

staveb upravenou koeficientem úpravy cen pro stavbu dle polohy a trhu. 

Výši ceny výrazně ovlivňuje poloha výrobního areálu, neboť se vychází ze základních cen 

za m2 stavebního pozemku ve vyjmenovaných obcích, případně jejich oblastí. Základní cena 

je upravována jednotlivými indexy.  

4.1.2 Oceňování staveb nákladovým způsobem 

Tato metoda byla použita zejména z toho důvodu, že pomocí ní byla zjištěna cena časová (tzn. 

cena nové stavby snížena o opotřebení na základě stáří a stavu jednotlivých staveb). Spolu s cenou 

reprodukční (náklady na pořízení staveb) tvořily vstupní údaje při jiných metodách ocenění.  

Cena časová představuje pořizovací náklady v současné cenové úrovni. Při stanovení ceny 

časové se nepoužije index polohy a index trhu.  

Při výpočtu nákladovým způsobem je důležité správně určit typ stavby, od kterého se odvíjí 

základní cena v Kč za m3, neboť výrazně ovlivňuje výslednou cenu a chybné určení typu stavby by mělo 

negativní dopad na výši ceny. Výhodou této metody je, že zohledňuje provedení jednotlivých konstrukcí 

a vybavení, bere v úvahu podstandardní nebo nadstandardní provedení. 
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4.1.3 Oceňování staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu 

V případě, kdy je nutné provádět ocenění podle platného cenového předpisu, stanovuje 

oceňovací vyhláška v § 31, odst. 1 typy staveb, u kterých se tato metoda také použije. Jedná se o stavby, 

které již byly oceněny podle § 12 (ocenění nákladovým způsobem budov a hal) a jedná se o stavbu celou 

pronajatou, částečně pronajatou nebo nepronajatou, avšak pronajmutelnou. Tato metoda bude použita, 

neboť bude stanovena cena podle § 12 a některé typy staveb z oceňovaného areálu jsou 

v § 31 vyjmenované. Jedná se o stavby typu F, budovy pro administrativu. Tato metoda není 

pro stanovení konečné ceny areálu rozhodující, avšak byla provedena pro porovnání s ostatními 

metodami. 

Kombinace nákladového a výnosového způsobu se více přibližuje ocenění cenou obvyklou. 

Výpočet ceny touto metodou vychází jak z nákladů na pořízení nemovitosti, tak z čistého, reálně 

dosažitelného nájemného. Výhodou této metody oproti ostatním je, že zohledňuje rozvojové možnosti 

nemovité věci, či změny okolí a podmínek na výnosnost nebo na poptávku. Je nutné prozkoumat tuto 

oblast podle územního plánu obce a případné změny racionálně zvážit. Naopak nevýhodou této metody 

je, že příliš nezohledňuje ekonomickou životnost staveb.  

Při stanovení výnosů vychází metoda z obvyklého ročního nájemného, které bylo stanoveno 

metodou přímého porovnání, neboť je areál nepronajatý. Metoda je tedy závislá na aktuální situaci 

na trhu s podobnými nemovitými věcmi. Pro přímé porovnání je potom důležitá četnost databáze 

porovnávaných objektů se správnými údaji. Je důležité výši nájemného správně určit, neboť výsledek 

podstatně ovlivňuje. Na správnosti vstupních údajů je závislá korektnost výsledku. Pro výpočet ceny 

výnosovým způsobem se použije míra kapitalizace, kterou stanovuje vyhláška podle typu stavby. Je-

li stavba nepronajatá, nebo má různý účel užití, je možné míru kapitalizace upravit. 

4.2 OCENĚNÍ CENOU OBVYKLOU 

Při prodeji nemovité věci je rozhodující cena obvyklá. Pro pozemek byla k ocenění zvolena 

Naegeliho metoda třídy polohy. Pro ocenění staveb byly použity metoda porovnávací a výnosová. 

4.2.1 Naegeliho metoda třídy polohy 

Na rozdíl od ocenění pozemků podle oceňovací vyhlášky, tato metoda vychází z reprodukční 

ceny všech staveb, které na pozemku leží. U nezastavěných ploch potom bere v úvahu jejich nejlepší 

možné využití. Metoda je založena na určování klíčů třídy polohy. Je nutné u každého klíče zvolit 

správnou třídu, protože chybné zatřízení má na výslednou cenu velký vliv. Hlavních klíčů je 5 plus jsou 

povyšující a redukující faktory.  Tato metoda je výhodná v tom, že rozlišuje pozemky pro obytný sektor 
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a pro řemesla, průmysl a obchod. V případě ocenění výrobního areálu se tedy klíč „Obytný sektor“ 

nepoužije.  

Použití této metody považuji za výhodné v případě, kdy tržní hospodářství není stabilní, neboť 

metoda cenu pozemků stabilizuje. Také ji považuji za výhodnou tehdy, když k dispozici nejsou žádné 

porovnatelné pozemky, určené k prodeji. 

4.2.2 Oceňování staveb metodou porovnávací 

Tato metoda je pro ocenění zvoleného výrobního areálu nejvhodnější, neboť nejlépe zohledňuje 

aktuální nabídku na realitním trhu s obdobnými nemovitými věcmi. Je založena na porovnání podobných 

objektů.  

U této metody je velmi důležité zvolit pro porovnání nejvíce podobné objekty tomu 

oceňovanému a mít dostatečný počet porovnávaných objektů. Databáze by měla sestávat 

z realizovaných prodejů, tím pádem z reálně zaplacených cen. Problémem však je, že realizovaných cen 

z prodejů obdobných objektů nemusí být mnoho nebo nejsou k dispozici.  Výrobní areály nejsou příliš 

obchodovatelné. Cenové údaje by neměly být starší půl roku. Pokud však jiné nejsou k dispozici, 

je vhodné ceny upravit podle indexů cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC (dle Českého 

statistického úřadu) na současnou cenovou hladinu. Dále je možné použít pro porovnání inzerované 

objekty. Ceny jsou velmi individuální a ovlivňuje je několik faktorů, proto je nutné ceny upravit 

koeficienty. Pokud se budou některé ceny příliš vychylovat od ostatních, mohou výsledek nepříznivě 

ovlivnit. Tento problém však eliminuje provedení Grubbsova testu.  

4.2.3 Oceňování staveb metodou výnosovou 

Výnosová metoda přestavuje čistě ekonomické posouzení, které je nezávislé na nákladech 

na pořízení nemovitosti. Výpočet ceny touto metodou vychází z čistého reálně dosažitelného nájemného 

z nemovitosti v daném místě a čase a zohledňuje jeho vývoj do budoucnosti. Tato metoda tedy opět 

spoléhá na správný výpočet obvyklého nájemného pomocí porovnávací metody. Vypočítá se součet 

všech předpokládaných budoucích příjmů z nemovitosti diskontovaných na současnou hodnotu. 

Výsledek chápeme jako částku, kterou by bylo potřebné uložit do peněžního ústavu, aby budoucí výnosy 

v jednotlivých letech byly stejné, jako předpokládané čisté příjmy z nemovitosti.  

U výnosové hodnoty je důležité zvolit správnou míru kapitalizace, neboť razantně ovlivňuje 

výslednou cenu. Tato metoda je citlivá na správně zvolené vstupní údaje. Z chybných či nepřesných 

vstupních údajů není možné dosáhnout reálného či přesného výsledku (stejně jako u jiných metod). 

Výrobní areály jsou typy nemovitých věcí, které se obvykle nepořizují za účelem pronájmu, proto 

je tato metoda pro ocenění nejméně vhodná. Bude však použita, bude porovnána s ostatními metodami 
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a přihlédne se k ní v závěrečném stanovení ceny areálu. Tato metoda je vhodná zejména v případě, 

kdy je nutné rozhodnout o tom, zda se vyplatí objekty rekonstruovat nebo bude lepší postavit nové. 
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5 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

V této kapitole budou obsaženy výpočty všech metod, které byly pro ocenění výrobního objektu 

použity. Metody jsou rozděleny do kapitol podle způsobu ocenění – ocenění podle platného cenového 

předpisu a ocenění cenou obvyklou. 

5.1 OCENĚNÍ PODLE CENOVÉHO PŘEDPISU 

Oceňování nemovitých věcí upravuje vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedené zákona o oceňování 

majetku. Nejprve bylo provedeno ocenění pozemků, poté ocenění stavebních objektů. Cena stavebních 

objektů byla podle oceňovací vyhlášky stanovena nákladovým způsobem a kombinací nákladového 

a výnosového způsobu. Oceněním podle oceňovací vyhlášky se, stanoví tržní hodnota. 

5.1.1 Ocenění pozemku 

Pozemky výrobního areálu byly oceněny podle § 3-5 oceňovací vyhlášky. Postup výpočtu ceny 

pozemku je podrobně popsaný v teoretické části této diplomové práce.  

Podle tabulky č. 3 z přílohy č. 2, oceňovací vyhlášky, spadá katastrální území Husovice do oblasti 

Brno 6. Jedná se o obec vyjmenovanou a základní cena je uvedená v tabulce č. 1, přílohy č. 2, oceňovací 

vyhlášky. Základní cena (dále jen ZC) pro Brno – oblast 6 je 3 893 Kč/m2. Na základě několika 

kvalitativních znaků byly vypočteny index trhu IT, index omezujících vlivů IO a index polohy IP, které jsou 

pro výpočet indexu cenového porovnání nezbytné. Výpočet indexů tvoří přílohu č. 6 této práce. Cena 

pozemku byla vypočtena vynásobením základní ceny, indexu cenového porovnání, koeficientu redukce 

a výměry pozemku. Základní cena byla zaokrouhlena na celé koruny. Výpočet je v tabulce č. 6. 
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Tab. č. 6 – Výpočet ceny pozemku bez staveb [vlastní] 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Kraj Jihomoravský 

Okres  Brno-město 

Obec (městská část) Brno-Husovice 

Typ obce město 

Počet obyvatel obce dle MLO 2017 377 973 

Katastrální území  Husovice 

Pozemky p. č. 
850; 851; 852; 853; 854; 855/1; 

855/2; 856; 857 

Výměra pozemku m2 2863 

Druhy pozemků dle KN  
ostatní plocha, 

zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele  
Stavby pro administrativu,  

stavby pro výrobu a skladování 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se stavbou 
oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím 

ne 

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se stavbou oceňovanou 
podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, 
koeficient 

1,000 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky Brno – oblast 6 

ZC ZCV – z přílohy č. 2 tab. 1 vyhlášky Kč/m2   3 893,00 

Obec vyjmenovaná ano 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) 0,941 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) 1,000 

Index polohy 0,754 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP 0,710 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I Kč/m2 2762,14 

R – Koeficient redukce na výměru pozemků ve funkčním celku (§ 5 odst. 5) 1,000 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části) m2 2 863 

Cena pozemku bez staveb v Kč 7 908 001,10 

Cena pozemku byla podle oceňovacího předpisu ke dni ocenění stanovena 

na 7 908 001 Kč. 
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5.1.2 Ocenění stavebních objektů 

Podle cenového předpisu se provádí stanovení ceny nákladovým způsobem a kombinací 

nákladového a výnosové metody.  

Nejprve je nutné u jednotlivých objektů vypočítat výměry pro ocenění. Nejdůležitější výměry 

jsou zastavěná plocha (ZP), obestavěný prostor (OP), průměrná zastavěná plocha (PZP) a průměrná výška 

podlaží (PVP). 

Pro účel výpočtu obestavěného prostoru byly jednotlivé stavby pro snadnější výpočet rozděleny 

na několik geometrických částí. Administrativní budova byla pro výpočet nejsložitější, proto byla budova 

půdorysně rozdělen na 5 částí A, B, C, D, E, a to zejména z důvodu rozdílných počtu podlaží jednotlivých 

částí budovy (zobrazeno na obrázku č. 16). 

 

Obr. 16 – Rozdělení administrativního objektu pro účel výpočtu OP [vlastní] 

Podrobný výpočet je zobrazen v tabulce č. 7.  
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Tab. č. 7 – Výpočet obestavěného prostoru [vlastní] 

 Část budovy d [m] š [m] ZP [m²] V [m] OP [m³] 

1.NP 

A + B  11,50 10,23 117,59 3,70 435,07 

C 16,30 4,00 65,20 3,70 241,24 

D 16,72 9,15 152,90 4,30 657,34 

E 9,71 7,73 74,99 4,30 322,38 

2.NP 

A 
A 10,23 6,65 68,00 3,99 270,97 

A – zastřešení 10,23 6,55 66,97 0,48 16,17 

B 10,23 4,85 49,59 3,65 181,01 

C 16,30 4,13 67,24 3,65 245,42 

D 16,72 9,02 150,81 3,65 550,47 

E 8,95 7,73 69,16 3,65 252,42 

3.NP + 
podkroví + 
zastřešení 

B 
B 10,23 4,95 50,61 3,54 179,27 

B – zastřešení 
10,23 4,50 46,01 0,35 8,05 

10,23 0,45 4,60 0,35 1,61 

C C 16,30 4,12 67,07 4,21 282,45 

C – zastřešení 16,30 4,12 67,07 0,32 21,33 

D 

podkroví  16,72 9,02 150,81 1,58 238,29 

zastřešení 
16,72 5,80 96,99 3,21 310,96 

16,72 3,22 53,82 3,21 172,55 

16,72 3,22 53,82 0,26 13,89 

E 
F – půda, 
zastřešení 

8,95 7,73 69,16 3,65 252,42 

16,72 5,80 96,99 3,21 310,96 

16,72 3,22 53,82 3,21 172,55 

16,72 3,22 53,82 0,26 13,89 

      
OP 

CELKEM 
5150,71 

Stejným způsobem byl obestavěný prostor vypočten i u ostatních objektů. Níže, v tabulce č. 8 

jsou shrnuté výpočty pro administrativní budovu, v tabulkách č. 19-12 jsou výpočty výměr ostatních 

objektů. 
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Tab. č. 8 – Výpočty výměr u administrativní budovy [vlastní] 

Administrativní budova-p. č. 853, p. č. 854 a p. č. 856 

Podlaží 
Převažující 

vk [m] 
ZP [m²] OP [m³] 

 1.NP  3,70 410,68 1 656,03 

 2.NP  3,65 404,80 1 500,28 

3.NP 
 3.NP  4,69 337,66 

952,43 
Galerie (d: 4,55 m; š: 4,38 m) 2,40 19,95 

Zastřešení  1 041,96 

Celkem 1 173,09 5 150,71 

Průměrná výška podlaží [m] 3,61 

Průměrná zastavěná plocha podlaží [m²] 391,03 

 

Tab. č. 9 – Výpočty výměr u starého výrobního objektu [vlastní] 

Starý výrobní objekt-p. č. 853 

Podlaží Délka [m] Šířka [m] ZP [m²] 
Převažující 

vk [m] 
OP [m³] 

1.NP 
starý trakt 15,70 5,00 78,50 3,35 262,98 

schodiště 5,50 4,03 22,18 3,35 74,31 

2.NP 

starý trakt 15,70 5,00 78,50 3,35 262,98 

schodiště 5,63 4,03 22,69 3,35 76,00 

pavlač - - 31,34 1,00 31,34 

Zastřešení 
půda 15,70 5,00 39,25 4,10 160,93 

schodiště 5,63 3,70 20,81 4,10 85,33 

Celkem 201,87 - 
 

953,85 

Průměrná výška podlaží [m] 3,35 

Průměrná zastavěná plocha podlaží [m²] 100,93 
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Tab. č. 10 – Výpočty výměr u výzkumného a vývojového střediska [vlastní] 

Výzkumné a vývojové středisko-p. č. 857 

Podlaží Délka [m] Šířka [m] ZP [m²] 
Převažující 

vk [m] 
OP [m³] 

1.NP 
Hl. budova 12,25 7,00 85,75 3,64 311,70 

schodiště 6,00 3,85 23,10 3,64 83,97 

2.NP 

Hl. budova 12,25 7,00 85,75 3,65 312,99 

schodiště 6,00 3,85 23,10 3,65 84,32 

Šikmá část 3,85 1,00 1,93 3,65 7,03 

3.NP 

Hl. budova 12,25 7,00 85,75 3,65 312,99 

schodiště 6,00 3,85 23,10 3,65 84,32 

Šikmá část 3,85 1,00 1,93 3,65 7,03 

4.NP 

Hl. budova 12,25 7,00 85,75 3,17 253,31 

schodiště 6,00 3,85 23,10 3,17 68,24 

Šikmá část 3,85 1,00 1,93 3,17 5,69 

Zastřešení 16,10 7,00 112,70 4,35 163,72 

Celkem 441,18 - 1 695,27 

Průměrná výška podlaží [m] 3,52 

Průměrná zastavěná plocha podlaží [m²] 110,29 

 

Tab. č. 11 – Výpočty výměr u rozšíření výzkumného a vývojového střediska [vlastní] 

Rozšíření výzkumného a vývojového střediska-p. č. 857 

Podlaží Délka [m] Šířka [m] ZP [m²] 
Převažující 

vk [m] 
OP [m³] 

1.NP 12,66 6 75,96 3,60 208,13 

Zastřešení 12,66 6 75,96 1,34 50,93 

Celkem 75,96 - 259,06 

Průměrná výška podlaží [m] 3,60 

Průměrná zastavěná plocha podlaží [m²] 75,96 
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Tab. č. 12 – Výpočty výměr u prototypové dílny [vlastní] 

Prototypová dílna-p. č. 855/2 

Podlaží Délka [m] Šířka [m] ZP [m²] 
Převažující 

vk [m] 
OP [m³] 

1.NP 18,25 12,4 226,3 6,43 1455,11 

Zastřešení 18,25 12,4 226,3 2,34 265,34 

Celkem 226,30 - 1 720,45 

Průměrná výška podlaží [m] 6,43 

Průměrná zastavěná plocha podlaží [m²] 226,30 

5.1.3 Stanovení ceny nákladovým způsobem 

V této kapitole bude zpracovaný výpočet cen jednotlivých staveb ve výrobním areálu 

nákladovým způsobem. Výpočet je zpracovaný na základě postupu, který je popsán v teoretické části 

této práce, a který upravuje § 10-30 oceňovací vyhlášky. Tento způsob ocenění byl použit na všechny 

stavební objekty výrobního areálu. 

Pro účely ocenění bylo nutné stavbu správně zařadit, tzn. podle § 12 oceňovací vyhlášky určit, 

zda se jedná o budovu či halu a určit její typ. Podle přílohy č. 8 (pro budovy) nebo přílohy č. 9 (pro haly) 

se stanoví základní cena za m3 obestavěného prostoru stavby. Typ objektu byl určen podle převažujícího 

účelu stavby, a to na základě převažující podlahové plochy. Do výpočtu byly zahrnuty pouze plochy 

účelných místností, jako jsou kanceláře, výrobní prostory či sklady. Ostatní plochy místností (chodby, 

šatny, toalety či kuchyňky) nebyly do výpočtu převažujícího účelu zahrnuty. Pro výpočet ceny bylo nutné 

použít index trhu a index polohy, které byly převzaty z výpočtu ceny pozemků podle cenového předpisu. 

Při výpočtu koeficientu vybavení každé stavby bylo zohledněno nadstandardní či podstandardní 

provedení jednotlivých konstrukcí.  

U každého objektu bylo nutné vyčíslit opotřebení. Použila se buď metoda lineární nebo 

analytická. V případě, že u objektu byla provedena přístavba, nástavba nebo rekonstrukce, byla použita 

metoda analytická. Pokud nebyla provedena žádná stavební úprava objektu, použila se metoda lineární. 

Po odečtení opotřebení stavby od výchozí ceny stavby byla stanovená konečná cena stavby. 

Administrativní objekt  

Jedná se o třípodlažní budovu. Původní objekt této budovy byl rekonstruován a byla provedena 

nástavba. V zadní části byla přistavena dvorní přístavba. Dohromady tak tvoří jeden administrativní 

objekt.  V objektu jednoznačně převažují podlahové plochy kanceláří. V objektu se nevyskytují žádné 

prostory, které by přesáhly 400 m3. Podle tabulky č. 1 z přílohy č. 8 oceňovací vyhlášky je objekt budova 

typu F, budova pro administrativu (kód CZ-CC je 122 a číslo SKP 46.21.14.3..1). Základní cena 

obestavěného prostoru budovy typu F je 2 807 Kč/m3. Vzhledem k tomu, že na objektu byla prováděna 
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rekonstrukce, nástavba i přístavba, tedy vzhledem k různému stáři jednotlivých konstrukcí byla pro účely 

opotřebení použita metoda analytická. Shrnutý výpočet je v tabulce č. 13 a celý výpočet je k nalezení 

v příloze č. 7 této diplomové práce. 

Tab. č. 13 – Ocenění administrativní budovy nákladovým způsobem [vlastní] 

Výpočet ceny – budova  Administrativní budova 
Ocenění podle § 10, 11 a 12 vyhlášky č. 

441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 12, příloha č. 8) 
Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel – 

program ABN14b 

Budova – § 12 a příloha č. 8 Budova pro administrativu typ F   CZ-CC 122 

Základní cena                                 dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky ZC Kč/m3     2 807,00 

Obestavěný prostor objektu                                            P mj m3   5 150,71 

Průměrná zastavěná plocha podlaží                                                      PZP P mj m2   391,03 

Průměrná výška podlaží                                              v P mj m   3,61 

Koeficient druhu konstrukce (příloha č.10 vyhlášky) K1 - Konstrukce zděné  0,939 

Koeficient zastavěné plochy                               k2 = 0,92 + (6,6 / PZP) K2 -   0,94 

Koeficient výšky podlaží                                      K3 = (2,1 / v) + 0,3 K3 -   0,88 

Koeficient polohový                                            (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -          Brno   1,23 

Koeficient změny cen staveb                                 (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -   2,17 

Index trhu   (příloha č. 3 vyhlášky) IT -   0,941 

Index polohy   (příloha č. 3 vyhlášky) IP -   0,754 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP 
(§ 10 odst. 2) 

pp  -    0,710 

Koeficient vybavení stavby (viz příloha č. 7 DP) K4 -   0,99646 

Zákl. cena upravená bez pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   Kč/m3   5 798,93 

Zákl. cena upravená s pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki x pp ZCU Kč/m3   4 114,42 

Rok odhadu                                                            2019 

Rok pořízení                                                      1970 

Stáří                                                                 S roků    49 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně / analyticky)       analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                               Z roků   viz. analytický výpočet 

Opotřebení stavby O %   66,39 

Výchozí cena stavby bez pp                                                CN Kč   29 868 593,17 

Odpočet na opotřebení stavby                         66,39 %   O Kč   -19 829 759,01 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp    Kč   10 038 834,16 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                   CS Kč   7 122 693,38 

Cena administrativní budovy byla podle nákladového způsobu ke dni ocenění stanovena 

na 7 122 693 Kč. 
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Starý výrobní objekt 

Starý výrobní objekt je nepodsklepená dvoupodlažní stavba s půdou. Ke dni ocenění je budova 

stará přibližně 59 let. U tohoto objektu bylo nutné posoudit převažující účel stavby. Byl vypočten podle 

podlahové plochy. Posouzení je v tabulce č. 14. Z tabulky vyplývá, že převažují výrobní prostory. 

Tab. č. 14 – Posouzení převažujícího účelu [vlastní] 

Posouzení převažujícího účelu podle podlahové plochy 

1.NP 

Kanceláře [m²] - 

Výrobní prostory [m²] 57,86 

Příslušenství [m²] 1,70 

2.NP 

Kanceláře [m²] 44,54 

Výrobní prostory [m²] - 

Příslušenství [m²] 111,26 

Výrobní prostory > kanceláře 

Tento objekt je podle tabulky č. 1 z přílohy č. 8 oceňovací vyhlášky budova typu L, tzn. budova 

pro průmysl (kód CZ-CC je 125111 a číslo SKP 46.21.13.1..1). Základní cena obestavěného prostoru 

budovy typu L je 2 786 Kč/m3. Pro výpočet opotřebení byla použita metoda lineárního opotřebení.  
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Tab. č. 15 – Ocenění starého výrobního objektu nákladovým způsobem [vlastní] 

Výpočet ceny – budova  Starý výrobní objekt 
Ocenění podle § 10, 11 a 12 vyhlášky č. 

441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 12, příloha č. 8) 
Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel – 

program ABN14b 

Budova - § 12 a příloha č. 8 Budova pro průmysl typ L  CZ-CC 122 

Základní cena                                   dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky ZC Kč/m3   2 786,00 

Obestavěný prostor objektu                                            P mj m3   953,85 

Průměrná zastavěná plocha podlaží                                                      PZP P mj m²   100,93 

Průměrná výška podlaží                                              v P mj m    3,35 

Koeficient druhu konstrukce                                  (příloha č.10 vyhlášky) K1  konstrukce zděné 0,939 

Koeficient zastavěné plochy                               k2 = 0,92 + (6,6 / PZP) K2     0,99 

Koeficient výšky podlaží                                      K3 = (2,1 / v) + 0,3 K3     0,93 

Koeficient polohový                                            (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -  Brno  1,23 

Koeficient změny cen staveb                                 (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -  2,164 

Index trhu   (příloha č. 3 vyhlášky) IT -    0,941 

Index polohy   (příloha č. 3 vyhlášky) IP -    0,754 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP   
(§ 10 odst. 2) 

pp -    0,710 

Koeficient vybavení stavby (viz příloha č. 7 DP) K4 -   0,89278 

Zákl. cena upravená bez pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki  Kč/m3   5 677,78 

Zákl. cena upravená s pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki x pp ZCU Kč/m3     4 028,46 

Rok odhadu                                                            2019 

Rok pořízení                                                      1970 

Stáří                                                                 S roků       49 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně / analyticky)           Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       100 

Opotřebení stavby   O %     49,00 

Výchozí cena stavby bez pp                                                CN Kč   5 415 768,28 

Odpočet na opotřebení stavby                                49,00 %   O Kč   -2 653 726,46 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                             Kč   2 762 041,82 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                    CS Kč   1 959 707,34 

Cena steré výrobní budovy byla podle nákladového způsobu ke dni ocenění stanovena 

na 1 959 707 Kč. 

Výzkumné a vývojové středisko 

Výzkumné a vývojové středisko (dále jen VVS) je čtyřpodlažní budova. Stáří objektu je ke dni 

ocenění 7 let. V budově jednoznačně převažují kanceláře. V objektu se nevyskytují žádné prostory, které 

by přesáhly 400 m3. Tento objekt je tedy podle tabulky č. 1, z přílohy č. 8, oceňovací vyhlášky 

č. 441/2013 Sb. budova typu F, budova pro administrativu (kód CZ-CC je 122 a číslo SKP 46.21.14.3..1). 
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Základní cena obestavěného prostoru budovy typu F je 2 807 Kč/m3. Byla použita metoda lineárního 

opotřebení. Výpočet je shrnutý v tabulce č. 16 a celý výpočet součástí přílohy č. 7 této práce. 

Tab. č. 16 – Ocenění výzkumného a vývojového střediska nákladovým způsobem [vlastní] 

Výpočet ceny – budova  
 Výzkumné a vývojové 

 středisko 
Ocenění podle § 10, 11 a 12 vyhlášky č. 

441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 12, příloha č. 8) 
Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel – 

program ABN14b 

Budova - § 12 a příloha č. 8 Budova pro administrativu typ F  CZ-CC     122 

Základní cena                                 dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky ZC Kč/m3   2 807,00 

Obestavěný prostor objektu                                            P mj m3  1 695,27 

Průměrná zastavěná plocha 
podlaží                                                      

PZP P mj m²     110,29 

Průměrná výška podlaží                                              v P mj m     3,52 

Koeficient druhu konstrukce                                  (příloha č.10 vyhlášky) K1     konstrukce zděné 0,939 

Koeficient zastavěné plochy                               k2 = 0,92 + (6,6 / PZP) K2       0,98 

Koeficient výšky podlaží                                      K3 = (2,1 / v) + 0,3 K3       0,90 

Koeficient polohový                                            (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -   Brno 1,23 

Koeficient změny cen staveb                                 (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -     2,17 

Index trhu   (příloha č. 3 vyhlášky) IT -     0,941 

Index polohy   (příloha č. 3 vyhlášky) IP -     0,754 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP   
(§ 10 odst. 2)  

pp -     0,710 

Koeficient vybavení stavby (viz příloha č. 7 DP) K4 -     1,01606 

Zákl. cena upravená bez pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   Kč/m3   6 283,06 

Zákl. cena upravená s pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki x pp ZCU Kč/m3   4 457,92 

Rok odhadu                                                          2019 

Rok pořízení                                                    2012 

Stáří                                                                 S roků     7 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně / analyticky)       Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků     100 

Opotřebení stavby   O %     7,00 

Výchozí cena stavby bez pp                                                CN Kč   10 651 491,96 

Odpočet na opotřebení stavby                                7,00 %   O Kč   -745 604,44 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                            Kč   9 905 887,52 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                   CS Kč   7 028 365,88 

Cena výzkumného a vývojového střediska byla podle nákladového způsobu ke dni ocenění 

stanovena na 7 028 366 Kč. 
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Rozšíření výzkumného a vývojového střediska 

Stáří jednopodlažní budovy je ke dni ocenění 7 let. Jedná se o jednu místnost výzkumné 

a vývojové dílny, která nepřesahuje 150 m2 zastavěné plochy. Stavba určená podle tabulky č. 1 z přílohy 

č. 8 oceňovací vyhlášky jako budova typu L, tzn. budova pro průmysl (kód CZ-CC je 125111 a číslo SKP 

46.21.13.1..1). Základní cena obestavěného prostoru budovy typu L je 2 786 Kč/m3. Pro výpočet 

opotřebení byla použita metoda lineárního opotřebení. Výpočet je shrnutý v tabulce č. 17 a celý výpočet 

součástí přílohy č. 7 této práce. 

Tab. č. 17 – Ocenění rozšíření výzkumného a vývojového střediska nákladovým způsobem [vlastní] 

Výpočet ceny – budova  
 Rozšíření výzkumného a 

vývojového centra 
Ocenění podle § 10, 11 a 12 vyhlášky č. 

441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 12, příloha č. 8) 
Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel – 

program BN14b 

Budova - § 12 a příloha č. 8 Budova pro průmysl typ L   CZ-CC   125 111 

Základní cena                                 dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky ZC Kč/m3 2 786,00 

Obestavěný prostor objektu                                            P mj m3  259,06 

Průměrná zastavěná plocha podlaží                                                      PZP  P mj m²   75,96 

Průměrná výška podlaží                                              v P mj m   3,60 

Koeficient druhu konstrukce                                    (příloha č.10 vyhlášky) K1 -   konstrukce zděné 0,939 

Koeficient zastavěné plochy                               k2 = 0,92 + (6,6 / PZP) K2 -     1,01 

Koeficient výšky podlaží                                      K3 = (2,1 / v) + 0,3 K3 -     0,88 

Koeficient polohový                                            (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -   Brno 1,23 

Koeficient změny cen staveb                                 (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -     2,164 

Index trhu   (příloha č. 3 vyhlášky) IT  -     0,941 

Index polohy   (příloha č. 3 vyhlášky) IP -     0,754 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP  
(§ 10 odst. 2)  

pp  -      0,710 

Koeficient vybavení stavby (viz příloha č. 7 DP) K4 -     0,82530 

Zákl. cena upravená bez pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   Kč/m3     5 111,27 

Zákl. cena upravená s pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki x pp ZCU Kč/m3     3 626,52 

Rok odhadu                                                          2019 

Rok pořízení                                                      2012 

Stáří                                                                 S roků       7 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně / analyticky)         Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků     100 

Opotřebení stavby   O %     7,00 

Výchozí cena stavby bez pp                                                CN Kč   1 324 133,42 

Odpočet na opotřebení stavby                                7,00 %   O Kč   -92 689,34 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                                Kč   1 231 444,08 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                   CS Kč   873 726,81 

Cena rozšíření výzkumného a vývojového střediska byla podle nákladového způsobu ke dni 

ocenění stanovena na 873 727 Kč. 
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Prototypová dílna  

Jedná se o jednopodlažní objekt, u kterého bylo nutné posoudit, zda se jedná o budovu či halu. 

Posouzení je zobrazeno v tabulce č. 18. Byly splněny podmínky zastavěného i obestavěného prostoru, 

tzn. objekt je halou. V případě nesplnění obou podmínek by se jednalo o budovu.  

Tab. č. 18 – Posouzení budova x hala [vlastní] 

Posouzení dle § 12 vyhlášky č. 441/2013 Sb. BUDOVA x 
HALA 

Zastavěná plocha [m²] 226,30 

Celkem prostory větší než 400 m³ [m³] 1 301,76 

Vnější OP celého objektu [m³] 1 720,67 

2/3 vnějšího OP celého objektu [m³] 1 147,11 

Podmínky pro 
halu 

ZP ≥ 150 m² Splněno 

Celkem prostory větší než 400 m³ > 2/3 OP Splněno 

Posouzení HALA 

Součástí objektu je jeřábová dráha s nosností 5 tun a podle tabulky č. 1 z přílohy č. 9, oceňovací 

vyhlášky, se jedná o halu typu F, tedy budova pro průmysl s jeřábovými drahami (číslo CZ-CC je 125111 

a číslo SKP 46.21.13.1..2). Základní cena obestavěného prostoru haly typu F je 1 731 Kč/m3. Pro výpočet 

opotřebení byla použita metoda lineárního opotřebení. Výpočet je shrnutý v tabulce č. 19 a celý výpočet 

součástí přílohy č. 7 této práce. 
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Tab. č. 19 – Ocenění prototypové dílny nákladovým způsobem [vlastní] 

Výpočet ceny – hala  Prototypová dílna 
Ocenění podle § 10, 11 a 12 vyhlášky č. 441/2013 

Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem (§ 12, příloha č. 9) 
Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel – 

program ABN14b 

Hala - § 12 a příloha č. 9 Budova pro průmysl s jeřábovými drahami typ F   CZ-CC   125 111 

Základní cena                                 dle typu z přílohy č. 9 vyhlášky ZC Kč/m3     1 731,00 

Obestavěný prostor objektu                                            P mj m3   1 720,45 

Průměrná zastavěná plocha podlaží                                                      PZP  P mj m²     226,30 

Průměrná výška podlaží                                              v P mj m     6,430 

Koeficient druhu konstrukce                                 (příloha č.10 vyhlášky) K1  -  Konstrukce zděné 0,939 

Koeficient zastavěné plochy                               k2 = 0,92 + (6,6 / PZP) K2  -      0,949 

Koeficient výšky podlaží                                      K3 = (2,8 / v) + 0,3 K3  -     0,735 

Koeficient polohový                                            (příloha č. 20 vyhlášky) K5 -   Brno 1,230 

Koeficient změny cen staveb                                 (příloha č. 41 vyhlášky) Ki -    2,164 

Index trhu   (příloha č. 3 vyhlášky) IT -     0,941 

Index polohy   (příloha č. 3 vyhlášky) IP -     0,754 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP 
(§ 10 odst. 2)  

pp  -      0,710 

Koeficient vybavení stavby (viz příloha č. 7 DP) K4 -     0,89112 

Zákl. cena upravená bez pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   Kč/m3   2691,29 

Zákl. cena upravená s pp ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki x pp ZCU Kč/m3 

 

1 909,51 

Rok odhadu                                                          2019 

Rok pořízení                                                      2012 

Stáří                                                                 S roků     7 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně / analyticky)         Lineárně 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků    100 

Opotřebení stavby   O %    7,00 

Výchozí cena stavby bez pp                                                CN Kč   4 630 225,88 

Odpočet na opotřebení stavby                                7,00 %   O Kč -324 115,81 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                             Kč   4 306 110,07 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                    CS Kč   3 055 245,38 

Cena prototypové dílny byla podle nákladového způsobu ke dni ocenění stanovena 

na 3 055 245 Kč.  

V tabulce č. 20 je souhrn všech výsledků jednotlivých objektů a vyčíslené celkové ceny celého 

areálu. 
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Tab. č. 20 – Rekapitulace výsledků nákladového ocenění [vlastní] 

Název objektu 
Reprodukční  

cena [Kč] 
Opotřebení  

[Kč] 
Časová 

 cena [Kč] 

Cena ke dni 
odhadu s koef. 

Pp [Kč] 

Administrativní objekt 29 868 593,17 -19 829 759,01 10 038 834,16 7 122 693,38 

Starý výrobní objekt 5 415 768,28 -3 195 303,29 2 220 464,99 1 575 451,00 

VVS 10 651 491,96 -745 604,44 9 905 887,52 7 028 365,88 

RVVS 1 324 133,42 -92 689,34 1 231 444,08 873 726,81 

Prototypová dílna 4 630 225,88  -324 115,81 4 306 110,07 3 055 245,38 

CELKEM 51 890 212,71 -23 645 895,06 28 244 317,65 20 039 738,79 

Celková reprodukční cena výrobního byla stanovena na 51 890 213 Kč. 

Cena časová výrobního areálu byla stanovena na 28 244 318 Kč. 

Cena s koeficientem pp celého výrobního areálu byla stanovena na 20 039 738,79 Kč. 

5.1.4 Stanovení ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu 

Ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu bylo provedeno podle 

§ 31, 32 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Postup výpočtu je detailně popsán v kapitole č. 2.2.3. Jelikož 

stavby nejsou pronajaté, na základě § 31 odst. c), byla tato metoda ocenění použita pouze u budov 

pro administrativu (administrativní budova, výzkumné a vývojové středisko).  

Dále bylo nutné určit výši obvyklého nájemného. To bylo stanoveno na základě přímého 

porovnání administrativních prostor, nacházejících se v několika městských částech Brna. Databáze 

s nebytovými prostory a výpočet obvyklého nájemného přímým porovnáním jsou součástí příloh této 

diplomové práce (příloha č. 8 a č. 9). Obvyklé nájemné administrativních prostor bylo stanoveno 

na 2 422 Kč/m2/rok.  

Míra kapitalizace je podle přílohy č. 22 k oceňovací vyhlášce 6,5 %. Míra kapitalizace byla celkem 

zvýšena o 0,4 %., přičemž 0,1 % představuje pokrytí rizika, které je spojené s docílením pronájmu celkové 

podlahové plochy. Zbylých 0,3 % představuje zohlednění toho, že se jedná o víceúčelové budovy, a míra 

kapitalizace byla zvolena podle převažujícího účelu (vedle administrativních prostor se v budovách 

nachází také skladové prostory a míra kapitalizace pro nemovité věci pro výrobu je v případě 

budov 7,5 %).  

Podle tabulky č. 1 přílohy č. 23 oceňovací vyhlášky byly stavby zařazeny do skupiny C, 

tzn. bez zásadních změn okolí a podmínek s dopadem na výnosnost, s rozvojovými možnostmi nemovité 

věci. Do skupiny C byly stavby zařazeny z toho důvodu, že se nepředpokládá změna charakteru okolní 

zástavby, ani okolní výstavba staveb, které by měly významný dopad na výnosnost či prodejnost 
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oceňovaných staveb, viz územní plán, jehož výřez je součástí příloh diplomové práce (příloha č. 3). 

Všechny návrhové plochy jsou stejného funkčního typu jako plochy, kde se nachází oceňovaný majetek 

(jedná se o smíšené plochy obchodu a služeb). Za funkční plochou, kde se areál nachází, je vidět 

navrhovaná komunikace se 2 nebo 3 jízdními pruhy, která je v bezprostřední blízkosti napojovaná 

na navrhovanou rychlostní komunikaci. Zásadní dopad na objekt se však nepředpokládá.  

 Přestože objekt leží ve velmi dobré lokalitě, růst nájemného zaručen polohou se nepředpokládá. 

Můžeme říct, že stavby odpovídají svému nejlepšímu a nejvyššímu využití.  Pro lepší využitelnost celého 

areálu by se dalo uvažovat o rekonstrukci starého výrobního objektu, případně o nové výstavbě 

či přístavbě, která by zvýšila cenu celého areálu. 

Celý výpočet je v tabulce č. 21. 

Tab. č. 21 – Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu [vlastní] 

Výpočet ceny kombinací nákladového a výnosového způsobu Budovy pro administrativu 

Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel – program ABN14b 

Výnosové ocenění stavby podle §§ 31, 32 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Vstupní hodnota: cena stavby, zjištěná nákladovým způsobem, bez pp  19 944 721,68 

Výnosy z nájemného za rok (§ 32) 

Nájemné obvyklé roční Kč/m2/rok 2 421,93 

Výměra pronajaté části  m2 1 301,59 

Uvažovaný hrubý výnos z nájemného ročně                                                    Kč 3 152 364,21 

Náklady na dosažení výnosů (za rok) 

Podklady pro výpočet nákladů 

Náklady 40 % z nájemného (paušální dle § 32)  N 1 260 945,68 

Je pozemek, na které stavba stojí, stejného vlastníka jako stavba? ano / ne ano 

Nájemné z pozemku, je-li pozemek jiného vlastníka (ročně) Kč 0,00 

Je-li pozemek, na němž stavba stojí, stejného vlastníka:    

Zastavěná plocha stavby – příloha č. 1, čl. 2, odst. (1) m2 1 301,59 

Jednotková cena pozemku Kč / m2 2 863,00 

Cena výměry pozemku rovné zastavěné ploše stavby Kč 3 726 452,17 

Z toho 5 % Fiktivní nájemné Kč 186 322,61 

Náklady celkem  Kč 1 447 268,29 

Náklady max. 50 % výnosů Kč 1 576 182,10 

Náklady pro výpočet výnosové hodnoty dle oceňovací vyhlášky Kč 1 447 268,29 

Výpočet čistého ročního nájemného 
  

Výnosy ročně celkem                                                Kč 3 152 364,21 

Náklady ročně celkem                                                Kč 1 447 268,29 

Nájemné po odpočtu nákladů ročně celkem                                          Kč 1 705 095,91 
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Výpočet ceny výnosovým způsobem 

Čisté roční nájemné                                                        Kč 1 705 095,91 

Míra kapitalizace základní (příloha 22) % 6,50 

Úprava u částečně pronajaté, resp. nepronajaté stavby (zvýšení o max. 0,5 %) % 0,10 

Úprava u stavby s různým účelem užití (zvýšení, resp. snížení o max. 0,5 %) % 0,30 

Úprava celkem % 0,40 

Míra kapitalizace pro výpočet ceny výnosovým způsobem % 6,90 

Cena zjištěná výnosovým způsobem CV, včetně příslušenství, bez 
pozemků a trvalých porostů                                    

Kč 24 711 534,99 

Ocenění staveb kombinací nákladového a výnosového ocenění podle § 31 a přílohy č. 23 vyhlášky č. 441/2013 
Sb. Jedna pronajatá budova nebo hala s ev. příslušenstvím 

Cena všech staveb včetně příslušenství, zjištěná výnosovým způsobem, bez 
pozemků a trvalých porostů 

CV (Kč) 24 711 534,99 

Cena všech staveb včetně příslušenství, zjištěná nákladovým způsobem, bez 
pp, s odpočtem opotřebení, bez pozemků a trvalých porostů 

CN (Kč) 19 944 721,68 

Rozdíl CV – CN  (Kč) 4 766 813,31 

Absolutní hodnota rozdílu R   = |CV – CN| (Kč) 4 766 813,31 

Zatřídění nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti podle tabulky č. 1 přílohy č.  23 vyhlášky 

Skupina  C 

Charakteristika: Bez zásadních změn – stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti 

Vztah cen Cena stanovená výnosovým způsobem CV je  větší 

Případ ocenění: CV je větší než CN, jen pro budovy typu J a K 

Vztah pro ocenění (příloha č. 23, 
tabulka č. 2) 

Cena stanovená kombinací CV a CN  CV + 0,20 R 

Cena stanovená kombinací výnosového a nákladového způsobu ocenění  Kč 25 664 897,65 

Cena administrativních budov je podle kombinace nákladového a výnosového způsobu 

po zaokrouhlení rovna 25 664 898 Kč.  

5.2 OCENĚNÍ CENOU OBVYKLOU 

Cenou obvyklou byly oceněny rovněž stavby i pozemek. Pro ocenění pozemku byla použita 

Naegeliho metoda a stavební objekty byly oceněny výnosovou metodou a přímým porovnáním. 

5.2.1 Ocenění pozemku 

Ocenění pozemků podle Naegeliho metody je značně jednodušší než ocenění pozemku podle 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Naegeliho metoda při výpočtu ceny pozemku vychází 

z reprodukčních cen všech staveb na pozemku, přičemž u pozemků, které nejsou zastavěny se bere 

v úvahu jejich nejlepší reálné využití. Reprodukční cena byla převzata z nákladového způsobu ocenění. 

Jedná se o součet výchozích cen staveb bez koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu („pp“) 
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všech stavebních objektů. Tato metoda se počítá na základě pěti klíčů třídy polohy. Byly stanoveny pouze 

4 klíče, protože kritérium „Obytný sektor“ se v tomto případě nepoužilo. Nebyly uvedeny žádné 

povyšující, ani ponižující faktory, proto výsledná třída polohy byla vypočtena jako průměr čtyř zvolených 

tříd. Výpočet ceny touto metodou je v tabulce č. 22. 
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Tab. č. 22 – Ocenění pozemku Naegeliho metodou [vlastní] 

Ocenění pozemků Naegeliho metodou třídy polohy 

Výpočet proveden tabulkovým procesorem Excel – program ABN Výpočet  

Klíč třídy polohy Popis Třída 

I – Všeobecná situace 
obytná místa větších měst a jejich rychle dosažitelných 

předměstí 
4 

II – Intenzita využití 

pozemku 

vícepodlažní podnikové stavby se vším technickým 

zařízením 
4 

III – Dopravní relace k 

velkoměstu 

přednostní obytná místa v těsné blízkosti veřejného 

dopravního prostředku, dobrá úprava silnic, krátké 

jízdní časy vlastním vozem do středu (15 minut), území 

velkého města a předměstí 

4 

IV – Obytný sektor Kritérium se nepoužije - 

V – Řemesla, průmysl, 

administrativa, obchod 

3. sklady a výstavní plochy velkoobchodů, jejich 

zastoupení, parkoviště, garáže, opravárenské dílny, 

výletní restaurace 

3 

Průměr     3,75 

VI – Povyšující faktory     -  

VII – Redukující faktory      - 

Výsledná třída polohy (4 + 4 + 4 + 3) / 4 3,75 

Nejbližší nižší celá třída polohy                                                     3,00 

K této nejbližší nižší třídě příslušný podíl pozemku                   (%) 9,00 

Nejbližší vyšší celá třída polohy                               4,00 

K této nejbližší vyšší třídě příslušný podíl pozemku                     (%) 13,00 

Procento zastoupení ceny pozemku v ceně souboru stavby + pozemky   12,00 

Výchozí reprodukční cena všech staveb na pozemku (RC, CNs) Kč 51 890 212,71 

Cena pozemku – základní plocha (JCz) Kč 7 075 938,00 

Výměra pozemků celkem (Pc) m2 2 863 

Z toho plocha zastavěná hlavními stavbami celkem (Pzs) m2 912 

Max. přípustný násobek plochy zastavěné stavbami pro výpočet 

jednotkové ceny pozemku (n) 
 - 3 × 

Je plocha pozemku větší než max. násobek zastavěné plochy?  - ano 

Základní plocha použitá pro výpočet jednotkové ceny pozemku (Pz) m2 2 737 

Výměra přebývající plochy (Pp) m2 126 

Jednotková cena základní plochy (JCz) Kč / m2 2 584,92 

Cena základní plochy (Cz) Kč 7 075 947 

Koeficient ceny přebývající plochy (k)  - 0,25 

Jednotková cena přebývající plochy (JCp) Kč / m2 646,23 

Cena přebývající plochy (Cp) Kč 81 169,72 

Cena celého pozemku   (zaokrouhleno) Kč 7 157 100,00 

Jednotková cena se zohledněním ceny "přebývající plochy" Kč / m2 2 499,8603 

Jednotková cena se zohledněním ceny "přebývající plochy" Kč / ha 24 998 603 

Cena celého pozemku je podle Naegeliho metody po zaokrouhlení rovna 7 157 100 Kč.  
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5.2.2 Ocenění staveb přímým porovnáním 

Podkladem pro přímé porovnání byly realizované ceny z kupních smluv, které byly vloženy 

na katastr nemovitostí. Jedná se ale o cenové údaje z roku 2014. Jelikož se jedná o starší ceny, byly 

pomocí indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC, pro budovy pro průmysl, upraveny 

na současnou cenovou hladinu. Indexy cen stavebních děl pro každé čtvrtletí každého roku jsou 

dostupné z Českého statistického úřadu. Byly použity také ceny z aktuálních realitních inzercí. Byly 

vytvořené databáze porovnávaných nemovitostí pro kanceláře, výrobní objekty a sklady.  Pro účel určení 

výše obvyklého nájemného byly sledovány pronájmy jednotlivých objektů, pro účel přímého porovnání 

pak byla vytvořena databáze prodejů jednotlivých objektů. Databáze pronájmů i prodejů výrobních 

objektů, skladovacích prostor a administrativních prostor jsou k nalezení v příloze č. 8 a č. 9 této 

diplomové práce. V každé databázi je u každé nemovitosti uvedena lokalita, kde se daný objekt nachází, 

stručný popis o objektu, velikost objektu (v m2), případně plocha celého pozemku (v m2), cena (uvedena 

v Kč), číslo a datum aktualizace inzerátu, (v případně realizovaných cen číslo řízení), zdroj a fotografie 

objektu. 

Pro každou databázi byl proveden Grubbsův test, aby byly vyloučeny extrémní hodnoty 

a eliminovala se tím nepřesnost metody. Všechny ceny porovnávaných objektů byly vzestupně seřazeny. 

Z tohoto souboru cen se vypočetl průměr a směrodatná odchylka a určila se minimální a maximální 

hodnota. Poté byla vypočtena testová kritéria T1 a Tn, která byla následně porovnána s kritickými 

hodnotami tohoto testu. Na základě tohoto porovnání se rozhoduje, zda se nejnižší nebo nejvyšší 

hodnotu z porovnání vyřadí. Pokud je nějaká z hodnot vyřazena, test se opakuje, ale již bez vyřazené 

hodnoty. Pokračuje se do té doby, než jsou všechny hodnoty vyhovující.  

Porovnávané objekty jsou různorodé, jejich cena se často velmi liší. Z toho důvodu bylo 

pro přesnější stanovení ceny oceňovaného objektu použito několik koeficientů. Tyto koeficienty 

představují faktory, které cenu výrazně ovlivňují. Bylo přihlédnuto ke specifickým potřebám výrobních 

areálů – tedy např. dopravní dostupnost, okolní zástavba apod. V případě ocenění výrobních areálů 

se porovnávají odlišné požadavky než u objektů rezidenčních. Koeficienty byly zvoleny následující: 

• KCR koeficient redukce na pramen ceny – v případě cen, které jsou inzerované, je třeba brát 

v potaz, že ceny jsou pouze informativního charakteru a bývají vyšší než realizovaná cena 

při prodeji. U nájmů byla inzerovaná cena snížena o 15 %, u prodejů pouze o 10 %. V případě, 

že se jednalo o skutečně zaplacenou částku z roku 2014, cena byla tímto koeficientem upravena 

na současnou cenovou hladinu. Byla zvýšena o 9 %. Výpočet nárůstu cen z roku 2014 je v příloze 

č. 4. 

• K1 Koeficient úpravy na lokalitu – v případě porovnávání výrobních či skladových objektů 

byly tyto koeficienty upravovány podle přístupnosti ze silnic I. třídy nebo dálnic.  Ty objekty, 
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které jsou na okraji města u silničních uzlů jsou situovány lépe než objekty uprostřed města, kde 

je horší dopravní dostupnost, zejména pro kamiony.  

• K2 Koeficient úpravy na velikost objektu – velikost je jeden z faktorů, který cenu významně 

ovlivňuje. V případě, že porovnávané objekty byly větší než oceňovaný, koeficient byl volen 

přiměřeně větší než jedna. V případě, že porovnávané objekty byly menší, koeficient byl volen 

přiměřeně menší než jedna. 

• K3 Koeficient úpravy na možnost parkování – vzhledem k ceně parkovacích míst je tento 

koeficient velmi důležitý. V případě porovnání výrobních objektů byl kromě možnosti parkování 

zohledněn možný příjezd nákladních automobilů. 

• K4 Koeficient úpravy na způsob využívání stavby – tento koeficient byl použit pouze 

u prodejů, a to z toho důvodu, že porovnávané objekty se často lišily v možnostech využívání 

stavby.  Některé stavby byly občanského vybavení, jiné byly vhodné spíše pro ubytovací zařízení, 

některé skladovací prostory měly k dispozici kanceláře a zázemí, u jiných se jednalo o prostory 

bez kancelářského zázemí apod. 

• K5 Koeficient úpravy na technický stav – tímto koeficientem bylo zohledněno opotřebení 

a tím i další životnost stavby. 

• K6 Koeficient úpravy na vybavení – tento koeficient určuje, zda se v porovnávacím objektu 

nachází nadstandartní či moderní vybavení, které může cenu ovlivnit. Jedná se například 

o mostové jeřáby, nákladní výtahy, speciální stroje, nářadí apod. 

• K7 Koeficient úpravy na odbornou úvahu – jedná se o posouzení „lepší x horší“ pohledem 

autora. 

Pro ukázku je níže uveden jeden výpočet ceny přímým porovnáním. V tabulce č. 23 jsou shrnuté 

údaje, ze kterých bude přímé porovnání provedeno, v tabulce č. 24 je proveden Grubbsův test a v tabulce 

č. 25 je samotné porovnání. Ostatní podrobné výpočty jsou k nalezení v příloze č. 10 a č. 11 této 

diplomové práce. Níže bude pouze tabulka se shrnutými výpočty. 
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Tab. č. 23 – Shrnutí údajů pro přímé porovnání celého areálu – prodej [vlastní] 

Přímé porovnání celého areálu – PRODEJ  

Č. Lokalita 
Užitná 
plocha 

[m²] 
Převažující působ využití stavby 

Oceň. 
Objekt 

Dukelská třída 247/69,  

Brno-Husovice  
1683,48 

Stavba pro administrativu, 
skladování a výrobu – společně 

funkčně užívané 

1 
Dukelská třída 42/14,  

Brno-Husovice  
931 víceúčelová stavba 

2 
Gargulákova,  

Brno-Husovice  
722 stavba pro výrobu a skladování 

3 
Obřanská 353/101 a,  

Brno-Maloměřice  
260 

Stavba pro administrativu, 
skladování a výrobu – pozemky 

společně funkčně užívané 

4 
Jarní 1040/44 b,  

Brno-Maloměřice  
107 

víceúčelová stavba – pozemky 
společně funkčně užívané 

5 
Jilemnického,  

Brno-Husovice  
197 

jiná stavba, pozemky společně 
funkčně užívané 

6 
U Vlečky 418/2 a,  

Brno-Komárov  
2285 jiná stavba 

7 
Bubeníčkova 4388/13,  

Brno-Židenice  
1556 

jiné stavby, garáže, pozemky 
společně funkčně užívané 

8 
Filipínského 1477/63, 

Šámalova 1477/60,  

Brno-Židenice  

1099 stavba pro administrativu 

9 
Podzimní 966/4, Brno – 

Maloměřice  
731 stavba pro ubytovací zařízení 

10 
Jeneweinova 146/10,  

Brno-Komárov  
631 

stavba občanského vybavení, 
pozemky společně funkčně užívané 

11 
Lužná 717/3 a,  

Brno-Komárov  
127 

stavba občanského vybavení, 
pozemky společně funkčně užívané 

12 
Kneslova 700/1,  

Brno-Černovice  
434 stavba občanského vybavení 

13 Brno-střed  3969 hala  

14 Brno-jih  4800 hala 

15 
Francouzská,  

Brno-Zábrdovice  
1000 budova / hala 

16 Brno-Jih  220 budova   

17 Brno-město  1100 
hala, skladově výrobní prostor se 

zázemím, kanceláře 
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Tab. č. 24 – Grubbsův parametrický test [vlastní] 

Grubbsův parametrický test – PRODEJ   Kritické hodnoty T1α = Tnα pro 
Grubbsův test 

Č. 
Cena po redukci na 

pramen ceny [Kč/m²] 

Ceny seřazené od 

nejmenšího po 

největší [Kč/m²] 

Po vyloučení 

nejvyšší 

hodnoty 

[Kč/m²] 

 

 n α = 0,05 n α = 0,05 

 3 1,150 15 2,408 

 4 1,469 16 2,443 

1 4 742 3 938 3 938 
 5 1,673 17 2,475 

2 8 892 4 742 4 742 
 6 1,822 18 2,504 

3 14 274 7 920 7 920 
 7 1,938 19 2,531 

4 85 570 8 406 8 406 
 8 2,031 20 2,557 

5 10 413 8 586 8 586 
 9 2,109 21 2,580 

6 8 586 8 790 8 790 
 10 2,177 22 2,603 

7 8 406 8 844 8 844 
 11 2,235 23 2,624 

8 19 192 8 892 8 892 
 12 2,287 24 2,644 

9 11 332 10 413 10 413 
 13 2,331 25 2,662 

10 7 920 11 332 11 332 
 14 2,371     

11 17 165 14 274 14 274 
     

12 8 790 14 645 14 645 
 T1 = (průměr – x1) / s  

13 8 844 17 165 17 165 
 Tn = (xn – průměr) / s  

14 3 938 19 192 19 192 
 Zamítání H0:  

15 24 210 24 210 24 210 
 T1≥T1α  

16 28 227 28 227 28 227 
 Tn≥Tnα  

17 14 645 85 570  -      

Číselné 
char. 

Průměr 16 773 12 474 
     

s 18 908 6 788 
     

x1 3 938 3 938 
     

xn 85 570 28 227 
     

Testová 
kritéria 

T1 0,678843 1,257431 
     

Tn 3,974317 1,718760 
     

Kritická hodnota testu: Výsledek:  
     

n = 17 T1 < T1α Nezamítáme, hodnotu nevylučujeme. 

T1α=Tnα = 2,475 Tn > T1α Zamítáme, hodnotu vylučujeme.  

 Kritická hodnota testu: Výsledek:      

 n = 16 T1 < T1α Nezamítáme, hodnotu nevylučujeme. 

 T1α=Tnα = 2,443 Tn < T1α Nezamítáme, hodnotu nevylučujeme. 
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Tab. č. 25 – Přímé porovnání celého areálu – prodej [vlastní] 

Přímé porovnání celého areálu – PRODEJ  

Č. 

Cena požadovaná, 

resp. zaplacená  KCR 

  

Cena po 

redukci 

na 

pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 
Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

L
o

k
al

it
a 

V
el

ik
o

st
 

M
o

žn
o

st
 

p
ar

k
o
v

án
í 

Z
p

ů
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b
 v
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u
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tí

 

st
av

b
y
 

T
ec

h
n
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k

ý
 s

ta
v
 

V
y

b
av

en
í 

O
d

b
o

rn
á 

ú
v

ah
a 

K1×   

… × K7 

[Kč] [Kč/m²] [Kč/m²] [Kč/m²] 

1 4 050 000 4 350 1,09 4 742 1,00 0,93 0,95 1,00 1,00 1,00 0,98 0,87 5 451 

2 5 890 000 8 158 1,09 8 892 1,00 0,91 1,00 0,95 1,00 1,00 0,90 0,78 11 400 

3 3 404 862 13 096 1,09 14 274 0,95 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,86 16 598 

4 8 400 000 78 505 1,09 85 570 0,95 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 0,74 -  

5 1 881 950 9 553 1,09 10 413 1,00 0,92 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 0,86 12 108 

6 18 000 000 7 877 1,09 8 586 0,97 1,04 1,00 1,02 1,00 1,00 1,10 1,13 7 598 

7 12 000 000 7 712 1,09 8 406 1,03 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,09 1,11 7 573 

8 19 350 000 17 607 1,09 19 192 1,03 0,95 0,95 1,10 1,00 1,00 1,03 1,05 18 278 

9 7 600 000 10 397 1,09 11 332 0,95 0,91 0,97 1,10 1,00 1,00 0,95 0,88 12 877 

10 4 585 000 7 266 1,09 7 920 1,05 0,90 1,00 1,15 1,00 1,00 0,80 0,87 9 103 

11 2 000 000 15 748 1,09 17 165 1,05 0,90 1,00 1,15 1,00 1,00 0,85 0,92 18 658 

12 3 500 000 8 065 1,09 8 790 1,00 0,90 1,00 1,15 1,00 1,00 0,98 1,01 8 703 

13 39 000 000 9 826 0,90 8 844 1,02 1,13 0,98 1,00 0,96 1,08 1,00 1,17 7 559 

14 21 000 000 4 375 0,90 3 938 0,98 1,15 1,00 1,00 0,94 0,98 1,00 1,04 3 787 

15 26 900 000 26 900 0,90 24 210 1,00 0,94 0,96 1,00 1,00 0,98 0,96 0,85 28 482 

16 6 900 000 31 364 0,90 28 227 0,98 0,90 1,00 1,00 0,95 0,98 0,98 0,80 35 284 

17 17 900 000 16 273 0,90 14 645 1,00 0,95 1,00 1,00 1,03 1,00 1,05 1,03 14 218 

Celkem průměr                    [Kč/m²] 13 605 

Minimum                   [Kč/m²] 3 787 

Maximum                   [Kč/m²] 35 284 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                s 8 453 

Pravděpodobná spodní hranice                                                               průměr – s               5 152 

Pravděpodobná horní hranice                                                           průměr + s              22 058 

Cena objektu stanovená přímým porovnáním               Kč 22 903 430 

KR Koeficient redukce na pramen ceny                   

K1 Koeficient úpravy na lokalitu                                                                                          

K2 Koeficient úpravy na velikost objektu                                                                     

K3 Koeficient úpravy na možnost parkování                                                                                            

K4 Koeficient úpravy na způsob využití stavby                                                                                              

K5 Koeficient úpravy na technický stav                                                                                        

K6 Koeficient úpravy na vybavení                                                                                 

K7 Koeficient úpravy na odbornou úvahu                                                                                       

  Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: KCR = 1,09 u inzerce přiměřeně nižší (0,9) 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7)                                                                                                                                  

 U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty 

rovny 1,00                                                                                                                                   
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U skladovacích a výrobních prostor byla možnost vybrat nevíce podobné objekty k porovnání 

velmi omezená. Porovnávané objekty se liší například velikostí, technickým stavem, způsobem využití 

jednotlivých staveb, proto byly upraveny pomocí přepočítacích koeficientů. Vzhledem k větší odlišnosti 

objektů vychází u výrobních a skladovacích prostorů vysoký variační koeficient. Díky omezené nabídce 

prodejů výrobních areálů a velmi nízké obchodovatelnosti těchto prostorů, nemohly být vybrané jiné 

vhodnější objekty k porovnání. Cena výrobního areálu byla přímým porovnáním stanovena 

na 22 903 430 Kč. 

V tabulce č. 26 je rekapitulace výsledků obvyklého nájemného jednotlivých prostor, vypočteného 

přímým porovnáním. Jednotlivé výpočty jsou v příloze č. 10 této diplomové práce.  

Tab. č. 26 – Rekapitulace výsledků přímého porovnání – PRONÁJEM [vlastní] 

PRONÁJEM 
Obvyklé nájemné 

[Kč/m²/rok] 

Skladové prostory 892 

Výrobní areály 1 195 

Kancelářské prostory  2 422 

V tabulce č 26 jsou vidět cenové rozdíly jednotlivých prostor. Podle předpokladu během 

průzkumu trhu se potvrdilo, že obvyklé nájemné skladových prostor je nejnižší, naopak ceny 

kancelářských prostor jsou oproti skladovým prostorám velmi vysoké. Tímto způsobem vypočítané 

obvyklé roční nájemné je použito jako vstupní údaj při stanovení ceny výnosovým způsobem. 

Tab. č. 27 – Rekapitulace výsledků přímého porovnání – PRODEJ [vlastní] 

PRODEJ Odvozená cena [Kč/m²] 

Skladové prostory 26 547 

Výrobní areály 13 605 

Kancelářské prostory 42 396 

V tabulce č. 27 jsou zobrazeny výsledky přímého porovnání. V případě prodejů vyšly ceny 

výrobních prostorů opět nejvyšší. Nejnižší cena tentokrát vyšla u výrobních areálů. 

5.2.3 Ocenění staveb výnosovou metodou 

Vzhledem k tomu, že areál nebyl postaven za účelem dalšího pronajímání a na pozemku 

se nachází více staveb s různým využitím, při výpočtu ceny bylo uvažováno několik možných způsobů 

pronajmutí: 
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1. pronajmutí celého výrobního areálu jako celek, 

2. pronajmutí celého areálu, ale zvlášť budovy pro administrativu a zvlášť budovy pro průmysl,  

3. pronajmutí pouze budov pro administrativu, 

4. pronajmutí pouze budov pro průmysl. 

Výsledek je velmi citlivý na výši míry kapitalizace. Míra kapitalizace byla zjištěna porovnáním 

z dosažených nájmů a prodejů u databází jednotlivých prostorů, a to podělením možného dosažitelného 

nájemného možnou prodejní cenou konkrétních oceňovaných prostor. Pokud bylo prováděno ocenění 

administrativních prostor, bylo kalkulováno s nájmy a prodejními cenami kancelářských prostor. 

Při výpočtu ocenění výnosovou metodou jsou zohledňovány jak předpokládané dosahované 

příjmy, tak předpokládané budoucí výdaje spojené se správou nemovitostí. 

Příjmy:  

- Dosahovanými příjmy se rozumí příjmy z nájemného. Budovy, které jsou předmětem 

ocenění nejsou z žádné části pronajaty, proto bylo nájemné určené ve výši obvyklého 

nájemného. Obvyklé nájemné bylo stanoveno na základě přímého porovnání.  

Výdaje: 

- Daň z nemovitosti – stanoveny na základě daňového přiznání, tento údaj byl poskytnut 

od majitelů výrobního areálu. 

- Pojištění stavby – uvedeno podle skutečnosti z pojistné smlouvy, údaj byl poskytnut 

od majitelů výrobního areálu. 

- Průměrné kapitalizované roční odpisy – amortizace byla vypočtena pomocí vzorce, který 

je vysvětlen v kapitole 2.3.3. 

- Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy – byly stanoveny na základě 

předpokládaného ročního procenta na údržbu a opravy z reprodukční ceny všech staveb, 

které jsou předmětem ocenění jednotlivých variant. U variant č. 1, 2 a 4 bylo stanoveno vyšší 

procento (0,75 %) než u 3. varianty (0,70 %) z toho důvodu, že budovy pro průmysl mohou 

vyžadovat vyšší náklady na údržbu a opravy než budovy pro administrativu. 

- Správa nemovitostí – byla stanovena jako 1 % z reprodukční ceny staveb. 

- Jiné náklady se neuvažují.  
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Pronajmutí celého výrobního areálu jako celek 

Tab. č. 28 – Výnosová metoda – pronajmutí areálu jako celku [vlastní] 

PRONÁJEM CELÉHO VÝROBNÍHO AREÁLU JAKO CELKU 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt Typ 
Pronajmutelná 

plocha [m²] 

nájemné ročně – předpoklad v 

daném místě, objekt dokončený 

Administrativní objekt Budova typu F 938,20 Kč 1 121 484,07 

Starý výrobní objekt Budova typu L 215,36 Kč 257 432,11 

Výzkumné a vývojové středisko Budova typu F 363,39 Kč 434 380,83 

Rozšíření výzkumného a 

vývojového střediska 
Budova typu L 63,42 Kč 75 809,55 

Prototypová dílna Hala typu F 202,42 Kč 241 964,19 

Celkem příjem z nájemného ročně Kč 2 131 070,76 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů                                                                                                       

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav)                                                                                        RC (Kč) 51 890 212,71 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství (dokončený stav)                                                                                                C (Kč) 28 244 317,65 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               T (roků) …n 30,00 

Předpokládané roční procento na údržbu a opravy                                                                                               % z RC 0,65 

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u (%) ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů 

Daň z nemovitosti     Kč 16 639,00 

Pojištění staveb                                                            Kč 14 617,00 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 593 675,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 337 286,00 

Správa nemovitostí (0,1 % z RC)                                                                                               Kč 518 902,13 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                                  
Kč 1 481 119,13 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                                   Kč 2 131 070,76 

Výdaje ročně celkem                                                                                                   Kč -1 481 119,13 

Čisté roční nájemné                                                                                                   Kč 649 951,63 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného?                    ne výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               
Kč 

649 951,63 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 8,70 

Cena vypočtená výnosovou hodnotou                    Kč 7 470 708,43 
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Cena výrobního areálu, v případě jeho celého pronajmutí dohromady, byla výnosovou metodou 

stanovena na 7 470 708 Kč. 

Pronajmutí celého areálu, ale budovy pro administrativu a budovy pro průmysl pronajaté zvlášť¨ 

Tab. č. 29 – Výnosová metoda – pronajmutí admin. a skladových prostor zvlášť [vlastní] 

PRONÁJEM CELÉHO VÝROBNÍHO AREÁLU, ALE ZVLÁŠŤ ADMIN. A VÝROBNÍ OBJEKTY 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt Typ 
Pronajmutelná 

plocha [m²] 

nájemné ročně – předpoklad v 

daném místě, objekt dokončený 

Administrativní objekt Budova typu F 938,20 Kč 2 272 257,85 

Starý výrobní objekt Budova typu L 215,36 Kč 891,80 

Výzkumné a vývojové středisko Budova typu F 363,39 Kč 880 106,35 

Rozšíření výzkumného a 

vývojového střediska 
Budova typu L 63,42 Kč 891,80 

Prototypová dílna Hala typu F 202,42 Kč 891,80 

Celkem příjem z nájemného ročně Kč 3 155 039,61 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů   
 

    

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav)                                                                                         RC (Kč) 51 890 212,71 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství  (dokončený stav)                                                                                                C (Kč) 28 244 317,65 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               T (roků) …n 30,00 

Předpokládané roční procento na údržbu a opravy                                                                                               % z RC 0,65 

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               U (%)  ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů                                                                                               

Daň z nemovitosti     Kč 16 639,00 

Pojištění staveb                                                            Kč 14 617,00 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 593 675,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 337 286,00 

Správa nemovitostí (0,1 % z RC)                                                                                               Kč 518 902,13 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                                   Kč 1 481 119,13  

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                                   Kč 3 155 039,61 

Výdaje ročně celkem                                                                                                   Kč -1 481 119,13 

Čisté roční nájemné                                                                                                   Kč 1 673 920,48 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ne 
výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 1 673 920,48 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 8,70 

Cena vypočtená výnosovou hodnotou                    Kč 19 240 465,29 
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Cena výrobního areálu, v případě pronajmutí administrativních a skladovacích prostorů, byla 

výnosovou metodou stanovena na 19 240 465 Kč. 

Pronajmutí pouze budov pro administrativu 

Tab. č. 30 – Výnosová metoda – administrativní prostory [vlastní] 

PRONÁJEM BUDOV PRO ADMINISTRATIVU 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt Typ 
Pronajmutelná 

plocha [m²] 

nájemné ročně – předpoklad v 

daném místě, objekt dokončený 

Administrativní objekt Budova typu F 938,20 Kč 2 272 257,85 

Výzkumné a vývojové středisko Budova typu F 363,39 Kč 880 106,35 

Celkem příjem z nájemného ročně                                                                                                                Kč 3 152 364,21 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů                                                                                                       

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav)                                                                                             RC (Kč) 40 520 085,13 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství (dokončený stav)                                                                                                C(Kč) 19 944 721,68 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               T(roků) …n 30,00 

Předpokládané roční procento na údržbu a opravy                                                                                               % z RC 0,60 

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u(%) …i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů                                                                                               

Daň z nemovitosti     Kč 13 098,00 

Pojištění staveb                                                            Kč 6 045,00 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 419 223,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 243 121,00 

Správa nemovitostí (0,1 % z RC)                                                                              Kč 405 200,85 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)                            Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                                   Kč 1 086 687,85 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                                   Kč 3 152 364,21 

Výdaje ročně celkem                                                                                                   Kč -1 086 687,85 

Čisté roční nájemné                                                                                                   Kč 2 065 676,36 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného?                    ne 
výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 2 065 676,36 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 5,70 

Cena vypočtená výnosovou hodnotou                    Kč 36 239 936,07 

Cena administrativních prostorů byla výnosovou metodou stanovena na 36 239 936,07 Kč. 
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Pronajmutí pouze budov pro průmysl 

Tab. č. 31 – Výnosová metoda – skladovací prostory [vlastní] 

PRONÁJEM BUDOV PRO PRŮMYSL 

Příjmy z nájemného (za rok) 

Objekt Typ 
Pronajmutelná 

plocha [m²] 

nájemné ročně – předpoklad v 

daném místě, objekt dokončený 

Rozšíření výzkumného a 

vývojového střediska 
Budova typu L 63,42 Kč 56 557,96 

Prototypová dílna Hala typu F 202,42 Kč 180 518,16 

Starý výrobní objekt Budova typu L 215,36 Kč 192 058,05 

Celkem příjem z nájemného ročně                                                                                                                Kč 429 134,16 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů                                                                                                       

Reprodukční (výchozí) cena všech staveb vč. přísl. (dokončený stav)                                                                                       RC (Kč) 5 954 359,30 

Časová cena všech staveb včetně příslušenství (dokončený stav)                                                                                  C (Kč) 5 537 554,15 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci                                                                                               T (roků) …n 30,00 

Předpokládané roční procento na údržbu a opravy                                                                                               % z RC 0,65 

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace                                                                                               u (%)  ..i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace                                                                                               q (-) 1,030 

Výpočet výdajů                                                                                               

Daň z nemovitosti     Kč 3 541,00 

Pojištění staveb                                                            Kč 3 434,00 

Průměrné kapitalizované roční odpisy výpočtem                             Kč 116 395,00 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy                          Kč 38 703,00 

Správa nemovitostí (0,1 % z RC)                                                                                Kč 59 543,59 

Jiné náklady                                                                                               Kč 0,00 

Roční nájemné z pozemku (je-li vlastnictvím jiného subjektu)               Kč 0,00 

Celkem výdaje ročně                                                                                                  Kč 221 616,59 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem                                                                                                   Kč 429 134,16 

Výdaje ročně celkem                                                                                                   Kč -221 616,59 

Čisté roční nájemné                                                                                                   Kč 207 517,57 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného?                    ne 
výpočet věčnou 

rentou 

Čisté roční nájemné                                                                                               Kč 207 517,57 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty                   % 3,30 

Cena vypočtená výnosovou hodnotou                    Kč 6 288 411,12 

Cena skladovacích prostorů byla výnosovou metodou stanovena na 6 288 411 Kč. 
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6 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ 

V této kapitole budou shrnuty všechny metody oceňování. Budou porovnány výsledné ceny 

pozemku a staveb získané jednotlivými metodami a poté bude posouzeno, jak se u vybraných metod 

promítne cena pozemku do výsledné ceny areálu. V závěru této kapitoly budou jednotlivé metody 

srovnané s doporučenými relacemi.  

6.1 POSOUZENÍ CENY POZEMKU 

Pro stanovení ceny pozemku byly použity dvě metody. Podle oceňovací a podle Naegeliho 

metody. Rozdíl jednotlivých výsledků jde vidět v grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 – Posouzení cen pozemku [vlastní] 

I přes rozdílné postupy jednotlivých metod se výsledné ceny pozemku příliš neliší. Rozdíl cen 

činí přibližně 750 000 Kč. 

Cena pozemků byla podle oceňovací vyhlášky stanovena na 7 908 001 Kč. Při výpočtu ceny 

podle cenového předpisu se vycházelo ze základní ceny pro danou oblast, která je daná oceňovací 

vyhláškou. Výše ceny je tedy dána tím, v jaké lokalitě se výrobní objekt nachází. V samotném centru Brna 

by cena pozemku byla mnohem vyšší. Naopak základní cena pro Brno-Husovice je značně vyšší než 

ve většině okresních měst. Základní cena byla dále upravena koeficienty. Při použití této metody bylo 

nutné mimo jiné vypočítat index trhu a index polohy, které byly použity pro ocenění nákladovým 
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způsobem. Metoda se používá se zejména pro daňové účely nebo pro účely stanovené právními 

předpisy. V této práci se jednalo pouze o doplňující metodu k porovnání a dílčí výpočty byly podkladem 

pro ostatní metody.  

Oproti tomu při výpočtu ceny Naegeliho metodou se vycházelo z reprodukční ceny všech 

staveb, které se na pozemku nachází. Metoda je jednoduchá a má hodně výhod. Pomocí jednotlivých 

klíčů je zohledněno reálné využití pozemku či dopravní relace. Tato metoda zohledňuje vztah ceny 

pozemku k celkové ceně nemovitosti a v případě nezastavěných pozemků zohledňuje jejich nejlepší 

reálné využití. Cena pozemků podle Naegeliho metody byla stanovena na 7 157 100 Kč. 

V jiných dostupných oceněních byl rozdíl cen pozemků oceněný těmito metodami různý. 

V některých pracích převažovala cena určená podle cenového předpisu, v jiných naopak. Některé rozdíly 

byly vzhledem k výši ceny nepatrné, jiné poměrně velké. Tabulka s údaji o výpočtu pozemků z jiných 

prací je v tabulce č. 32 Jedná se pouze o dvě obdobné ocenění, které byly k dispozici. 

Tab. č. 32 – Porovnání ceny pozemku s jinými oceněními [vlastní] 

č. 
Oceňovaný 

areál 

Obec  
(počet 

ob.) 
Kraj 

ZC v 
[Kč/m²] 

ZC 
[Kč/m²] 

Velikost 
pozemku 

[m²] 

Cena 
pozemku 

dle vyhlášky 
[Kč/m²] 

Naegeliho 
metoda 
[Kč/m²] 

Výrobní areál  
E S L a. s.  

Brno 
(377 973) 

Jihomoravský 3 893  2 863  2 762  2 499  

1 
Skladovací 
a výrobní 

areál  

Němětice 
(109) 

Jihočeský 1 000  232  30 776  135  84  

2 

Výrobní 
závod 

strojního 
zaměření 

Krnov 
(23 762) 

Moravskoslezský 523  422  50 832  236  471  

Domnívám se, že rozdíly při srovnání výsledků jsou způsobené zejména lokalitou, ve které 

se nachází oceňovaný objekt a velikostí obce.  V porovnávaných oceněních se jednalo o obce 

nevyjmenované, tzn. že základní cena byla ještě upravena o kvalitativní pásma. V obou případech byly 

ceny poníženy. V případě malé vesnice, byla základní cena snížena přibližně o pětinu. Časový faktor 

v tomto případě zřejmě nehraje žádnou roli, výrobní areál v Něměticích byl oceněn v roce 2017 a areál 

v Krnově v roce 2018. 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena na 7 200 000 Kč. 
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6.2 POSOUZENÍ CEN STAVEB 

Stejně jako pozemky, byly stavby oceněny podle cenového předpisu a cenou obvyklou. 

Na základě oceňovací vyhlášky byl použitý nákladový způsob a kombinace nákladového a výnosového 

způsobu. Při stanovení obvyklé ceny byly použity metody porovnávací a výnosová. V této kapitole budou 

jednotlivé výsledky a metody analyzovány. Výše cen stanovená jednotlivými metodami je vidět 

v grafu č. 2. 

 

Graf č. 2 – Posouzení cen staveb [vlastní] 

V grafu č. 2 jsou zobrazeny jednotlivé výsledky metod a je v grafu vidět kolísavá cenová hladina, 

kterou výsledné ceny jednotlivých metod tvoří. Světle červená barva v grafu značí metody, které byly 

počítány čistě podle cenového předpisu a tmavě červená barva představuje výpočty cenou obvyklou. 

Ceny vypočtené podle cenového předpisu jsou nejvyšší a několika koeficienty se snaží přiblížit ceně 

obvyklé. V porovnání s obdobnými oceněními výrobních areálů vypadá tento graf velmi podobně. Ceny 

vypočítané podle cenového předpisu bývají nejvyšší. Ceny vypočtené výnosovou a porovnávací metodou 

jsou kolísavé, ale netvoří mezi sebou velké rozdíly. Výše ceny dle přímého porovnání pak ovlivňuje 

zejména lokalita, a nabídka podobných objektů v dané lokalitě.  
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6.2.1 Nákladová metoda 

V grafu č. 2 je vidět, že cena reprodukční a časová jsou nejvyšší. Reprodukční cena je taková, 

za kterou by byly stavby pořízeny v současné době. Časová cena vyjadřuje pořizovací cenu sníženou 

o opotřebení a cena odhadu s pp představuje cenu časovou upravenou o koeficient úpravy ceny 

pro stavbu dle polohy a trhu. Při výpočtu se vycházelo ze základní ceny za m3, určené podle účelu užití 

budovy/haly. Do výpočtu vstupovaly skutečné rozměry budov, jako jsou obestavěný prostor, zastavěná 

plocha, průměrná výška podlaží. Dále se uvažovalo několik koeficientů. Metoda vycházela 

ze skutečných provedení konstrukcí a vybavení u jednotlivých staveb. Zohledňuje podstandardní 

či nadstandardní provedení a cenu upravuje příslušnými koeficienty. Metoda také zohledňuje stáří 

budov. Cena časová a reprodukční byly použity jako vstupní údaje do jiných způsobů ocenění. Při této 

metodě byla pro ocenění rozhodující cena časová, která byla stanovena na 28 244 318 Kč. 

6.2.2 Kombinace nákladového a výnosového způsobu 

V grafu č. 2 je vidět, že z cen vycházejících z cenového předpisu, se cena vypočtená touto 

metodou více přibližuje cenám, které byly vypočteny cenou obvyklou. Již z názvu metody vyplývá, že tato 

metoda bere v úvahu jak vstupní náklady (snížené o opotřebení), tak i možné budoucí výnosy 

z pronájmu. Vzhledem k tomu, že tato metoda byla provedena jen pro úplnost na ocenění pouze 

administrativních prostorů, výsledky mají pouze informativní charakter. Cena byla podle této metody 

stanovena na 25 664 898 Kč. 

6.2.3 Metoda přímého porovnání 

Podkladem pro cenové porovnání byly ceny nemovitostí z realitních inzercí a realizované ceny 

z kupních smluv z roku 2014.  Pro docílení nejpřesnější ceny je nutné mít dostatečný počet srovnávacích 

objektů. Problémem však bylo během sledovacího období, které trvalo 9 měsíců, najít dostatečný počet 

výrobních a skladovacích objektů určených k prodeji. Byly také použity realizované ceny z roku 2014, což 

pro porovnání není úplně ideální, neboť ceny nemovitostí se stále vyvíjí. Proto byly ceny upraveny podle 

indexů cen stavebních děl podle klasifikace CZ – CC přepočteny na současnou cenovou hladinu, tzn. 

ke konci roku 2018. U budov pro průmysl byl celkový nárůst cen od roku 2014 necelých 9 %. V konečném 

vyhodnocení této metody bylo přihlídnuto k faktu, že ceny mohou být i přes úpravu zkreslené.  

Ceny v realitních inzercích jsou pouze informativního charakteru, nelze je považovat 

za relevantní z toho důvodu, že jsou to pouze ceny nabízené, nikoliv realizované. Ceny mohou být při 

prodeji smluvně upraveny a výrazně se lišit. Tento problém eliminoval koeficient redukce na pramen 

ceny. Ceny nebytových prostorů ovlivňuje především ekonomická situace na trhu (nabídka a poptávka), 
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lokalita, dopravní infrastruktura, velikost, stav objektu, možnost parkování apod. Cena celého areálu 

zjištěná porovnáním nemovitosti jako celku byla stanovena na 22 903 430 Kč. 

6.2.4 Metoda výnosová 

Tato metoda vychází z obvyklého nájemného, které bylo vypočteno metodou přímého 

porovnání. Tato metoda dále vycházela z reprodukční a časové ceny staveb, a kromě příjmů uvažovala 

také provozní výdaje. Vzhledem k tomu, že ceny skladovacích, administrativních a výrobních prostorů 

jsou odlišné, bylo uvažováno pronajmutí celého výrobního areálu dohromady a pronajmutí zvlášť 

skladovacích a administrativních prostor. Cena za celý objekt v případě použití obvyklého nájemného 

výrobních areálů je rovna necelým 8 000 000 Kč. V případě ocenění pouze budov pro administrativu 

a při použití obvyklého nájemného administrativních prostorů, byla cena stanovena přibližně 

na 36 000 000 Kč. Naopak cena skladovacích prostorů byla při použití příslušného obvyklého nájemného 

podstatně nižší. Cena skladových prostor byla výnosovou metodou stanovena přibližně na 7 000 000 Kč 

a rozdíl cen těchto prostor tvoří necelých 30 000 000 Kč, viz tabulka č. 33. 

Tab. č. 33 – Ceny stanovené výnosovou metodou [vlastní] 

Ceny stanovené výnosovou metodou [Kč] 

Výrobní areál (jako celek) 7 470 708,43 

Výrobní areál (administrativní a 
skladovací prostory zvlášť) 

19 240 465,29 

Administrativní prostory 36 239 936,07 

Skladovací prostory 6 288 411,12 

Rozdílné ceny jednotlivých prostor jsou způsobené zejména výší obvyklého nájemného 

konkrétních prostorů. Rozdílnost cen může být rovněž zapříčiněna například poměrem zastoupení 

na realitním trhu, či odlišnou mírou kapitalizace.  

V tabulce č. 34 je vidět porovnání obvyklého nájemného a prodejů s obdobnými porovnáními. 

Z tabulky je zjistitelné, že ceny nájmů i prodejů administrativních prostor jsou nejvyšší. Ceny 

u oceňovaného objektu jsou výrazně vyšší, což je pravděpodobně způsobeno lokalitou, ve které se 

objekt nachází. Jeden areál se nachází v malé vesnici, ostatní ve větších městech.  
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Tab. č. 34 – porovnání obvyklého nájemného a prodejů s obdobnými oceněními [vlastní] 

č. Název areálu 
Rok 

ocenění 
Obec Kraj 

Výrobní areál E S L a. s. 2019 Brno Jihomoravský  

1. 
Provozní areál 

PETROF 
2013 

Hradec 
Králové 

Východočeský 

2. 
Skladovací a 
výrobní areál 

2017 Němětice Jihočeský 

3. 
Výrobní závod 

strojního zaměření 
2018 Krnov Moravskoslezský 

č. 

Obvyklé nájemné [Kč/m²/rok] Prodeje [Kč/m²] 

výrobní 
prostory 

administrativní 
prostory 

skladové 
prostory 

výrobní 
prostory 

administrativní 
prostory 

skladové 
prostory 

Oc. 1 195 2 422 892 13 605 42 396 26 547 

1. 300 1 200 900 6 100 6 400 4 900 

2. 681 1 741 862 6 725 10 385 7 487 

3. 1 066 - - 4 702 - - 
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6.3 POSOUZENÍ PODÍLU CEN POZEMKŮ K CELKOVÉ CENĚ AREÁLU 

Graf č. 3 zobrazuje, jak se u jednotlivých metod promítne cena pozemků ve výsledné ceně. 

 

Graf č. 3 – posouzení podílu cen k celkové ceně areálu [vlastní] 

U reprodukční ceny je poměr výše ceny pozemku k celkové ceně minimální, naopak u výnosové metody 

tvoří skoro polovinu celkové ceny. U ostatních celkových cen tvoří cena pozemku přibližně čtvrtinu celkové ceny. 

U jednotlivých metod jsou podíly cen vyjádřeny procentuálně. 

6.4 ZÁVĚREČNÉ SROVNÁNÍ S DOPORUČENÝMI RELACEMI 

Na základě porovnání jednotlivých metod bude v této kapitole stanovena finální cena obvyklá 

celého výrobního areálu. V následující tabulce jsou k jednotlivým metodám, na základě zvážení okolností 

a vhodností použití jednotlivých metod, přiřazené váhy a vypočten vážený průměr. 

Tab. č. 35 – závěrečné srovnání č. 1 [vlastní] 

Metody pro cenu obvyklou Indikace [Kč] Váha [%] 
Vážený průměr 

[Kč] 

Nákladová metoda (cena časová) 28 244 318 30 8 473 295,30     

Výnosová metoda (při pronajmutí 
celého areálu dohromady) 

7 470 708 15 1 120 606,26     

Porovnávací metoda 22 903 430 55 12 596 886,36     

CELKEM  100 22 190 787,92 
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S výjimkou jedné budovy, se jedná poměrně o nové objekty. Budovy jsou udržované a ve velmi 

dobrém stavu. Investice do budov nebude v blízké budoucnosti tak vysoká, jako by byla u starších 

objektů, a proto při stanovení konečné hodnoty byla u této metody zvolena váha 30 %. 

Váha u výnosové metody byla zvolena nejnižší a představuje 15 %. Tato hodnota není 

pro stanovení celkové ceny rozhodující, slouží pouze jako korektor. Vzhledem k tomu, že výrobní areály 

jako celek nebývají příliš často pronajaty, bylo provedeno posouzení také s možností, že by v areálu byly 

administrativní a skladovací prostory pronajaté zvlášť, viz tabulka č. 36. Tato varianta by byla pro podnik 

podstatně výhodnější. Cena administrativních prostor je podstatně vyšší a z výpočtů je zřejmé, 

že při pronajmutí skladových a administrativních prostor zvlášť, by byla výsledná cena mnohem vyšší. 

Tato možnost by byla reálná, neboť přístupy k jednotlivým objektům, které by byly využívány různými 

vlastníky, jsou technicky řešitelné. Rozdíl v celkové indikaci by potom tvořil přibližně 1 700 000 Kč.  

Výrobní areály se primárně nepořizují za účelem pronajímání. Areály jsou pronajímány zejména 

v případě, že v areálech skončí výroba ukončením podnikatelské činnosti nebo stěhováním podniku, 

a nemovitosti zůstanou nevyužité. Nebo jsou pronajímány části prostor v případě, že není využita celá 

kapacita areálu.  

Tab. č. 36 – Závěrečné srovnání č. 2 [vlastní] 

Metody pro cenu obvyklou Indikace [Kč] Váha [%] Vážený průměr [Kč] 

Nákladová metoda (cena časová) 28 244 318 30 8 473 295,30     

Výnosová metoda (při pronajmutí 
zvlášť admin. a sklad. prostor) 

19 240 465 15 2 886 069,79     

Porovnávací metoda 22 903 430 55 12 596 886,36     

CELKEM  100 23 956 251,45 

 

Oceňovaný výrobní areál patří do typu nemovitostí, které nejsou příliš často obchodovány. 

V porovnání s jinými nemovitými věcmi jsou nabízeny mnohem méně. Porovnávací metoda nejlépe 

vyjadřuje aktuální stav těchto nemovitostí na realitním trhu, neboť byly při výpočtu použity aktuální 

inzerované či realizované ceny za obdobné nemovitosti. Vyjadřuje tak současnou nabídku a poptávku 

po obdobných nemovitostech. Z toho důvodu byla této metodě přiřazena nejvyšší váha, a to 55 %. 

Jednalo se tak o rozhodující metodu. 

Po přičtení ceny pozemku a zvážení všech ovlivňujících faktorů byla celková cena 

výrobního areálu odhadnuta na 27 000 0000 Kč. 
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7 ZÁVĚR 

Oceňovaný výrobní areál společnosti E S L a.s. leží v Brně, v městské části Husovice, která 

se nachází na severu Brna. Areál leží blízko rychlostní silnice, která umožňuje snadný nájezd na dálnice 

a dostupnost do centra je velmi dobrá. V Husovicích se nachází veškerá občanská vybavenost.  

Areál se skládá celkem z 5 stavebních objektů, převážně se jedná o budovy, pouze jeden objekt 

je halou. Jedná se o dvě budovy pro administrativu, dvě budovy pro průmysl a jednu budovu pro průmysl 

s jeřábovými drahami. Většina staveb je ke dni ocenění stará pouze 7 let, jsou velmi dobře udržovány 

a jejich technický stav nevykazuje žádné poruchy. Pouze jedna stavba je původní, stará přibližně 60 let, 

na které jsou vidět trhliny a opadávající omítka ve spodní části stavby a jedna stavba je rekonstruovaná 

s provedenou nástavbou a dvorní přístavbou. Jednotlivé objekty jsou napojené na všechny inženýrské 

sítě. Hala a budovy pro průmysl umožňují různé způsoby využití, například pro skladování. 

Jedná se tedy o komplexní areál z více typů staveb a různým využitím. Objekty jsou různě staré 

a opotřebované. S výrobními areály se příliš často neobchoduje a v porovnání s ostatními nemovitými 

věcmi se na realitním trhu vyskytují velmi málo. Jedná se tedy o situaci, která při stanovení obvyklé ceny 

vyžadovala složitější postupy a užití více metod ocenění. Areál byl oceněn podle oceňovací vyhlášky 

a cenou obvyklou. Ocenění podle oceňovací vyhlášky se používá zejména pro účely stanovené zvláštním 

předpisem a pro daňové účely. Bylo provedeno ocenění nákladovým způsobem a kombinací 

nákladového a výnosového způsobu. Stanovení ceny cenou obvyklou bylo provedeno pomocí dvou 

metod, porovnávací a výnosové. Pozemky byly oceněny zvlášť. Pro stanovení ceny pozemku byl použitý 

cenový předpis a Naegeliho metoda třídy polohy. Výhody a nevýhody jednotlivých metod jsou 

analyzovány v kapitole č. 6. Ocenění podle cenového předpisu klade důraz především na technickou 

životnost, naproti tomu ocenění cenou obvyklou zohledňuje ekonomickou životnost. 

Pro ocenění pozemků byly použity dvě metody. První metodou bylo ocenění podle cenového 

předpisu. Výši ceny ovlivnila především základní cena za m2 stavebního pozemku, která se odvíjí 

od lokality. Naproti tomu při ocenění Naegeliho metodou se vycházelo z reprodukční ceny všech staveb, 

nacházejících se na pozemku. V případě nezastavěné plochy bere v úvahu jejich nejlepší možné využití. 

Metoda je založena na stanovování klíčů jednotlivých tříd polohy. I přes rozdílné postupy těchto metod 

se ceny pozemků lišily nepatrně.  

Použitím nákladové metody byla vypočtena cena reprodukční, která představovala vstupní údaj 

při jiných oceněních. Rozhodující pro celkový odhad byla cena časová vypočtena touto metodou. Jedná 

se o reprodukční cenu sníženou o opotřebení. Při vyčíslení opotřebení byly použity metody lineární 

a analytická. Tato metoda zohledňuje především konstrukční provedení a vybavení stavby a vyčísluje 

náklady na pořízení, ale nereflektuje dění na realitním trhu. Při stanovení ceny se vycházelo ze základní 
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ceny za m3 určené podle účelu užití stavby. Vzhledem k tomu, že objekty jsou poměrně nové, je toto 

ocenění pro výsledný odhad ceny důležité. 

Podle cenového předpisu bylo dále provedeno ocenění kombinací nákladového a výnosového 

způsobu, neboť to vyhláška předepisuje. Ocenění bylo aplikováno pouze na objekty stanovené 

vyhláškou, tzn. budovy pro administrativu. Oproti nákladové metodě je zohledňována aktuální situace 

na realitním trhu s podobnými nemovitými věcmi, neboť se při výpočtu použilo obvyklé roční nájemné 

stanovené přímým porovnáním. Tato metoda sloužila pouze jako korektor, výsledky jsou pouze 

informativního charakteru, byly použity pouze pro porovnání s ostatními výsledky. 

Jedním ze způsobů při stanovení ceny cenou obvyklou byla metoda přímého porovnání. Pro tuto 

metodu byly sestaveny databáze pronájmů a prodejů podobných objektů. K dispozici bylo pouze několik 

realizovaných prodejů výrobních areálů z roku 2014, proto byly také použity inzerované ceny. Ceny 

by měly být aktuální, proto byly realizované ceny upraveny indexem cen stavebních děl podle klasifikace 

CZ – CC, dostupné z www.czso.cz (Český statistický úřad), na současnou cenovou hladinu budov 

pro průmysl ke konci roku 2018. Inzerované ceny jsou pouze informativního charakteru a při realizaci 

bývají často jiné, proto tyto ceny byly poníženy koeficientem redukce. Z důvodu odlišností jednotlivých 

porovnávaných objektů, byly pro úpravu cen použity koeficienty odlišnosti. Tato metoda nejlépe odráží 

aktuální situaci na realitním trhu s podobnými nemovitými věcmi. Proto byl výsledek této metody 

pro odhad ceny výrobního areálu rozhodující. 

Poslední aplikovanou metodou byla výnosová metoda. Tato metoda zohledňovala čisté příjmy 

a výdaje a vycházela z obvyklého ročního nájemného. Vzhledem k tomu, že výrobní areály většinou 

nejsou pořizovány za účelem dalšího pronajmutí, a obvyklé nájemné těchto prostor je velmi nízké, bylo 

uvažováno pronajmutí samostatných objektů. Cena kancelářských prostor je razantně vyšší než cena 

skladových prostor a pronajímat celý výrobní areál není výhodné a bylo by lepší jej zobchodovat. Jelikož 

se jedná o nemovitost, která není pořizována za účelem dalšího pronajmutí, byla při konečném stanovení 

ceny této metodě přiřazena nejnižší váha. 

V kapitole č. 6 jsou jednotlivé metody porovnány s obdobnými oceněními. 

V konečném důsledku při stanovení obvyklé ceny celého výrobního areálu byly zohledněny silné 

stránky areálu, jako je například lokalita, stáří, velikost objektu, připojení na všechny inženýrské sítě 

či velmi dobrý technický stav. Bylo přihlédnuto na výhody a nedokonalosti jednotlivých metod a odhad 

ceny výrobního areálu byl stanoven na 27 000 000 Kč.  

 

 

  

http://www.czso.cz/
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