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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá Kamennou čtvrtí, jakožto specifickou oblastí pro bydlení. Popisuje její historii, 

morfologii, dnešní život i s jeho klady a stinnými stránkami. Přibližuje současné problémy této lokality a postoj 

zúčastněných stran. Dále je v práci konkretizováno osm nemovitostí. Tyto nemovitosti jsou vybrány z tzv. „Horní 

a Spodní Kamenky“ vždy po čtyřech, aby byly srovnatelné technické výhody a nevýhody jednotlivých částí čtvrti. 

Jako technická nevýhoda zde figuruje v jedné ze zmiňovaných částí Kamenné čtvrti absence kanalizace a 

ujíždějící svah dle existujícího geologického průzkumu. Těchto osm rodinných domů je v další části práce 

oceňováno třemi různými metodami, a to porovnávací metodou dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. v jejím aktuálním 

znění, porovnávací metodou – tržní cenou a nákladovou metodou dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. v jejím 

aktuálním znění. V závěru práce se v diskusi autorka snaží dopátrat vlivů jednotlivých koeficientů na cenu a 

vysvětlit velkou rozdílnost výsledků. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the Kamenna district with a specific area of housing. It describes its history, 

morphology, today's life and its virtues and shady pages. Approaching today's issues of this location and 

approach or view of stakeholders. In addition, eight properties are instantiated in the work. These properties 

are selected from the so-called „Upper Kamenka“ and „Lower Kamenka“ (four from each part) to ensure 

comparable technical advantages and disadvantages of individual parts. Technical disadvantages such as 

absence of sewerage and geological survey on the sloping slope in one of the mentioned objects. Comparing 

methodology to the comparison method according to Decree No. 441/2013 Coll. in current version, 

Comparison method-market price and cost method according to Decree No. 441/2013 Coll. in current version. 

At the end of the work, the author undertakes a discussion about negotiating the price and explains the great 

diversity of the results. 

Klíčová slova  

Kamenná čtvrť; technické nedostatky; nákladová metoda ocenění; porovnávací metoda ocenění; tržní ocenění. 

Keywords 

Kamenna district; technical disadvantages; cost method; comparison method; comparison method-market 

price.
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1 ÚVOD 

Cílem práce je posouzení vlivu specifické lokality na cenu rodinného domu v Kamenné čtvrti, v bývalé 

dělnické kolonii. Mimo jiné jde o zhodnocení, zda má vliv na cenu nemovitosti ve stejné lokalitě chybějící 

kanalizace a ujíždějící svah. Problematika absence kanalizace se týká pouze jedné ze dvou částí Kamenné čtvrti. 

Chybějící kanalizace se dnes dá řešit několika různými způsoby, přičemž ale žádný z nich nepřispívá ke zlepšení 

svahových poměrů. Pro možnost srovnání tohoto vlivu na hodnotu nemovitosti jsou zvoleny, jako vzorky, čtyři 

domy z „Horní Kamenky“ a čtyři domy ze „Spodní Kamenky“. K řešení problémů tížících tuto čtvrť nepřispívá 

ani fakt, že rodinné domy mají ve valné většině rozdílné majitele než pozemky, na nichž domy stojí. Což stále 

také patří ke specifiku lokality. 

První část této práce se věnuje popisu a konkretizaci oceňovacích metod či jejich použitých částí, 

případně srovnání dalších možností a ekvivalentů. Dále jsou zde ve zkratce popsány některé bývalé dělnické 

kolonie města Brna, s nimiž je Kamenná čtvrť porovnatelná, ať už koloritem, historií či způsobem výstavby. 

Z těchto jednotlivých čtvrtí jsou pak brány nemovitosti pro tržní srovnání. Dále se autorka, jakožto přímý 

účastník, snaží přiblížit život v Kamenné čtvrti a jeho výhody i stinné stránky. Jeden z aktuálních problémů se 

týká odmítání statutárního města Brna pozemky pod rodinnými domy odprodat do soukromého vlastnictví. 

V dřívější fázi se několika málo osobám pozemky koupit podařilo, avšak místní nebyli spokojeni s požadovanou 

cenou. Ta byla stanovena pro „Horní i Spodní Kamenku“ stejná. Ale je to, vzhledem ke zmíněným problémům 

se svahem a absencí kanalizace, v pořádku? Na tuto otázku práce neodpovídá, má ale ambici k tomuto 

zamyšlení doložit číselné podklady a dát tak prostor pro soukromé vyhodnocení každého ze čtenářů.  

Praktická část práce se věnuje popisu a ocenění osmi konkrétních nemovitostí. Některé, díky 

rekonstrukcím, měly obstojnou projektovou dokumentaci, jiné bylo potřeba zaměřit a načrtnout. To se stalo 

dílem diplomové práce a podkladem pro následné oceňování. Vlastní ocenění bylo prováděno třemi metodami. 

Jedná se konkrétně o metody nákladové ocenění dle vyhlášky, porovnávací ocenění dle vyhlášky a tržní přímé 

porovnání. Pro ocenění dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. bylo potřebné ocenit pozemky zvlášť pro Nákladové a 

Porovnávací ocenění.  Rozdíly takto oceněných pozemků dělají v tomto konkrétním případě až 31 % z jejich 

hodnoty. Na základě takto stanovené ceny pozemků bylo pak provedeno ocenění rodinných domů již 

zmíněnými metodami dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací 

vyhláška). U tržního porovnání byla překážkou rozdílnost majitelů rodinných domů a pozemků pod nimi. Pro 

takovéto nemovitosti nebylo možné sehnat dostatečný vzorek srovnatelných nemovitostí a vytvořit tak 

„ideální“ databázi. Proto u některých srovnávacích objektů bylo potřebné odečíst cenu pozemku pod domem. 

K tomu byla použita část Naegeliho metody.  
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2 ODBORNÉ POJMY 

Jako každá diplomová práce, tak i tato obsahuje množství odborných slov. Vzhledem 

k mnohostrannosti možného využití jsou zde odborná slova specifikována a ujasněn jejich význam použitý v 

této práci. Slova, která nebudou vysvětlena zde a zároveň budou použita pouze ojediněle, budou 

konkretizována přímo v textu. Snad bude díky této kapitole text srozumitelný a přehledný pro všechny čtenáře. 

 

Věc nemovitá 

Věc nemovitou definuje občanský zákoník, jako pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, 

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) Běžně se užívá i slovo „nemovitost“. 

 

Pozemek 

Občanský zákoník nedefinuje pozemek, ale konkretizuje jeho součásti. Říká, že součástí pozemku je 

prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, 

včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, 

je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek. (1) A že součástí pozemku je také rostlinstvo na něm 

vzešlé. (1) 

Oproti tomu katastrální zákon definuje pozemek jako část zemského povrchu odděleného od 

sousedních částí hranicí. Typů hranic je několik, např.  hranice územní jednotky, hranice katastrálního území 

nebo třeba hranice vlastnická. (2) 

Pro účely oceňování majetku se pozemky dělí na stavební, zemědělské, lesní, vodní plocha a jiné 

pozemky. (3) V případě nesouladu mezi informacemi uvedenými v katastru nemovitostí a reálným využitím 

pozemku, je v případě oceňování majetku vždy dána přednost skutečnému využití pozemku. 

 

Katastr nemovitostí 

 Katastr nemovitostí je veřejný seznam všech nemovitých věcí. Zapisují se do něj stavby, s výjimkou 

drobných staveb (ty běžně musí splňovat toto: zastavěná plocha do 16 m2, max. 1 NP, max. výška stavby 4,5 m 

a účelem je doplňující stavba ke stavbě hlavní), bytové jednotky a pozemky. Také se zde zaznamenávají 

polohové informace a geometrické určení, dále práva a další skutečnosti k jednotlivým nemovitostem.    
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Vlastnické právo 

Občanský zákoník definuje vlastnické právo jako vše, co někomu patří, věci hmotné i nehmotné. (1)  

Dále říká, že vlastník má právo nakládat se svým vlastnictvím v mezích právního řádu a jiné osoby z toho 

vyloučit. Zároveň se vlastníkovi zakazuje závažně rušit práva dalších osob a vykonávat takovou činnost, jejíž 

záměrem je jiné osoby poškodit či obtěžovat. (1) Občanský zákoník dále hovoří o omezení vlastnického práva, 

a to ve smyslu toho, čeho všeho se vlastník musí zdržet, např. činností a věcí, které způsobují odpad, kouř, 

prach, pach či světlo nebo naopak stín, vnikání na pozemek jiného vlastníka apod. Přičemž se výslovně zakazuje 

produkovat imise na pozemek jiného vlastníka. Pokud jsou však imise důsledkem provozu závodu či jiného 

úředně schváleného provozu, má soused nárok pouze na náhradu újmy. (1) 

 

Právo stavby 

Právo stavby je pojem zavedený v občanském zákoníku a říká, že majitel pozemku může právo na 

pozemku stavět přenechat jiné osobě a to dočasně. Konkrétně pak říká: „Pozemek může být zatížen věcným 

právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se 

jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.“ (Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, Obecné ustanovení, § 

1240) 

Právo stavby se oceňuje výnosovým způsobem, a to na základě ročního užitku. Roční užitek se dále 

násobí počtem let dalšího užívání tohoto práva. (3) Toto právo se zřizuje zrpavidla na 99 let. 

 

Stavba 

Stavba je všeobecně chápána jako výsledek stavební či montážní činnosti, a to bez ohledu na jejich 

provedení a použitý materiál a výrobky. 

Stavební zákon ji definuje velmi podobně a dodává, že stavba musí být pevně spojena se zemí a že 

zřetel se neklade ani na účel využití a ani na dobu trvání. Dále definuje změnu dokončené stavby jako nástavbu, 

přístavbu a stavební úpravu. Vysvětluje také pro nás důležitý pojem, kterým je stavba hlavní, která určuje účel 

výstavby souboru staveb. (4) 

Pro účely oceňování majetku se stavby člení na stavby pozemní (budovy, jednotky, venkovní úpravy), 

stavby inženýrské a speciální pozemní (dopravní, vodní stavby, stavby pro rozvod energií a vody, kanalizace, 

věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další), stavby vodních nádrží a rybníků a jiné stavby. (3) 
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Parcela 

Dle katastrálního zákona je parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Máme dvě skupiny parcel, a to stavební a pozemkovou. 

Stavební parcela je v katastru nemovitostí evidována v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Výměrou 

parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny a je v katastru nemovitostí 

pouze orientačním údajem. (2) 

 

Budova 

Budovou je jakákoli nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěna a z venku zejména uzavřena obvodovými stěnami a střechou. (2) 

 

Rodinný dům 

Za rodinný dům je dle oceňovací vyhlášky považována taková stavba, která alespoň půlkou podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu určena, má maximálně tři samostatné byty, 

maximálně dvě nadzemní podlaží, podkroví a jedno podzemní podlaží. (5) 

 

Obytná místnost 

Obytnou místností se rozumí část bytu, která splňuje požadavky k trvalému bydlení a má nejmenší 

podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, aby byla považována za obytnou místnost, musí mít podlahovou plochu 

nejméně 12 m2, má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla. U 

místností se šikmými stropy se do podlahové plochy obytné místnosti započítává pouze podlahová plocha se 

světlou výškou větší než 1,2 m. (6) 

 

Podlahová plocha 

Podlahová plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn. U odkrytých prostorů se místo 

chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí, jako pravoúhlý průmět čáry vedené po obvodu 

vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu. Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu 

místností a prostorů stavebně upravených k účelu využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy 

podlaží, ve kterém se nachází. (5) 
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Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor stavby se vypočte, jako součet prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. 

Pro účely vyhlášky se obestavěný prostor základů neuvažuje. Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničený 

vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek, spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží a spodním 

lícem podlahy 1. NP. Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen vnějšími plochami svislých konstrukcí, 

spodním lícem podlahy 1. NP a horním lícem podlahy půdy nebo v případě střech, bez půdního prostoru, 

vnějším lícem střešní krytiny. Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví se u šikmých a strmých střech 

vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny 

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

obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa. (5) 

 

Zastavěná plocha 

Dle Stavebního zákonu je zastavěnou plochou pozemku součet všech zastavěných ploch jednotlivých 

staveb. Přičemž zastavěnou plochou stavby je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 

obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny a plochy lodžií a arkýřů 

se započítávají. U zastřešených staveb bez obvodových konstrukcí je zastavěná plocha brána pravoúhlým 

průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. (4) 

Dle oceňovací vyhlášky se zastavěnou plochou rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty 

vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Přičemž se 

izolační přizdívky nezapočítávají. (5) 

 

Cenová mapa stavebních pozemků 

Jedná se o grafickou mapu, na níž jsou vyznačeny stavební pozemky pro určitou obec či její část, 

včetně  informacích o cenách. Cenové mapy mají zpravidla i část textovou. Cenové mapy stavebních pozemků 

by měly být obecně zpracovávány jen dle skutečně zrealizovaných cen. 

 

Hodnota 

Hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měla být nemovitost či jiný majetek a služba směněna 

v den ocenění mezi nestranným prodávajícím a kupujícím. Mělo by se tak stát po odpovídajícím marketingu, 

kde obě strany jednají informovaně, obezřetně a z vlastní vůle. 
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Občanský zákoník zmiňuje hodnotu věci pouze okrajově, a to tak, že hodnotu věci lze vyjádřit 

v penězích a vyjádřit tak její cenu. (1) 

 

Cena 

Cena je používána pro požadovanou, nabízenou či opravdu zaplacenou částku za zboží či službu. 

Částka nemusí být zveřejněna, zůstává však historickým faktem. (7) Podle zákonu o cenách tato peněžní částka 

může být sjednána při nákupu a prodeji zboží nebo určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než 

k prodeji. (8) 

 

Cena obvyklá  

Cenou obvyklou se pro účely Zákona o cenách rozumí cena shodného nebo porovnatelného majetku, 

která byla volně sjednána mezi prodávajícím a kupujícím, kteří jsou na sobě ekonomicky, kapitálově a 

personálně nezávislí na daném trhu. (8) 

Obvyklá cena vyjadřuje obecně hodnotu věci v penězích a určí se porovnáním. 

Pro účely Zákona o oceňování majetku se cenou obvyklou rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného či obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přičemž 

se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, do její výše se však nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího ani kupujícího a ani vliv zvláštní obliby. (3) 

 

Cena zjištěná 

Cena zjištěná je cenou určenou dle oceňovacího předpisu. Může se jednat jak o cenu obvyklou, tak 

mimořádnou. A může se jí říkat také cena úřední. Účely ocenění dle oceňovacích předpisů stanoví zvláštní 

předpisy. Cena zjištěná neslouží pro sjednávání ceny, ale jako podklad pro zákonem vymezené skutečnosti, 

jako je například výpočet daně apod. 

 

Cena časová 

Cena časová, jinak řečeno také věcná hodnota, je pořizovací cena nové věci snížená o opotřebení 

odpovídající průměrnému opotřebení věci stejného stáří a intenzity užívání. Dalo by se také říci, že se cena 

nové věci snižuje o náklady na opravu vážných závad, které by mohly zabraňovat okamžitému užití věci. (7) 
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Nájemné 

Nájemné vyjadřuje peněžní částku, která je placena zpravidla měsíčně nájemcem pronajímateli za 

přenechání práva užívat nemovitost. Výše nájemného je předem sjednána, není-li tomu tak, platí se ve výši 

obvyklé v době uzavření smlouvy s přihlédnutím k výši nájemného za podobnou věc a srovnatelných 

podmínek. (1) Dle Občanského zákoníku by v ceně nájemného měla být zahrnuta údržba, opravy a všechny 

výdaje související s provozem nemovitosti. 

Existují tři základní druhy nájemného. Nákladové nájemné, které pokryje pouze náklady spojené 

s vlastnictvím nemovitosti. Ekonomické nájemné je takové, které pokryje náklady spojené s vlastnictvím 

nemovitosti, a navíc přinese přiměřený výnos z kapitálu, který byl do pořízení nemovitosti vložen. (7) Obvyklé 

nájemné je takové, které je v určitém místě a čase běžné pro pronájem stejné či podobné nemovitosti. 
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3 POUŽÍVANÉ OCEŇOVACÍ METODY 

Mezi běžně používané oceňovací metody pro ocenění nemovitých věcí patří zejména metoda 

nákladová, porovnávací a výnosová, případně jejich kombinace. Každá z těchto metod může být aplikována 

několika různými způsoby. Pro objektivní zhodnocení není od věci provést výpočet více metodami a ty následně 

porovnat a pomocí syntézy dospět k nejrelevantnější hodnotě nemovitosti. 

Pro účely této práce budou dále konkretizovány a přiblíženy postupy několika metod, konkrétně 

těchto: porovnávací metoda – postup dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), nákladová metoda – stanovení ceny časové, dle oceňovací vyhlášky, tržní porovnávací 

metoda a určení ceny pomocí cenových map, část Naegeliho metody a Mezinárodní oceňovací standardy. 

Ve všech osmi sledovaných případech se bude jednat o ocenění dokončeného rodinného domu, proto 

také další popis oceňovacích metod bude zaměřen právě na tento typ nemovitostí. 

 

3.1 POROVNÁVACÍ METODA – POSTUP DLE VYHLÁŠKY Č. 441/2013 SB., 

K PROVEDENÍ ZÁKONA O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU (DÁLE JEN OCEŇOVACÍ 

VYHLÁŠKA) 

Cena stavby [Kč] porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky se vypočítá podle vzorce 

 𝑪𝑺𝒑 = 𝑶𝑷 × 𝒁𝑪𝑼 × 𝑰𝒕 × 𝑰𝒑. (5) 

Obestavěný prostor OP [m3], se vypočítá, jako součet OP spodní stavby, horní stavby a zastřešení. Jako 

určující rozměr se bere vnější líc zdiva a střešního pláště. V nejjednodušším případě obdélníkového půdorysu 

se šikmou nebo strmou střechou se jedná o tento výpočet:  

 
𝑶𝑷 = (𝒂 × 𝒃 × 𝒗)𝒔𝒑.𝒔𝒕. + (𝒂 × 𝒃 × 𝒗)𝒉𝒐𝒓.𝒔𝒕. + (𝒂 × 𝒃 × 𝒗)𝒏𝒂𝒅𝒆𝒛𝒅í𝒗𝒌𝒂 +

𝒂 × 𝒃 × 𝒗

2 𝒉ř𝒆𝒃𝒆𝒏
 (5) 

Základní cena upravená ZCU [Kč/m3] obestavěného prostoru se vypočítá dle vzorce: 

 𝒁𝑪𝑼 = 𝒁𝑪 × 𝑰𝒗, 
(5) 

kde základní cenu ZC [Kč/m3] určíme zatříděním dle tabulky č. 1 v příloze č. 24 oceňovací vyhlášky. 

Tady jsou uvedeny základní ceny pro jednotlivé obce a části obcí, případně pro obce o určitém počtu obyvatel 

pro jednotlivé kraje. 
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Iv je index konstrukce a vybavení, který se také dále počítá dle vzorce:  

 𝑰𝒗 = (1 + ∑ 𝑽𝒊) × 𝑽13
12
𝒊=1 , (5) 

hodnoty V1-13 nalezneme v tabulce č. 2 v příloze č. 24 oceňovací vyhlášky. Tato tabulka vypadá tak, že 

v levém sloupci jsou jednotlivé znaky V1-13, např. V1 popisuje druh stavby, V2 popisuje provedení obvodových 

stěn, V3 udává tloušťku obvodových stěn. V pravém sloupci pak nalezneme k jednotlivým znakům hodnoty dle 

zatřídění. Ke správnému určení indexu konstrukce je třeba mít dostatek informací o stavbě a alespoň základní 

stavařské vědomosti. Index pro další výpočet se zaokrouhlí na tři desetinná místa.  

Pro objasnění základního výpočtového vzorce chybí určení ještě dvou indexů. Jedná se o Index trhu a 

Index polohy pozemku, na kterém se stavba nachází. 

Index trhu IT může být pro vybraný pozemek určen v příloze č. 3, není-li tomu tak, vypočteme jej dle 

vzorce: 

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

kde jednotlivé hodnoty kvalitativního pásma P1-9 nalezneme v tabulce č. 2 přílohy č. 3. Zde nalezneme 

pojmenovány jednotlivé parametry, u nich je vždy možnost je zatřídit dle popisu do jednotlivých kvalitativních 

pásem a dle toho určit hodnotu tohoto pásma. V několika případech je zde možnost volby v daném rozmezí, 

který je ponechán na úsudku oceňující osoby. 

IP je index polohy pozemku, na kterém se rodinný dům nachází. Tento index se musí vždy vypočítat dle 

vzorce: 

 𝑰𝑷 = 𝑷1 × (1 + ∑ 𝑷𝒊)
11
𝒊=2 , 

(5) 

 kde znaky kvalitativních pásem P1-11 a jejich hodnoty jsou k nalezení v tabulce č. 3 přílohy č. 3. Zde je 

vždy uveden název znaku s číslem na levé straně tabulky, napravo pak popis pásma a dle druhu a účelu stavby 

také hodnota. (5) 

 

3.2 POROVNÁVACÍ METODA – TRŽNÍ CENA 

Z pohledu tržního způsobu ocenění jde v porovnávací metodě o srovnání oceňované nemovitosti 

s objekty s porovnatelnými parametry, které byly prodány na stejném trhu, v blízkém časovém horizontu a za 

podobných podmínek. Porovnávací metodu lze dle postupu rozdělit na přímou a nepřímou. 
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U nepřímé metody se v první řadě určí tzv. etalon, tedy odhad ceny na idealizovaný příklad nemovitosti. 

Jinak řečeno se jedná o průměrnou hodnotu z již vytvořené a konkrétní databáze. Tato metoda se pro tržní 

ocenění v ČR téměř nepoužívá, vzhledem k neexistenci kvalitních a spolehlivých databází. Dalo by se ale říci, že 

takovým etalonem je cenový předpis. U přímé metody jde o to, že každou takovouto srovnatelnou nemovitost 

srovnáváme s nemovitostí oceňovanou. 

Dále je tedy text věnován přímému porovnání. S vytvářením databází je spojen jeden konkrétní 

problém, a to jsou zdroje relevantních informacích o oceňovaných nemovitostech. Když je jako zdroj využívána 

nabídková databáze realitní kanceláře, vzniká otázka, jaká bude reálná prodejní cena. Jsou informace o objektu 

jako třeba podlahová plocha apod., opravdu relevantní? Odpovědi na tyto otázky se s časem a situací na trhu 

mění a odpovídají schopnosti, zkušenosti a informovanosti konkrétního odhadce. Na druhou stranu u nás 

jedinou spolehlivou databází zatím je katastr nemovitostí. Ten má však taky svá úskalí, jako je finanční 

náročnost vytvoření databáze nebo nedostatek informací v kupních smlouvách jako je chybějící podlahová 

plocha nebo absence fotodokumentace z interiérů nemovitosti, tedy neschopnost určit míru vybavení či oprav.   

Při vybírání nemovitostí do databáze je potřeba klást důraz na několik věcí: 

1. Aby se cena u porovnávané nemovitosti moc nelišila od oceňované nemovitosti, dle 

předběžného odhadu. 

2. Objekt byl natolik srovnatelný, aby žádná z použitých korekcí nebyla vyšší než 50 %. Se 

vzrůstající odchylkou totiž klesá přesnost korekce. 

3. Aby všechny porovnávané nemovitosti nebyly buď horší nebo naopak lepší než oceňovaná 

nemovitost. Mohlo by se stát, že by vznikl sice matematicky správný, však tržně zcela 

nesmyslný odhad ceny nemovitosti. Za ideální případ lze považovat, pokud oceňovaná 

nemovitost leží v intervalu mezi porovnávanými hodnotami. (9) 

Ve chvíli, kdy je sestavena použitelná databáze, je porovnání prováděno tzv. adjustační maticí, tedy 

soustavou korekčních činitelů. (9) Což pro lepší představu znamená, že si odhadce zvolí korekční činitele, tedy 

kritéria, jež budou pro oceňování podstatná a na základě porovnatelných informací o nemovitostech, jako je 

podlahová plocha, lokalizace, opotřebení či např. vybavení, upravuje u jednotlivých nemovitostí cenu tak, aby 

odpovídala oceňované nemovitosti. Z této soustavy cen se následně, pomocí průměrné ceny a směrodatné 

odchylky, určí množina ceny, v níž se bude prodejní cena za nemovitost pravděpodobně pohybovat. Zde opět 

uplatní schopnosti a orientovanost znalce, aby cenu konkretizoval. 

Při oceňování vždy platí, že jednotlivé cenotvorné prvky musí být podloženy relevantními dokumenty 

a zdůvodněny cenotvornou argumentací. (9) 
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3.3 NÁKLADOVÁ METODA S ODPOČTEM OPOTŘEBENÍ – POSTUP DLE VYHLÁŠKY 

Č. 441/2013 SB., K PROVEDENÍ ZÁKONA O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU (DÁLE JEN 

OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA) 

Jak už bylo uvedeno výše, v odborné literatuře je k nalezení také pod pojmem „cena časová“ či „věcná 

hodnota“. Její výpočet se provádí nákladovou metodou s odpočtem opotřebení stavby.  

Cena stavby se v tomto případě zjistí vynásobením počtu měrných jednotek a základní cenou. 

Cena stavby [Kč] nákladovým způsobem dle oceňovací vyhlášky se vypočítá podle vzorce 

 𝐶𝑆 = 𝐶𝑆𝑁 × 𝑝𝑝, 
(5) 

CSN udává cenu stavby určenou nákladovým způsobem, která se určuje podle vzorce  

 𝐶𝑆𝑁 = 𝑍𝐶𝑈 × 𝑃𝑚𝑗 × (1 −
𝑜

100
), (5) 

kde ZCU udává základní cenu upravenou za měrnou jednotku, Pmj udává počet měrných jednotek, o 

pak udává opotřebení stavby v %. 

Z prvního vzorce není vysvětlen koeficient pp, který upravuje cenu stavby podle polohy a trhu. Ten se 

určí dle vzorce    

 𝑝𝑝 = 𝐼𝑇 × 𝐼𝑝. (5) 

  Jen pro zopakování IT je index trhu a IP je index polohy. Jejich výpočet je konkretizován výše, 

v kapitole „3.1 Porovnávací metoda – postup dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování 

majetku (dále jen oceňovací vyhlášky)“.  

Základní cena upravená, tedy ZCU v Kč za m3 obestavěného prostoru je k nalezení v příloze vyhlášky. 

Tato příloha udává tabulku, kde jsou rozčleněny sloupce podle jednotlivých krajů a v nich lze najít město či 

jeho část, pro kterou je zde uvedena tato základní cena. V případě, že hledané město není ve „vyjmenovaných“, 

je potřeba ZCU dopočítat. Konkrétně podle tohoto vzorce  

 𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 × 𝐾4 × 𝐾5 × 𝐾𝑖 , (5) 

kde ZC je základní cena za m3 obestavěného prostoru, kterou zjistíme v příloze vyhlášky, a to na základě 

typu svislé konstrukce, podsklepení objektu, podkroví, typu střechy a počtu nadzemních podlaží. K4 je pak 

koeficient vybavení stavby, který se vypočítá dle vzorce  
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 𝐾4 = 1 + (0,54 × 𝑛), (5) 

kde n značí součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, které jsou k nalezení v příloze vyhlášky. 

Koeficient K5 je k nalezení v příloze vyhlášky a vymezuje polohu rodinného domu. Dále pak jako Ki je označen 

koeficient změny cen staveb, a to podle přílohy vyhlášky, vztažený k cenové úrovní roku 1994. (5) 

V případech řešených v této diplomové práci jsou ZCU k nalezení vždy v příloze vyhlášky. 

 

3.4 IVS = INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS 

Tato kapitola je uvedena spíše pro srovnání a uvědomění si toho, že oceňování je pro funkčnost 

multikulturního světa upravováno i na mezinárodní úrovni. Jedná se o několik možností úprav, jako je EVS = 

Europen valuation standards či např. IVS = International valuation standars. Pro přiblížení a srovnání bude níže 

popsána úprava IVS, tedy Mezinárodních Oceňovacích Standardů.  

Mezi základní pravidla IVS patří mnoho obecných, a přitom cenných rad i pro běžné oceňování. Je to 

např.:  

• Oceňované aktivum musí být jasně identifikováno. 

• Musí být jasně stanoven účel, pro který se oceňování zpracovává, jelikož účel ocenění velmi 

ovlivňuje a určuje použité standardy hodnoty. 

• Musí být uvedeno datum ocenění. 

• Musí být určena povaha a zdroj veškerých informací, ze kterých se během oceňovacího 

standardu vycházelo. 

• Měl by být jasně stanoven a odsouhlasen rozsah prací před zahájením práce oceňovatele. 

• Mohou být dohodnuta i omezení rozsahu šetření oceňovatele. Veškerá taková omezení musí 

být uvedena v rozsahu prací. Pokud jsou však omezení šetření zásadní natolik, že není možné 

vstupní údaje vyhodnotit dostatečně, nesmí být v ocenění uvedeno, že bylo provedeno 

v souladu s IVS. (10) 

Jak bylo psáno výše, účel ocenění udává standard hodnoty, o který oceňovatel má ve své oceňovací 

práci zájem. IVS pro dobrou orientaci definuje tyto standardy hodnoty a to: 

a) Tržní hodnota – jedná se o hodnotu aktiva stanovenou na základě místního a funkčního 

trhu.  
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b) Tržní nájemné – jedná se o hodnotu nájemného stanovenou na základě místního a 

funkčního trhu.   

c) Spravedlivá hodnota – jedná se o hodnotu stanovenou na základě převodu aktiva dle 

příslušných majetkových podílů. 

d) Investiční hodnota – jedná se o hodnotu stanovenou na základě investičního plánu pro 

konkrétního kupujícího. Říká se jí také subjektivní hodnota, jelikož totéž aktivum může mít 

pro různé investory s různými představami rozdílnou hodnotu. 

e) Synergická hodnota – jedná se o hodnotu stanovenou na základě kombinace několika 

aktiv či podílů, kde kombinovaná hodnota je větší než součet jednotlivých hodnot. Říká se 

jí také hodnota spojení. 

f) Likvidační hodnota – jedná se o hodnotu stanovenou na základě prodeje aktiva po 

jednotlivých částech. (10) 

Jako tři hlavní oceňovací přístupy IVS uvádí tržní, výnosový a nákladový přístup, což je naprosto shodné 

s obecnou praxí v ČR. IVS také doporučuje, že by oceňovatelé měli vždy promyslet použití více metod a 

přístupů, obzvláště pokud u jedné metody neexistuje dostatečné množství vstupních údajů pro dosažení 

relevantního závěru. Oceňovatel by ale měl ve zprávě popsat proces analýzy a syntézy odlišných hodnot, pokud 

použil více metod či přístupů. Nemělo by se užívat průměrování. (10) 

 

3.5 NAEGELIHO METODA 

Ing. Zbyněk Zazvonil ve své knize Oceňování nemovitostí na tržních principech říká: „Problém hodnoty 

pozemků je v oceňovací praxi jedním z nejobtížnějších, neboť často je k tomu velmi málo záchytných bodů a sám 

charakter jedinečnosti pozemku je podstatou jedinečnosti celé nemovitosti v širších souvislostech. Stavby na něm 

postavené jsou totiž v krajním případě nahraditelné, zatímco pozemek nikoli.“ (11) 

Což pro taková místa jako jsou gentrifikované dělnické kolonie platí doslovně a jen těžko člověk v rámci města 

hledá srovnatelnou lokalitu. Je také pravdou, že statutární město Brno nemá v tuto chvíli platnou cenovou 

mapu pozemků, podle které by byla orientace v cenách pozemků snazší. 

K ocenění takto špatně srovnatelných lokalit je vhodná Naegeliho metoda tříd polohy, kterou vymyslel 

švýcarský architekt Wolfgang Naegeli a později byla upravena profesorem Bradáčem pro použití na českém 

trhu. Tato metoda vyjadřuje procentuální podíl hodnot stavebního pozemku na celkové tržní hodnotě 

nemovitosti, tedy stavby a pozemku prostřednictvím tříd polohy. Třídy polohy určujeme pro tyto klíče: 
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I. Všeobecná situace 

II. Intenzita využití pozemku 

III. Dopravní relace k velkoměstu 

IV. Obytný sektor 

V. Řemesla, průmysl, administrativa, obchod 

VI. Faktory zvyšující hodnotu pozemku 

VII. Faktory snižující hodnotu pozemku 

Pro každý z těchto klíčů existuje třída polohy s konkrétním popisem, do kterého je potřeba oceňovaný pozemek 

zařadit. Takto se oceňuje velikost pozemku do výše trojnásobku zastavěné plochy tzv. hlavními stavbami, 

zbývající plocha je oceněna 25 %. (7) 

 

3.6 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

Cenovými mapami stavebních pozemků jsou obvykle jsou myšleny geografické mapy, kde jsou 

ohraničeny jednotlivé polygony s vyznačenými cenami, tzv. ekonomická diferenciace nemovitostí. Ceny zde 

uvedené by měly být vždy zpracovány dle skutečně dosahovaných cen. A měly by být tedy skutečně 

odpovídajícím podkladem pro stanovení ceny stavebního pozemku. 

 Cenové mapy stavebních pozemků bývají vydávány zastupitelstvem obce. Vydání předchází zpracování 

cenové mapy, a to většinou se základními podklady jako je polohopisná katastrální mapa obce, platný územní 

plán a případně, je-li k dispozici, digitální mapa obce. Po tomto zpracování bývají osloveny příslušné orgány 

pro vznesení případných připomínek. Tyto připomínky jsou vyhodnoceny a zapracovány do aktualizovaného 

provedení cenové mapy stavebních pozemků. Připomínky bývají také uvedeny v textové části mapy. Následně 

je cenová mapa stavebních pozemků vydána. 

Dále budou konkretizovány cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna. To v současné 

době nemá platnou cenovou mapu. Poslední cenové mapě skončila platnost 31. 8. 2017.  Naše pozornost zde 

bude však zaměřena na vývoj cen uváděných v cenových mapách Brna v průběhu jejich obměn. Platnost 

Cenové mapy města Brna č. 10 je 1. 1. 2014 – 31. 8. 2017. Platnost cenové mapy města Brna č. 9 je 1. 1. 2012 – 

31. 12. 2013. Platnost cenové mapy města Brna č. 8 je 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011. Platnost cenové mapy města 

Brna č. 7 je 1. 4. 2006 – 31. 12. 2009. (12) 
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Obrázek 1: Cenová mapa města Brna č. 10 (12) 

 

Obrázek 2: Cenová mapa města Brna č. 9 (12) 
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Obrázek 3: Cenová mapa města Brna č. 8 (12) 

 

 

Obrázek 4: Cenová mapa města Brna č. 7 (12) 

Pro představu vývoje cen tohoto konkrétního polygonu, do nějž je Kamenná čtvrť zařazena, je cena 

uvedena v tabulce společně s vývojem cen i jiných dělnických kolonií v Brně, a to konkrétně Divišovi čtvrti (k.ú. 
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Lesná), Písečníku (k.ú. Husovice) a Myslínovy (k.ú. Královo Pole). V těchto třech čtvrtích je mnou shledáno 

možné srovnání s oblastí zájmu této diplomové práce, tedy Kamennou čtvrtí. 

Tabulka 1: Srovnání cenových map pro vybrané čtvrti města Brna (vlastní) 

Platnost cenových map Kamenná čtvrť Divišova čtvrť Písečník Myslínova 

3. 1. 2003 – 31. 3. 2006 630,- Kč/m2 1 000,- Kč/m2 800,- Kč/m2 610,- Kč/m2 

1. 4. 2006 – 31. 12. 2009 630,- Kč/m2 1 060,- Kč/m2 800,- Kč/m2 610,- Kč/m2 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 2 580,- Kč/m2 2 250,- Kč/m2 1 550,- Kč/m2 2 500,- Kč/m2 

1. 1. 2012 – 31. 12. 2013 2 580,- Kč/m2 2 250,- Kč/m2 1 550,- Kč/m2 2 500,- Kč/m2 

1. 1. 2014 – 31. 8. 2017 2 580,- Kč/m2 2 390,- Kč/m2 1 550,- Kč/m2 2 500,- Kč/m2 
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4 DĚLNICKÉ KOLONIE 

4.1 GENTRIFIKACE 

Postupný vývoj dělnických a chudých čtvrtí ve městech, ve kterých v průběhu času roste poptávka po 

nemovitostech, což zvedá jejich hodnota a vede k úplné přeměně čtvrti v žádanou a drahou lokalitu, je 

z urbanistického hlediska pojmenována gentrifikace. Jedná se o lokální sociálně-ekonomicko-kulturní změny. 

Vlivem tohoto jevu roste průměrný příjem a klesá velikost rodiny, což často vede k vytlačování původního 

obyvatelstva z důvodů vyššího nájemného, vyšší kupní ceny domů či nadřazenému chování bohatější vrstvy. 

Kromě nových obyvatel se následně do těchto míst stěhují i nové podniky, které se zaměřující na bohatší 

klientelu. To je také prvek, který snižuje dostupnost služeb starousedlíkům a pomalu je nutí původní obydlí 

opustit. (13)  

„Motivace střední třídy k obsazování lokality, může být právě díky poloze místa v blízkosti centra, 

osobitosti místa a architektury a celkové odlišnosti od homogenního prostředí města.“ (14) 

Typickými gentrifikanty jsou bezdětné mladé páry, které velmi často upřednostňují vysoce konzumní 

způsob života, a tedy genrifikaci často doprovází velká expanze moderních restaurací, obchodů či služeb. (15) 

Pro tento typ gentrifikace jsou dobrým příkladem některé čtvrti v Praze, jako jsou Vršovice či Vinohrady, o nichž 

se dnes mluví, jako o hipsters zones (v překladu „módní zóny“). Dalšími typickými gentrifikanty jsou svobodné 

matky, které z časových důvodů jsou ochotny se v první fázi spokojit s horšími podmínkami pro bydlení. To je 

ale jev až posledních let, kdy vzdělání a postavení žen ve společnosti roste a ženy si mohou dovolit být nezávislé. 

Příkladem pro takto osidlovanou lokalitu může být třeba ulice Bratislavská a Cejl v Brně. Pro náš případ jsou 

spíše typickými gentrifikanty umělci, kteří byť nebývají o moc movitější než původní obyvatelstvo, mají čas na 

práci na nemovitostech a z hlediska splynutím s původním kolektivem dělnických kolonií nemívají problém. 

(16) Dalo by se bezesporu tvrdit, že tento typ gentrifikace zažívala právě Kamenná čtvrť na přelomu 80. a 90. 

let 20. století. 

„Jakmile jednou proces gentrifikace v oblasti začne, rychle pokračuje, dokud všichni nebo většina 

původních dělnických obyvatel není odsunuta a celý sociální charakter oblasti se nezmění.“ (17)  

 

4.2 SROVNÁVANÉ DĚLNICKÉ KOLONIE MĚSTA BRNA 

Město Brno se v historickém kontextu v období První republiky velkou rychlostí rozvíjelo, a to zejména 

po stránce výrobní. Ve městě vznikaly nové továrny, staré se rozšiřovaly a modernizovaly. V návaznosti na toto 

dění vznikala velká potřeba pracovní síly. Ta do města povětšinou přicestovala z okolních i vzdálenějších vesnic. 
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Ve městě vznikl nedostatek ubytovacích kapacit a celkem trefně je toto období nazýváno jako období bytové 

krize. Spousta přistěhovalců bydlela na malých prostorech s nevyhovujícími hygienickými standardami.  

Období bytové krize přálo vzniku tzv. dělnických či nouzových kolonií. V počátku dělnické kolonie 

vznikaly na popud nejchudšího obyvatelstva, které došlo do města za prací absolutně bez všeho a nemělo kam 

jít a kde spát. Často si takto našli místo, které bylo nevyužívané a bylo tam snadné vystavět provizorní boudy 

na přespání a vyhnout se tak obvinění z potulky. (18) 

 

4.2.1 Divišova čtvrť 

V katastrálním území Královo Pole vznikla mimo jiné Divišova čtvrť na místě bývalého písečného lomu. 

Kolonie začala být budována v druhé polovině 20. let 20. století, v přímé návaznosti na vznik továrny na stroje 

Lederer a Porges, tedy předchůdkyni Královopolské strojírny. Pozemky, na nichž Divišova kolonie vznikala, byly 

z hlediska půdy velmi málo výnosné, a tak byly bohatými občany Králova Pole rozprodávány za nízké ceny 

soukromým zájemcům. Výstavba domků zde rostla velmi rychlým tempem, o kterém svědčí statistika sčítání 

bytů v Brně. Výstavba byla započata v roce 1925 a již v roce 1929 zde bylo vystavěno sto padesát čtyři domů a 

v období před 2. světovou válkou už to bylo sto devadesát domů. Tento počet domácností obývalo zhruba tisíc 

pět set obyvatel (dnešní počet obyvatel je cca pět set), což bylo v průměru asi osm osob na jeden domek. Díky 

takto vysoké hustotě obyvatel se čtvrti přezdívalo Šanghaj. V době hustého osídlení v kolonii byly dva obchody 

se smíšeným zbožím, řezník, pekař, cukrář, holič, švec či sklenář a zelinář. V roce 1939 zde byla otevřena i 

mateřská škola. Po válce však jednotlivé obchůdky zanikly a jejich funkci začala plnit nově vybudovaná 

samoobsluha. (18)  

 

Obrázek 5: Poloha Divišovy čtvrti (32) 
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Velmi významným okamžikem v roce 1966 pro Divišovu čtvrť, byla změna statusu z kolonie na čtvrť, 

rozdělení do nově pojmenovaných ulic a její připojení ke katastrálnímu území Lesná. (18)  

Umístění čtvrti je severně od Křižíkovy ulice za železničním náspem a jihozápadně od zastávky MHD 

Slavíčkova.  Ze strany západní od Divišovi čtvrti se nachází lesnatá rokle, která vede ke kapli sv. Antonína. Tato 

kaple a studánka jsou neodmyslitelně spojeny se vznikem a dnešním životem v Divišově čtvrti. Železniční trať 

zde byla vystavěna po 2. světové válce a je patrně jedním z důvodů, proč se Královopolská strojírna nemohla 

rozrůstat tímto směrem a čtvrť tak zůstala zachována. 

 

4.2.2 Písečník 

V Husovicích, kde byla hustota nově příchozích dělníků v rámci Brna největší, byly vybudovány hned 

tři nouzové kolonie. Jednou z nich je Písečník. Jeho vznik je datován do roku 1925 a byl situován do bývalého 

písečného lomu hned vedle železnice. (18) Řešení výstavby domků však bylo rozdílné, domky si nově příchozí 

obyvatelé stavěli z vyřazených vlakových vagónů. Vagónům byly odstraněny podvozky, byly usazeny do terénu 

a upraveny tak, že na první pohled nešly rozeznat od klasických malých domků. Ve 30. letech zde stálo něco 

málo přes osmdesát budov. (19) 

 

Obrázek 6: Poloha bývalé nouzové kolonie Písečník (32) 

Po roce 2012 byly městské pozemky pod domky rozprodávány místním obyvatelům. Původní 

představa o ceně pozemku byla ze strany magistrátu 1.800 Kč/m2, ta se však neshodovala s představami 

majitelů nemovitostí zhruba o polovinu. K prodeji nakonec došlo za cenu okolo 1.600 Kč/m2. (20) 

Umístění bývalé kolonie je východně od ulice Merhautovy a severně od Husovického tunelu. Dalo by 

se říci, že Písečník leží na pomezí Černých polí, Lesné a Husovic. 
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4.2.3 Myslínova 

V době jejího vzniku se kolonii přezdívalo Porgeska, vzhledem k pracovnímu nasazení místních 

obyvatel ve strojírnách Lederer a Porges. Kolonie byla založena v Králově Poli na počátku 30. let 20. století a 

dnes se jmenuje ulice Myslínova. Historie příchodu místních obyvatel byla veskrze stejná jako u předchozích 

kolonií a výstavba probíhala v největší míře ze zmetkových cihel nedaleké pobočky Khonovy cihelny a 

z bouraček. Její dnešní pojmenování vzniklo na počest Jiřího Myslína, který byl policejním úředníkem 

umučeným nacisty pro účast v odboji policejních zaměstnanců. (19) 

 

Obrázek 7: Poloha bývalé dělnické kolonie Porgeska, nyní ulice Myslínova (32) 

Umístění čtvrti je východně od vlakové stanice Brno-Královo Pole a západně pod Vilou Kociánka. 
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5 POPIS KAMENNÉ ČTVRTI 

 

Obrázek 8: Kamenná čtvrť (vlastní) 

5.1 MORFOLOGIE A UMÍSTĚNÍ 

Kamenná čtvrť je bývalou dělnickou kolonií statutárního města Brna. Statutární město Brno je největším 

městem na Jižní Moravě. Dělí se na dvacet devět městských částí o celkové katastrální rozloze 23.018 ha a má 

v současné době asi 377.973 obyvatel. (21)  

Obrázek 9: Dělení Brna na městské části (33) 
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Kamenná čtvrť spadá pod městskou část Brno – Střed. Tato městská část zahrnuje čtyřicet osm 

katastrálních území. Kamenná čtvrť je součástí katastrálního území Štýřice a nachází se jihozápadně od centra 

města. Leží na pravém břehu řeky Svratky asi 1 km od tramvajové zastávky Poříčí. Ze severní strany Kamennou 

čtvrť obtéká řeka Svratka, mezi ní a Kamennou čtvrtí vede cyklostezka spojující Staré Brno a Pisárky. Ze západní 

strany Kamennou čtvrť obklopuje městská louka, za níž dále pokračuje les. Ze strany jižní leží Červený kopec a 

ze strany východní přes malý lesík dále navazuje zástavba vedoucí k ulici Vídeňská. 

 

Obrázek 10: Poloha Kamenné čtvrti (32) 

Z pohledu geologického se Kamenná čtvrť nachází na kopci ve dvou bývalých kamenolomech 

s přirozeným horninovým podkladem tvořeným pískovci a slepenci devonského stáří a jejich zvětralinami. Celá 

oblast byla však ovlivňována těžbou kamene, a tak je původní mocnost hornin navýšena množstvím odvalů 

navážek z bývalých lomů. Místy se jedná o mocnost těchto navážek a odvalů až 10 m. (22) 

 

Obrázek 11: Výřez katastrální mapy Kamenné čtvrti (34) 
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Vzhledem k oddělenosti dvou lomů je čtvrť rozdělena do dvou částí na tzv. „Horní a Spodní Kamenku“, 

nebo také „Horní a Dolní Skalu". Jejichž hlavní kostrou je vždy tzv. hlavní ulice. Z hlavní ulice vede spousta 

větších i úplně malinkých odboček v podobě uliček a nezpevněných průchodů k jednotlivým domům.  

 

Obrázek 12: Rozdělení Kamenná čtvrti na tzv. "Horní a Spodní Kamenku" (32) 

 

5.2 HISTORIE 

Dnešní Kamenná čtvrť vznikala jako dělnická kolonie od 20. do 30. let 20. století v prostorách bývalého 

kamenolomu. Její vznik byl podmíněn tehdejší bytovou krizí, což mělo za důsledek i to, že většina výstavby zde 

rostla bez povolení města. Město zpětně udělovalo povolení, a to jen na omezenou dobu, a tak byla Kamenná 

kolonie vnímána jako dočasná. (23) 

 

Obrázek 13: Císařský otisk mapy stabilního katastru Moravy a Slazka Vídeňka, mapováno v roce 1825 (35) 
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 První dům byl postaven ve spodním lomu v roce 1925, od roku 1928 se stavělo i v horním lomu a výstavba 

celé kolonie byla dokončena na sklonku 30. let. Většina domů se stavěla v nejnutnějším vzorci „kuchyň + pokoj“ 

a materiál k výstavbě byl získáván různě. Velmi častým pomocným materiálem byly staviva z bouraček či 

zmetkové cihly z blízkého smetiště cihelny. (23) V průběhu dalších let byly k domům budovány základní 

hygienické prostory a vybavení. Problémy s rozvody vody a kanalizace má však Kamenná čtvrť ještě dnes.  

 Původní název z roku 1935 byl Kamenná kolonie a v průběhu let byl s německým překladem „Kolonie 

in der Steingasse“ zachován až do roku 1958, kdy byl oficiálně ustanoven název Kamenná čtvrť. (19) 

 

Obrázek 15: Správní budova kamenolomu před počátkem 

výstavby K.Č. (36) 

 

Obrázek 16: Dům v horní části K.Č. z 80. let 

(36) 

 Prvními obyvateli byli velmi často dělníci pracující v nedalekých cihelnách Khona a Jílka s rodinami. 

Složení obyvatelstva z těchto převážně chudých dělníků a dělnic bylo proměňováno až koncem 70. let. (23) V 

době 80. a 90. let se do čtvrti přistěhovali např. umělci, učitelé či řemeslníci. Po tomto přerodu je Kamenná 

čtvrť vnímána jako místo umělců a bohémů. S novými obyvateli přišly i změny v podobě rekonstrukcí a 

přístaveb, na nichž se podepsal nový umělecký duch čtvrti.   

  

Obrázek 14: Pohled na Kamennou kolonii počátkem 40. let (36) 
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5.3 ŽIVOT V KAMENNÉ ČTVRTI DNES 

Počátkem proměny v již zmíněných letech se Kamenná čtvrť velmi transformovala až do dnešní 

podoby, kdy by se jen stěží mohlo mluvit o dělnické kolonii, byť si zachovala její ráz. Celá Kamenná čtvrť je 

dnes památkově chráněnou oblastí a některé domy mají i status kulturní památky. Osobně přibližuji Kamennou 

čtvrť lidem, jež ji neznají, jako vesnici v centru Brna.  

 

Obrázek 17: Detail stěny na hlavní ulici ve Spodní 

Kamence (vlastní) 

 

Obrázek 18: místy stále jde pociťovat vesnický 

charakter čtvrti. (vlastní) 

 

Obrázek 19: Štefanské hody v Kamenné čtvrti 2016 (37) 
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Obyvatelstvo a s ním i nálada čtvrti se stále mění a vyvíjí, respektive přizpůsobuje dnešní době. Z toho 

pramení i vznikající nové problémy a jejich nutná, byť často odkládaná řešení. Toto byl, mimo jiné, jeden z 

důvodů ke vzniku Občanského sdružení Kamenka. Cílem tohoto sdružení má být zastupování obyvatel při 

komunikaci se státní správou, řešení problémů a boj o zachování specifičnosti této lokality.  

 

5.3.1 Dostupnost 

Pěší chůzí je Kamenná čtvrť dostupná z Mendlova náměstí za necelých 20 minut, ze zastávky Poříčí se 

čas chůze krátí zhruba na 15 minut a stejný čas chůze připadá na zastávku tramvaje Nemocnice Milosrdných 

bratří. Ve všech případech se jedná o cestu poměrně klidnou a hezkou, je však pravdou že Kamenná čtvrť se 

nachází na kopci, který je potřeba překonat.  

Jednou za dvě hodiny odjíždí ze zastávky Červený kopec, což je z dolní části Kamenné čtvrti asi 5 minut 

chůze a z horní asi 2 minuty, autobus na Mendlovo náměstí. Se stejnou frekvencí jede autobus i druhým 

směrem přes Centrální hřbitov a Nemocnici Bohunice. Další spojení MHD nalezneme na již zmiňovaných 

zastávkách Poříčí a Nemocnice u Milosrdných bratří, kde jezdí tramvaje a autobusy. 

Automobilem je Kamenná čtvrť dnes již přístupná velmi pohodlně. Pro obyvatele spodní části je patrně 

nejčastěji využívaná silnice vedoucí ulicí Kamenná, pro obyvatele horní části je to příjezd přes ulici Vinohrady a 

Červený kopec. Vzhledem k době a poměrům, ve kterých Kamenná čtvrť vznikala, je zde problém s parkováním 

vozů. Tam, kde nejsou prostory pro parkování, nezbývá než parkovat dále od domu, a to buď podél ulice 

Kamenná pod čtvrtí anebo nahoře na ulici Červený kopec. 

 

Obrázek 20: Ulice v Kamenné čtvrti - pozn. bez asfaltu (vlastní) 
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5.3.2 Atraktivita lokality 

Kamenná čtvrť je mezi brněnskými bývalými dělnickými koloniemi vyhlášena jak velikostí, tak 

zachováním malebnosti a přítomným geniem loci (tzv. duchem místa). Malé domečky, spletité uličky, kulturní 

akce a nedaleký městský les bývají hojně využívány jako turistické cíle a obzvláště o víkendech navštěvuje 

Kamennou čtvrť mnoho pozorovatelů a obdivovatelů. 

Hlavním kulturním centrem se v Kamenné čtvrti stal Duck Bar, který funguje jako hospoda, místo pro 

výtvarné výstavy, hudební koncerty, cestovatelské přednášky či divadelní představení. Je kouzelné pozorovat, 

jak se zde mísí starousedlíci s nově příchozími, studenty pobývajícími ve čtvrti v pronajatých pokojích a 

návštěvníky jak z jiných částí města, tak i ze zahraničí. Navíc se provozní Duck Baru, paní Mgr. Hana Grulichová 

Staňková, každoročně zasazuje o konání většiny kulturních akcí v této čtvrti, jako je Fašaňk v období masopustu 

(období mezi Vánocemi a Popeleční středou), Oslava 1. máje, Dětský den v červnu, Štefanské hody v říjnu nebo 

Vánoční jarmark v prosinci. Z kulturních akcí stojí ještě za povšimnutí hudební festival jménem Kamenka Open, 

který se koná na louce nad Kamennou čtvrtí každý rok koncem června. 

 

Obrázek 21: Štefanské hody v Kamenné čtvrti 2015 (37) 
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Obrázek 22: Kameka Open 2015 (38) 

 

Obrázek 23: Masopust v Kamenné čtvrti 2017 (37) 

Funguje zde školka, která na část dne přijímá děti již od 1,5 roku, což je pro rodiny v této čtvrti extrémně 

pohodlným a funkčním prvkem. Školku provozuje jedna z obyvatelek Kamenné čtvrti, paní Jarmila Slaninová.  

Tzv. bývalý kulturní dům provozuje sdružení Fília, pracující jako stacionář pro mentálně postižené a 

každoročně zde pořádá Mikulášskou besídku pro místní děti. Jinak je však tento objekt pro místní obyvatele 

uzavřen. 
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5.3.3 Dnešní obyvatelé 

Od dob, kdy obyvateli byli výlučně chudí lidé s dělnickými profesemi, se mnoho změnilo. Proměnila se, 

jak ekonomická situace jednotlivce a míra „rozevření nůžek“ mezi jednotlivými sociálními vrstvami, tak i vkus, 

trendy a požadavky lidí k uspokojení potřeb bydlení. Přerod obyvatelstva z dělnických profesí, přes profese 

převážně umělecké, se přehoupl až do dnešní podoby, kdy se ceny místních domů vyšplhaly do takových výšin, 

že si je rodilí obyvatelé již nemohou koupit, a tak se za bydlením stěhují jinam. Vzhledem k neexistujícím 

podkladům o dnešních obyvatelích byl pro potřeby diplomové práce vytvořen krátký dotazník, který 

zodpovědělo 59 obyvatel Kamenné čtvrti, což odpovídá více než 1/3 domů. Vyhodnocení je následující: 

dotázaných bylo 29 žen a 30 mužů, ve věku od 24 do 71 let. Věkový průměr dotázaných je u žen 40,24 let a u 

mužů 42,7 let. Vzhledem k požadovanému zadání zastoupení profesí a dosaženého vzdělání, byli záměrně 

vyřazeni studenti a matky na mateřské dovolené. U osob, které jsou již v důchodu, byla v dotazníku požadována 

profese, kterou se živili většinu života. 3 % dotázaných uvedli jako nejvyšší dosažené vzdělání základní školu, 

34 % je středoškolského vzdělání, 63 % je dnes vysokoškolského vzdělání. Pro srovnání to v roce 2011 bylo 

v rámci celé České republiky takto: 15,1 % základoškolské, 51,5 % středoškolské, 14, 2 % vysokoškolské. Sice 

dá předpokládat, že se za téměř 8 let vzdělanost všeobecně zvýšila, avšak patrně ne o tolik, aby vysokoškolské 

vzdělání přesáhlo v ČR 50 % populace. Lze tedy usuzovat, že Kamenná čtvrť se stala místem s nadprůměrnou 

vzdělaností.  

 

 

Graf 1: Vzdělanost v K.Č. (vlastní) 1 

ZŠ3%

SŠ34%

VŠ63%

Vzdělanost v Kamenné čtvrti
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Profese, jež se mezi dotázanými objevily, byly rozděleny do těchto skupin: dělnické, umělecké a tvůrčí 

činnosti, technické, pedagogické, vědecké, zdravotnické, řemeslné, služby a podnikatelské. Toto rozdělení bylo 

náročné a patrně subjektivní vzhledem k možnosti prolínání se některých profesí. Z vyhodnocení vyplývá, že 

velké zastoupení v Kamenné čtvrti stále mají umělecké a tvůrčí profese, dělnické jsou již upozaděny, a naopak 

se ve velkém prosazují profese Technické, Pedagogické či práce ve Službách. Vyhodnocení je následující. 

 

5.3.4 Rekonstrukce a novostavby 

Standardy bydlení se stále zvyšují a člověk, jako jedinec, potřebuje více prostoru a soukromí. To jsou 

dle mého názoru důvody, pro neustále rozšiřování domů a jejich spojování z více domků v jeden prostornější. 

Některé domy byly zrekonstruovány kompletně od základů až po střechu a dalo by se u nich polemizovat, jde-

li ještě o rekonstrukci či již novostavbu.  

S příchodem umělců v 80. a 90. letech se vzhled Kamenné čtvrti dosti zútulnil a přibyla spousta 

barevných prvků a dekorací. Dnešní nově přistěhovalí obyvatelé domy rekonstruují podle stavebních trendů. 

Sem tam jde vidět i touha a snaha zapadnout do koloritu, alespoň ozvláštněním fasády, kováním, vitrážemi a 

jinými drobnými viditelnými prvky.  

20%
3%

12%

7%

5%2%
17%

9%

25%

Zastoupení profesí v Kamenné čtvrti k prvnímu čtvrtletí roku 2019
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Graf 2: Zastoupení profesí v Kamenné čtvrti (vlastní) 
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Obrázek 24: Vedlejší ulička v Kamenné čtvrti (vlastní) 

 

Obrázek 25: Rodinný dům na hlavní ulici v Horní Kamence (vlastní) 
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Obrázek 26: Rodinný dům ve „Spodní Kamence“ na hlavní 

ulici (vlastní) 

 

Obrázek 27: Rodinné domy ve „Spodní Kamence" 

na hlavní ulici - pohled ze zahrádky (vlastní) 

 
 

 

Obrázek 29: Vedlejší ulička v Kamenné čtvrti (vlastní) 
Obrázek 28: Vedlejší ulička v Kamenné čtvrti – barevnost 

si „Kamenka“ od dob umělecké čtvrti stále zachovává 

(vlastní) 
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Obrázek 31: Obrázek 30: Kamenná čtvrť vedlejší ulička 

- staré domečky (vlastní) 

 

Obrázek 32: Vedlejší ulička v Kamenné čtvrti (vlastní) 

 

5.3.5 Problémy tížící Kamennou čtvrť 

Kamenná čtvrť je velmi živou, a snad by se dalo říct, i svéráznou obytnou částí statutárního města Brna. 

Jako každá jiná část města prochází transformací jak historickou, tak technickou či sociální. 

Obrázek 30: Kamenná čtvrť vedlejší ulička - staré 

domečky (vlastní) 
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Automobily 

Mezi nově vzniklé problémy, které byly v době výstavby nepředvídatelné, bezpochyby patří přetlak 

automobilů a nemožnost jejich umístění ve čtvrti vzhledem ke stále narůstajícímu množství.  

Jízda automobilem po ulicích Kamenné čtvrti je samo o sobě nepříjemné, místy nevhodné a někdy 

dokonce nemožné. Nepřispívá tomu ani kvalita místních komunikací. Ty jsou opravovány jen v nejnutnějším 

rozsahu a během následující zimy se kvalita vozovky zhorší natolik, že se dá srovnávat s dobou před opravou. 

Ku prospěchu věci, ale je, že od zimy 2007 se v Kamenné čtvrti začaly silnice po zimní období udržovat, což 

vedlo ke zvýšení uživatelské pohodlnosti i pro občany bez automobilů. (24) Ve čtvrti v posledních pár letech 

přibylo několik mladých rodin a ulice se v odpoledních hodinách za hezkého počasí doslova zaplavily dětmi, 

což poukazuje na další faktor pohybu aut zde, a to je faktor bezpečnosti. Z mého pohledu je však nutné 

konstatovat, že valná většina řidičů si toto nebezpečí spojené s nevypočitatelností dětí a domácích mazlíčků, 

jako jsou psi a kočky, uvědomuje a jízdu tomu přizpůsobuje. A to mnohdy i více řidiči, kteří do čtvrti zajíždí 

pouze služebně či ojediněle. 

Moderní dobu a společenský status dnes opravdu definuje vlastnictví automobilu, a tak se nezřídka 

stává, že na jeden rodinný dům připadají dvě auta a případně i další služební vozidlo apod. Tento přetlak je 

pociťován po celém Brně, a tak není divu, že se nevyhne ani „Kamence“.  Parkovat u domu vzhledem rozmístění 

domů a velmi malé prostorové rezervě je možné jen v malém počtu případů. Proto vznikly přirozené parkovací 

plochy podél silnice Kamenná ze spodní strany Kamenné čtvrti a na ulici Červený kopec naopak nad čtvrtí. 

Otázkou zůstává, jak dlouho bude jejich kapacita dostatečná. 

 

Kanalizace a vodovod 

Ve spodní části Kamenné čtvrti jsou vybudovány rozvody vody a kanalizace. Kanalizace byla dokonce 

modernizována v létě 2011. V horní části je však velký problém s chybějící kanalizací a také se zastaralým 

vodovodem. Zhruba od domu č. 80 si lidé stěžují za posledních pár let na velký přírůstech spotřeby vody, který 

by mohl ukazovat na prosakování z vodovodního potrubí do půdy. Tyto stížnosti a prosby obyvatel město 

vyslyšelo a v současné době (duben 2019) probíhá oprava vodovodu v „Horní Kamence“ a na ulici Kamenná. 

V roce 2002 bylo vydáno územní rozhodnutí na zbudování kanalizace a vodovodních přípojek. 

V prosince 2003 dokonce Rada města Brna (č. R4/047 ze dne 17. 12. 2003) schválila zadání veřejné zakázky 

firmě na vytvoření dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavebního díla „Brno, Kamenná čtvrť – 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Na zaplacení projektové dokumentace se kromě města Brna a 

Brněnských vodáren a kanalizací podíleli i vlastníci připojovaných rodinných domů (dle zjištěných informací od 

místních obyvatel na základě dopisu doručeného domu č. 108 částkami od 2.540 Kč až do 16.157 Kč za RD. 
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Výpočet částky byl dělán dle vzdálenosti a náročnosti provedení nové přípojky. Tuto částku ÚMČ Brno – střed 

ve zprávě pro zpracovatele komplexního právního rozboru problematiky Kamenné čtvrti v Brně udává obecně, 

jako 3.500 Kč na jednu přípojku. (25)). 

V roce 2006 však bylo RMB (č. R4/130 ze dne 5. 1. 2006) vydáno nařízení č. 2/2006, kterým byla ke dni 

9. 2. 2006 vyhlášena stavební uzávěra. (26) Důvodem této uzávěry byla příprava území pro stavbu a podchycení 

stavební činnosti na pozemcích se svahovou nestabilitou. Toto nařízení také zakazovalo provádění všech 

novostaveb a změn současných staveb. Přičemž platnost nařízení mělo pozbýt účinnosti nabytím právní moci 

kolaudačního rozhodnutí na stavbu vodovodních, kanalizačních a plynovodních rozvodů a jejich přípojek. Na 

tyto stavby se nařízení nevztahuje. Stavební uzávěra byla zrušena Radou města Brna (č.R7/014 ze dne 24. 3. 

2015) vydáním nařízením č. 3/2015 ke dni 7. 4. 2015. (27) 

V červnu 2008 však RMB (R5/071 ze dne 17. 6, 2008) rozhodla o zrušení plánované výstavby a 

rekonstrukce. Důvodem byla nutnost statické stabilizace svahu a s tím spojené vysoké náklady. Od této doby 

o kanalizaci či kompletní rekonstrukci vodovodu není v zápisech z RMB již ani zmínka. 

 

Ujíždějící svah 

Jak bylo již zmiňováno dříve, oblast Kamenné čtvrti, nacházející se v bývalém kamenolomu, je ovlivněna 

těžbou a jejími pozůstatky v podobě odvalů a navážek, které dle geologického průzkumu místy mají mocnost 

až 10 m. (22) O nestabilitě svahu a jeho posunu je pojednáváno v Komplexním právním rozboru problematiky 

Kamenné čtvrti v Brně. Konkrétně zde zmiňuje problematické nemovitosti č.p. 717 (č. o. 132) ve vlastnictví pana 

Rostislava Čuříka a dům č.p. 574 ve vlastnictví manželů MUDr. Milana a MUDr. Věry Huserových. Je zde 

uvedeno, že tito vlastníci podali několik podnětů a žádostí k městu i Městské části Brno – střed s požadavky na 

zajištění svahu před jeho sesuvem. Dokument také tvrdí, že ohrožení staveb z důvodu nestability severního 

svahu se týká všech domů, které stojí na hraně svahu. (25) Toto tvrzení stojí za bližší úvahu vzhledem ke 

geologickým podmínkám, neexistující kanalizaci v Horní Kamence a zastaralému vodovodnímu potrubí. 

Kanalizace je v této časti oficiálně řešena vypouštěním splašků do svahu. To vede k jeho další destabilizaci. 

Opravdu vtipnou pasáží je mnou v již zmíněném dokumentu shledána tato část: „Splašková a povrchová voda 

je z tohoto důvodu svedena do terénu. Z vodovodního řádu je však i nadále odebírána voda pro denní spotřebu 

domácností, z čehož vyplývá, že voda se v terénu ztrácí a podmáčí tak celé území. Všechna voda je poté, co 

prosákne vrstvami podloží, sbírána řečištěm Svratky, čímž je způsobováno její znečištění. Paradoxně tak sami 

majitelé domků přispívají k nestabilitě území, …“ (25) Jakoby tím kolektiv zpracovatelů v čele s panem JUDr. Ing. 

Jiřím Malantem po místních obyvatelích chtěli, aby se chodili mýt a čistit si zuby přímo dolů do řeky Svratky. 
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Důvodem zrušení plánované výstavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu v červnu 2008 byla nutnost 

statické stabilizace svahu a s tím spojené vysoké náklady. RMB (R5/071 ze dne 18. 6. 2008) zároveň schválila 

zpracování investičního záměru na investici „Kamenná čtvrť – statické zajištění svahu“. Ten v roce 2009 RMB 

(R5/105 ze dne 28. 4. 2009) zařazuje do operativního plánu investic s celkovými rozpočtovými náklady 6.900 

tis. Kč a dobou realizace 2009-2019. Pro realizaci zajištění svahu byla v roce 2011 RMB (R6/013 ze dne 2. 3. 

2011) vybrána firma Fundos, spol. s r.o.. V létě 2018 byla vybudována opěrná betonová stěna pod pozemkem 

p. č. 917. a na jaře roku 2019 byla vybudována opěrná betonová stěna na začátku „Dolní Kamenky“ pod 

pozemkem č. 873/1. Osobně předpokládám další vývoj během tohoto roku vzhledem k prognózovanému 

rozpočtu. 

 

Pozemky 

V současné době je v Kamenné čtvrti 144 domů (počítáno dle č.p.), přičemž valná většina těchto domů 

stojí na pozemku Statutárního města Brna. Výjimku tvoří pozemky s p.č. 222/1, 222/2, 781, 828/2, 828/3, 828/5, 

834/1, 873/2, 873/3, 890, 1008/1, 1008/2, 1014/3, 1014/4, 1015, 1016, 1020, 1022, 1027/2, 1028/1, 1028/2, 

1029, 1030/1, 1030/2, 1030/3, 1030/4, 1030/5, 1030/7 a 1030/8, tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromé či 

právní osoby, nikoli však města. Spousta vlastníků nemovitostí by si parcelu pod svým domem ráda koupila, 

město pozemky však od roku 2011 již nechce prodat. Oficiální důvod není znám, jelikož město nemá povinnost 

se k tomu blíže vyjádřit. Všechny mnou zjištěné důvody jsou pouze spekulací jednotlivých účastníků, ať už na 

straně úřadu či občanů Kamenné čtvrti. 

 

Obrázek 33: Zobrazení v mapě LV 10001 Statutárního města Brna (34) 
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5.4 PŘIPRAVOVANÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA 

Současná verze územního plánu města Brna je pro současný život ve městě již neaktuální a z hlediska 

potřeb již nevyhovující. Zákon ukládá obcím jeho aktualizaci, respektive pořízení nového územního plánu do 

konce roku 2022.  

Statutární město Brno vydalo v tuto chvíli tři varianty, které se vyvíjejí postupně od roku 2006. Každá 

z nich má trošku odlišný způsob řešení rozvoje města. V oblasti Kamenné čtvrti jsou však všechny varianty ve 

shodě. Kamenná čtvrť je pokládána za stabilizovanou plochu k bydlení. Dále se ale okolo této lokality 

v územním plánu nic neřeší, ani vybudování nové větve veřejné kanalizace. Co lze považovat za pozitivní je, že 

v okolí Kamenné čtvrti, kromě Národní přírodní památky Červený kopec, nadále zůstávají zachovány i lesní 

plochy a městská zeleň, tam kde jsou v současné době. V okolí se změny přestavby pro veřejnou vybavenost 

dotknou jen ploch současné zahrádkové kolonie na ulici Červený kopec. Což v blízké oblasti patrně přinese 

zvýšení frekvence automobilové dopravy. (28) 

 

Obrázek 34: Plánovaný Územní plán města Brna (33) 

 

Obrázek 35: Legenda k plánovanému územnímu plánu města Brna (34) 
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6 SEZNAM A POPIS KONKRÉTNÍCH DOMŮ 

V rámci Kamenné čtvrti bylo změřeno a popsáno celkem osm rodinných domů. Pro možnost sledování 

změn cen v „Horní a Spodní Kamence“, kde je hlavní rozdíl ve dvou technických parametrech (v „Horní 

Kamence“ absence kanalizace a ujíždějící svah), byly čtyři z těchto objektů vybrány ve spodní části a zbývající 

čtyři v horní části čtvrti.  

Domy byly vybírány hlavně podle velikosti, aby se jednalo o snadno srovnatelné nemovitosti. Přičemž 

v obou částech se nacházejí domy jak kompletně zrekonstruované, tak ty, které rekonstrukce teprve čeká. 

Popisy objektů jsou pro přehlednost a porovnatelnost uspořádány do tabulek se stejnou kostrou. Získané a 

ručně vypracované půdorysy a řezy jednotlivých objektů jsou k nalezení v příloze č. 1. 

Vzhledem k historicky podložené nedůvěře k úřadům si místní obyvatelé nepřály uvést svá jména, 

fotografie a lokace jednotlivých objektů. Domy jsou tedy rozčleněny do dvou lokací, „Spodní a Horní Kamenky“, 

a dále vždy jen očíslovány od 1 do 4. Číslování a dělení je drženo stejné ve zbytku práce. Avšak ani u jednoho 

z objektů není k nalezení číslo parcely a domu. 

 

Obrázek 36: Vedlejší ulička v Kamenné čtvrti (vlastní) 
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6.1 „HORNÍ KAMÉNKA“ 

6.1.1 „Horní Kamenka č. 1“ 

Objekt RD, půdorys tvaru písmene U     

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 5+kk     

Podlahová plocha je 126,9 m², zastavěná plocha je 85,9 m², obestavěný prostor je 424,8 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat jako „zrekonstruován“ 

 Stavba dokončena v roce 1960     

Kompletní rekonstrukce v roce 1998, dílčí rekonstrukce v roce 2008     

Popis konstrukcí: 

• Základy: Betonový pas (v čelní straně domu) + patky 

• Zdivo: cihla, Ytong, kámen, tvárnice 

• Stropy: trámové odkryté + hurdiskové nad kuchyní, koupelnou a WC 

• Střecha: sedlová 

• Krytina: pálené tašky 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenocementová štuková a sádrokarton 

• Vnitřní obklady: keramické kachle  

• Schody: dřevěné se zábradlím 

• Dveře: dřevěné 

• Okna: dřevěná + plastová dvojsklo 

• Podlahy ob. m.:  dřevěné + OSB desky 

• Podlahy ostat. m.: keramická dlažba 

• Vytápění: plynem (ústřední topení) 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ne 

• Rozvody vody: patrně staré železné 

• Zdroj tepl. vody:  průtokový plynový kotel 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: trativod s přepadem 

• Vybav. kuchyně: trouba, myčka 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod:  oddělen od koupelny 

• Ostatní: sklípek na zahrádce, digestoř 
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6.1.2 „Horní Kamenka č. 2“ 

Objekt RD, půdorys tvaru písmene nepravidelného lichoběžníku     

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 4+kk   

 Podlahová plocha je 113 m², zastavěná plocha je 77,8 m², obestavěný prostor je 457,9 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „kompletně zrekonstruován s nástavbou“  

 Stavba dokončena v roce 1957    

Kompletní rekonstrukce v roce 1995     

Popis konstrukcí: 

• Základy: žb pasy s HI 

• Zdivo: cihla 

• Stropy: Hurdis 

• Střecha: sedlová s vikýřem 

• Krytina: pálené tašky 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné 

• Vnitřní obklady: keramické kachle 

• Schody: žb konstrukce vyložená cihlami 

• Dveře: dřevěné + umakartové 

• Okna: dřevěná zdvojená  

• Podlahy ob. m.:  beton + koberec, laminátová podlaha 

• Podlahy ostat. m.: keramická dlažba, beton s anhydritem 

• Vytápění: ústřední topení, plynový kotel 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ne 

• Rozvody vody: v plastu 

• Zdroj tepl. vody: koupelna průtokový plynový kotel, kuchyně elektrický ohřívač 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: nová, napojení nezkolaudováno 

• Vybav. kuchyně: trouba 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod: v 1 NP zvlášť záchod, ve 2 NP záchod v koupelně 

• Ostatní: vikýř 
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6.1.3 „Horní Kamenka č. 3“ 

Objekt RD, půdorys ve tvaru obdélníku   

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 3+kk  

 Podlahová plocha je 75,0 m², zastavěná plocha je 65,7 m², obestavěný prostor je 212,0 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „kompletně zrekonstruován s novou přístavbou“  

 Stavba dokončena v roce 1959     

Kompletní rekonstrukce i s vybudováním přístavby v roce 2013    

Popis konstrukcí: 

• Základy: žb patky 

• Zdivo: cihla, kámen, tvárnice 

• Stropy: trámové odkryté 

• Střecha: sedlová + plochá 

• Krytina: pálené tašky + přístavba guma fatrafol 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné + sádrokarton 

• Vnitřní obklady: keramické kachle 

• Schody: dřevěné + umakart 

• Dveře: dřevěné 

• Okna: dřevěná s dvojsklem 

• Podlahy ob. m.:  dřevěné 

• Podlahy ostat. m.: dlažba 

• Vytápění: ústřední topení s plynovým kotlem 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ne 

• Rozvody vody: v plastu 

• Zdroj tepl. vody:  plynový průtokový kotel 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: septik ze žb – objem 6 m3 

• Vybav. kuchyně: trouba, myčka, sklokeramická deska 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod:  zvlášť 

• Ostatní: terasa s přístřeškem a vybudovanými záhony, digestoř 
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6.1.4 „Horní Kamenka č. 4“ 

Objekt RD, půdorys tvaru písmene L     

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 5+kk   

 Podlahová plocha je 101,7 m², zastavěná plocha je 94 m², obestavěný prostor je 327,2 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „postupně rekonstruován s nutností dalších rekonstrukcí“

 Stavba dokončena v roce 1958    

Kompletní rekonstrukce v roce 1986, dílčí rekonstrukce v roce 2008 a v roce 2016     

Popis konstrukcí: 

• Základy: žb pasy+ skála 

• Zdivo: cihla, kámen, kotovice 

• Stropy: trámové se záklopem 

• Střecha: sedlová + plochá 

• Krytina: plechová, pozinkovaná 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné  

• Vnitřní obklady: keramické kachle 

• Schody: dřevěné se zábradlím (velmi strmé) 

• Dveře: dřevěné 

• Okna: dřevěná s dvojsklem 

• Podlahy ob. m.:  bambusové, laminátové podlahy a korce 

• Podlahy ostat. m.: keramická dlažba 

• Vytápění: ústřední topení plynové, krbová kamna na dřevo 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ano 

• Rozvody vody: v plastu + staré železné 

• Zdroj tepl. vody:  plynový průtokový kotel 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: stará, přípojka do veřejné kanalizace nezkolaudována 

• Vybav. kuchyně: trouba, plynový sporák, mikrovlnná trouba 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod: v rámci koupelny 

• Ostatní: krb, vestavěné skříně, vitrážové okno 
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6.2 „SPODNÍ KAMENKA“  

6.2.1 „Spodní Kamenka č. 1“   

Objekt RD, půdorys tvaru písmene L     

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 3+1     

Podlahová plocha je 71,4 m², zastavěná plocha je 55,0 m², obestavěný prostor je 277,0 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „kompletně zrekonstruován s novou přístavbou“  

 Stavba dokončena v roce 1956     

Kompletní rekonstrukce v roce 2008, přístavba dřevostavby v roce 2014     

Popis konstrukcí: 

• Základy: žb patky + skála 

• Zdivo: cihla, přístavba dřevostavba s vlněnou izolací (sendvich) 

• Stropy: trámové odkryté 

• Střecha: sedlová + plochá 

• Krytina: pálené tašky + přístavba pozink plech 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné + přístavba hliněné 

• Vnitřní obklady: marocký štuk 

• Schody: dřevěné se zábradlím 

• Dveře: dřevěné 

• Okna: dřevěná kastlová (původní zrekonstruovaná) 

• Podlahy ob. m.:  dřevěné 

• Podlahy ostat. m.: marmoleum 

• Vytápění: kachlová kamna na dřevo + el. přímotopy 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ne 

• Rozvody vody: v plastu 

• Zdroj tepl. vody: elektrický kotel 

• Instalace plynu: ne 

• Kanalizace: nová 

• Vybav. kuchyně: trouba, myčka, sklokeramická deska 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod: v koupelně 

• Ostatní: vestavěné skříně 



55 

6.2.2 „Spodní Kamenka č. 2“ 

Objekt RD, půdorys tvaru písmene L     

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 5+kk     

Podlahová plocha je 110,4 m², zastavěná plocha je 75,9 m², obestavěný prostor je 327,6 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „kompletně zrekonstruován s nástavbou“  

 Stavba dokončena v roce 1956     

Kompletní rekonstrukce i s vybudováním nástavby v roce 2015     

Popis konstrukcí: 

• Základy: pásové kamenné s cementovou mazaninou + beton 

• Zdivo: cihly, kámen, tvárnice 

• Stropy: rákosové + sádrokarton 

• Střecha: sedlová 

• Krytina: pálené tašky  

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné  

• Vnější obklady: keramické kachle 

• Vnitřní obklady: keramické kachle 

• Schody: dřevěné v ocelové kci se zábradlím 

• Dveře: dřevěné 

• Okna: dřevěná zdvojená skla 

• Podlahy ob. m.:  1. NP dřevěné, 2.NP OSB desky  

• Podlahy ostat. m.: keramická dlažba 

• Vytápění: plynový kondenzační kotel + kamna na dřevo 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ano 

• Rozvody vody: v plastu 

• Zdroj tepl. vody: plynový kondenzační kotel 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: nová 

• Vybav. kuchyně: trouba, myčka 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod: 2 záchody v rámci koupelen 

• Ostatní: krbová kamna 
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6.2.3 „Spodní Kamenka č. 3“ 

Objekt RD, půdorys tvaru obdélníku    

Počet nadzemních podlaží 2, podkroví je započítáváno, jako 2. NP, Dispozice 4+1     

Podlahová plocha je 97,5 m², zastavěná plocha je 67,9 m², obestavěný prostor je 270,3 m³ 

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „potřeba rekonstrukce“ 

 Stavba dokončena v roce 1959     

Kompletní rekonstrukce v roce 1988, výměna oken 2015     

Popis konstrukcí: 

• Základy: žb + skála 

• Zdivo: cihly, kámen, tvárnice 

• Stropy: rákosové 

• Střecha: sedlová 

• Krytina: pálené tašky 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné 

• Vnitřní obklady: keramické kachle 

• Schody: dřevěné se zábradlím 

• Dveře: dřevěné 

• Okna: plastová 

• Podlahy ob. m.:  dřevo + keramická dlažba 

• Podlahy ostat. m.: keramická dlažba 

• Vytápění: plynový kotel – ústřední topení. Ve spodním patře podlahové topení 

• Elektroinstalace: hliník - el. ve špatném stavu 

• Bleskosvod: ne 

• Rozvody vody: staré železné 

• Zdroj tepl. vody:  průtokový plynový kotel 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: stará 

• Vybav. kuchyně: trouba 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod:  oddělen od koupelny 

• Ostatní: digestoř 
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6.2.4 „Spodní Kamenka č. 4“ 

Objekt RD, půdorys tvaru písmene U     

Počet nadzemních podlaží 1, podkroví není, Dispozice 4+kk     

Podlahová plocha je 79,0 m², zastavěná plocha je 91,9 m², obestavěný prostor je 272,4 m³  

 Stavebně technický stav lze definovat, jako „kompletně zrekonstruován“ 

 Stavba dokončena v roce 1956     

Kompletní rekonstrukce v roce 2014     

Popis konstrukcí: 

• Základy: pásové kamenné s cementovou mazaninou + beton 

• Zdivo: cihly, kámen, tvárnice 

• Stropy: rákosové + sádrokarton + trámové odkryté 

• Střecha: sedlová 

• Krytina: pálené tašky 

• Klempířské kce: pozinkovaný plech 

• Vnitřní omítky: vápenné 

• Vnější obklady: keramické kachle, dřevo 

• Vnitřní obklady: keramické kachle 

• Dveře: dřevěné se sklem 

• Okna: dřevěná dvojsklo 

• Podlahy ob. m.:  dřevěné 

• Podlahy ostat. m.: keramická dlažba 

• Vytápění: plynový kotel, krbová kamna 

• Elektroinstalace: měď 

• Bleskosvod: ne 

• Rozvody vody: v plastu 

• Zdroj tepl. vody:  plynový kotel 

• Instalace plynu: ano 

• Kanalizace: nová 

• Vybav. kuchyně: trouba, myčka, sklokeramická deska 

• Vnitřní vybav.: kompletní 

• Záchod:  oddělen od koupelny 

• Ostatní: vestavěné skříně, krbová kamna 
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7 OCEŇOVÁNÍ RD 

7.1 OCENĚNÍ DLE VYHLÁŠKY 

Ocenění bylo prováděno dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 457/2017 Sb. pro každý 

rodinný dům zvlášť. Tabulky, které byly podstatné pro ocenění, avšak nejsou důležité pro přehlednost postupu 

a výpočet, jsou umístěny v příloze diplomové práce. Bylo tak učiněno pro přehlednost textu a možnou lepší 

orientaci i vzhledem k tomu, že mnohé informace jsou řečeny v komentářích či textu předešlém. 

 

7.1.1 Pozemky pro nákladové ocenění 

Pro nákladové ocenění rodinného domu bylo nezbytné ocenit i pozemek, na němž dům stojí, a to 

konkrétně kvůli zjištění hodnoty Indexu trhu a Indexu polohy. Všechna jednotlivá nacenění těchto pozemků 

byly, kvůli přehlednosti a kompaktnosti celé praktické části, umístěna v příloze č. 2. Avšak majitelé domů si 

nepřáli, aby domy byly konkretizovány, proto ani v příloze záměrně není uvedeno číslo parcely a domu. 

 

7.1.2 Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - postup dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku (dále jen oceňovací vyhláška) 

Nákladové ocenění bylo provedeno dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 457/2017 Sb. dle §13, 

v němž je podrobně uveden celý postup a odkazy na jednotlivé přílohy používané pro ocenění. Viz popis 

metody v kapitole č. 3.3. Na výpočet ceny je časově i informačně náročný výpočet Koeficientu vybavení stavby, 

který je pro každý rodinný dům diametrálně rozdílný. Kromě informací od majitelů je důležité dům osobně 

navštívit, prohlédnout a u jednotlivých konstrukcí si zaznamenat dobu rekonstrukce, respektive jejich stáří. Ze 

stáří jednotlivých částí stavby se dále počítá opotřebení těchto konstrukcí. Tato část výpočtu je k nalezení 

v příloze č. 3. Ocenění přípojek je k nalezení v příloze č. 4. 
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„Horní Kamenka č. 1“ 

Tabulka 2: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 1 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny rodinného domu  Ocenění podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem              

Rodinný dům  typ A Kč/m3     CZ-CC   111 

Základní cena                                   ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00 

Koeficient podle využití podkroví   Kpod - s podkrovím nad 2/3 zastavěné plochy 1. NP 1,12 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 564,80 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3       424,8 

Koeficient polohový                                          K5 -   Brno   1,22 

Koeficient změny cen staveb                               Ki -       2,192 

Index trhu  IT -       1,435 

Index polohy IP -       0,84 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP  pp  -        1,205 

 

Tabulka 3: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 1 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby Viz příloha č. 3 K4 - 0,88060 

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 6 039,94 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 7 280,54 

Rok odhadu                                                        2018 

Rok pořízení                                                  1960 

Stáří                                                                   S roků 58 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)     analyticky 

Opotřebení stavby   O % 35,12 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 2 565 766,17 

Odpočet na opotřebení stavby                                35,12 %   O Kč -901 001,52 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                              Kč 1 664 764,65 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                   CS Kč       2 006 707,31 

 
Cena nemovitosti i s přípojkami   2 086 237 Kč 

 

„Horní Kamenka č. 2“ 

Tabulka 4: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 2 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny rodinného domu  Ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem              

Rodinný dům  typ A Kč/m3     CZ-CC   111 

Základní cena                                    ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00 

Koeficient podle využití podkroví   Kpod - 
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 

1. NP 1,12 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 564,80 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3       457,90 

Koeficient polohový                                          K5 -   Brno   1,22 

Koeficient změny cen staveb                               Ki -       2,192 

Index trhu   IT -       1,435 

Index polohy IP -       1,020 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -        1,464 
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Tabulka 5: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 2 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby   Viz příloha č. 3 K4 -       0,88964 

Zákl. cena upravená bez pp    ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3       6 101,94 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3       8 931,41 

Rok odhadu                                                              2018 

Rok pořízení                                                        1957 

Stáří                                                                   S roků       61 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)           analyticky 

Opotřebení stavby   O %       42,30 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč       2 794 079,96 

Odpočet na opotřebení stavby                                42,30 %   O Kč       -1 182 020,58 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                                Kč       1 612 059,38 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč       2 359 571,31 

 

Cena nemovitosti i s přípojkami   2 434 846 Kč 

 

„Horní Kamenka č. 3“ 

Tabulka 6: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 3 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny nákladovým způsobem     

Rodinný dům  typ A Kč/m3 CZ-CC   111  

Základní cena                                ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00  

Koeficient podle využití podkroví Kpod - 
s podkrovím nad 1/3 a do 2/3 zasta-

věné plochy 1. NP 
1,09  

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 496,10 
 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3  212,00  

Koeficient polohový                                          K5 - Brno  1,22  

Koeficient změny cen staveb                               Ki -   2,192  

Index trhu IT -   1,435  

Index polohy IP -   0,920  

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -    1,320  

Podklady pro přípočet konstrukce neuvedené a konstrukce, jejíž cena je více než dvojnásobná oproti konstrukci standardní   

Pořizovací cena konstrukce v čase a místě odhadu  
(zjištěna znalcem) 

CK Kč 
Terasa s přístřeškem a uprave-

nými záhony na pěstování 
55 900,0 

 

Podíl ceny konstr. neuvedené = CPK/(ZCpod×OP×K5×Ki)  PK -  0,03950  

 

Tabulka 7: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 3 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby   Viz příloha č. 3 K4 - 0,88359 

Zákl. cena upravená bez pp    ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 5 898,09 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 7 786,66 

Rok odhadu                                                        2018 

Rok pořízení                                                  1959 

Stáří                                                                   S roků 59 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)     analyticky 

Opotřebení stavby   O % 14,71 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 1 250 394,90 

Odpočet na opotřebení stavby                                14,71 %   O Kč -183 908,78 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                                Kč 1 066 486,12 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč 1 407 974,98 

 

Cena nemovitosti s přípojkami     1 490 721 Kč 
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„Horní Kamenka č. 4“ 

Tabulka 8: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 4 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny rodinného domu  Ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem              

Rodinný dům  typ A Kč/m3     CZ-CC   111 

Základní cena                                  ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00 

Koeficient podle využití podkroví Kpod - 
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 zasta-

věné plochy 1. NP 
1,09 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 496,10 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3       327,20 

Koeficient polohový                                          K5 - Brno 1,22 

Koeficient změny cen staveb                               Ki -   2,192 

Index trhu   IT -   1,435 

Index polohy IP -   0,940 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -    1,349 

Podklady pro přípočet konstrukce neuvedené a konstrukce, jejíž cena je více než dvojnásobná oproti konstrukci 
standardní 

vitrážové 
okno 1ks 

Pořizovací cena konstrukce v čase a místě odhadu 
(zjištěna znalcem) 

CK Kč       16 500,00 

Podíl ceny konstr. neuvedené = CPK/(ZCpod×OP×K5×Ki)  PK -       0,00755 

 

Tabulka 9: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - HK 4 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby Viz příloha č. 3 K4 -  

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 5 628,36 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 7 592,10 

Rok odhadu                                                        2019 

Rok pořízení                                                  1958 

Stáří                                                                   S roků 61 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)     analyticky 

Opotřebení stavby   O % 45,00 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 1 841 600,43 

Odpočet na opotřebení stavby                                45,00 %   O Kč -828 717,19 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                              Kč 1 012 883,24 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč 1 366 278,20 

 

Cena nemovitosti i s přípojkami   1 488 921 Kč 

 

„Spodní Kamenka č. 1“ 

Tabulka 10: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 1 - 1. část (vlastní) 

Rodinný dům  typ A Kč/m3   CZ-CC   111  

Základní cena                                 ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00  

Koeficient podle využití podkroví Kpod - 
s podkrovím nad 1/3 do 2/3 za-

stavěné plochy 1. NP 
1,09  

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití podkroví ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 496,10  

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3     277,00  

Koeficient polohový                                          K5 -   Brno   1,22  

Koeficient změny cen staveb                               Ki -       2,192  

Index trhu IT -  1,435  

Index polohy IP -       0,940  

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -        1,349  
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Tabulka 11: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 1 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby  Viz příloha č. 3 K4 - 0,92776 

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 6 192,97 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 8 353,69 

Rok odhadu                                                   2018 

Rok pořízení                                             1957 

Stáří                                                                   S roků 61 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)    analyticky 

Opotřebení stavby   O % 28,92 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 1 715 451,81 

Odpočet na opotřebení stavby                                28,92 %   O Kč -496 026,28 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                      Kč 1 219 425,53 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč 1 644 883,10 

 

Cena nemovitosti i s přípojkami   1 750 058 Kč 

 

„Spodní Kamenka č. 2“ 

Tabulka 12: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 2 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny rodinného domu  Ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem              

Rodinný dům  typ A Kč/m3 CZ-CC   111 

Základní cena                                 ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00 

Koeficient podle využití podkroví Kpod - 
s podkrovím nad 2/3 zasta-

věné plochy 1. NP 
1,12 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 564,80 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3       327,60 

Koeficient polohový                                          K5 - Brno 1,22 

Koeficient změny cen staveb                               Ki -   2,192 

Index trhu IT -   1,435 

Index polohy IP -  0,940 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -   1,349 

 

Tabulka 13: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 2 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby Viz příloha č. 3 K4 - 0,93040 

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 6 381,53 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 8 608,04 

Rok odhadu                                                   2018 

Rok pořízení                                              1956 

Stáří                                                                   S roků 62 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)  analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                               Z roků   

Opotřebení stavby   O % 15,92 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 2 090 588,71 

Odpočet na opotřebení stavby                                15,92 %   O Kč -332 890,14 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                              Kč 1 757 698,57 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč 2 370 959,60 

 

Cena nemovitosti i s přípojkami   2 431 263 Kč 
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„Spodní Kamenka č. 3“ 

Tabulka 14: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 3 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny rodinného domu Ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl.č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem  

Rodinný dům typ A Kč/m3 CZ-CC   111 

Základní cena                                 ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00 

Koeficient podle využití podkroví Kpod - 
s podkrovím nad 2/3 zasta-

věné plochy 1. NP 
1,12 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 564,80 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3  270,30 

Koeficient polohový                                          K5 -  Brno  1,22 

Koeficient změny cen staveb                               Ki -  2,192 

Index trhu IT -  1,435 

Index polohy IP -  1,020 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -   1,464 

 

Tabulka 15: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 3 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby Viz příloha č. 3 K4 - 0,88383 

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 6 062,07 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 8 873,06 

Rok odhadu                                                   2018 

Rok pořízení                                             1959 

Stáří                                                                   S roků 59 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)  analyticky 

Opotřebení stavby   O % 57,32 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 1 638 578,66 

Odpočet na opotřebení stavby                                57,32 %   O Kč -939 304,91 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                           Kč 699 273,75 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč 1 023 526,99 

 

Cena nemovitosti i s přípojkami 1 063 205 Kč 

 

„Spodní Kamenka č. 4“ 

Tabulka 16: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 4 - 1. část (vlastní) 

Výpočet ceny rodinného domu  Ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 457/2017 Sb. 

Výpočet ceny nákladovým způsobem  

Rodinný dům  typ A Kč/m3 CZ-CC   111 

Základní cena                                 ZC Kč/m3 Zděná 2 290,00 

Koeficient podle využití podkroví Kpod - bez podkroví 1,00 

Základní cena po úpravě koeficientem účelového využití pod-
kroví 

ZCpod Kč/m3 ZC*koeficient z tab. 2 2 290,00 

Obestavěný prostor objektu                                            Pmj m3  272,40 

Koeficient polohový                                          K5 -  Brno 1,22 

Koeficient změny cen staveb                               Ki -  2,192 

Index trhu IT -  1,435 

Index polohy IP -  1,020 

Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu = IT × IP pp  -   1,464 
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Tabulka 17: Nákladové ocenění s odpočtem opotřebení - SK 4 - 2. část (vlastní) 

Koeficient vybavení stavby  (z výpočtu výše) K4 - 0,88401 

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 5 413,69 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 7 924,02 

Rok odhadu                                                        2018 

Rok pořízení                                                  1956 

Stáří                                                                   S roků 62 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně/analyticky)     analyticky 

Opotřebení stavby   O % 23,15 

Výchozí cena stavby bez pp                                                  CN Kč 1 474 689,99 

Odpočet na opotřebení stavby                                23,15 %   O Kč -341 351,57 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                              Kč 1 133 338,42 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS Kč 1 658 867,45 

 

Cena nemovitosti i s přípojkami  1 696 537 Kč 

 

7.1.3 Pozemky pro porovnávací ocenění 

Pro porovnávací ocenění rodinného domu dle vyhlášky bylo nezbytné ocenit i pozemek, na němž dům 

stojí, a to konkrétně kvůli nacenění Indexu trhu a Indexu polohy. Nebylo možné použít stejné ocenění pozemku 

pro nákladovou a porovnávací metodu, jelikož se obě nacenění liší v Indexu trhu. Index trhu se konkrétně liší 

posledními třemi znaky, tedy „Významem obce“, „Polohou obce“ a „Občanskou vybaveností obce“. Hodnoty 

těchto tří znaků jsou pro porovnávací metodu automaticky rovny jedné, avšak pro metodu nákladovou je nutné 

hodnoty dohledat. Tak jako u předešlého nacenění pozemků, tak i zde jsou všechna jednotlivá nacenění těchto 

pozemků umístěna v příloze č. 5.  

 

7.1.4  Porovnávací ocenění - postup dle Vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o 

oceňování majetku (dále jen oceňovací vyhláška) 

Porovnávací ocenění postupem dle vyhlášky bylo prováděno na základě podrobně popsaného postupu 

v této vyhlášce v § 35. Pro výpočet byly potřebné již zmíněné Indexy trhu a polohy, které byly vypočítány v rámci 

ocenění pozemku, a dále Index konstrukce a vybavení. Index konstrukce a vybavení je počítán na základě 

zatřídění jednotlivých znaků do předem určených kategorií a dále je v něm zohledněn stavebně technický stav 

a stáří konstrukce. Celková cena je pak odrazem vypočítané ceny za m3 a obestavěného prostoru. Pro každý ze 

sledovaných vzorků je cena stanovena zvlášť a k nalezení v následujících tabulkách, přičemž výpočet Indexu 

konstrukce a vybavení je k nalezení v příloze č. 6. 
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„Horní Kamenka č. 1“ 

Tabulka 18: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - HK1 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                                     Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR     379 527 

Okres            Brno-město 

Kraj           Jihomoravský 

Katastrální území         Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena  ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV  Iv   0,795 

Základní cena upravená = ZC × Iv  ZCU Kč / m3 3 138,654 

Index trhu  IT   0,990 

Index polohy Ip   0,840 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP   Kč / m3 2 610,105 

Výměra celkem     OP m3 424,80 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                              1 108 772,60     

 

„Horní Kamenka č. 2“ 

Tabulka 19: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - HK2 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,767 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 3 026,560 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   1,020 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 3 056,220 

Výměra celkem OP m3 457,90 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                              1 399 443,08     
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„Horní Kamenka č. 3“ 

Tabulka 20: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - HK3 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,769 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 3 036,427 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   0,920 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 2 765,578 

Výměra celkem OP m3 212,00 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                              586 302,49     

 

„Horní Kamenka č. 4“ 

Tabulka 21: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - HK4 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,751 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 2 962,618 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   0,94 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 2 757,012 

Výměra celkem OP m3 327,20 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                              902 094,49     
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„Spodní Kamenka č. 1“ 

Tabulka 22: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - SK1 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,845 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 3 334,228 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   0,94 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 3 102,833 

Výměra celkem OP m3 277,00 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                              859 484,69     

 

„Spodní Kamenka č. 2“ 

Tabulka 23: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - SK2 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,869 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 3 429,943 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   0,940 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 3 191,905 

Výměra celkem OP m3 327,6 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                             1 045 668,06     
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„Spodní Kamenka č. 3“ 

Tabulka 24: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - SK3 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,754 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 2 977,419 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   1,020 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 3 006,598 

Výměra celkem OP m3 270,3 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                             812 683,48     

 

„Spodní Kamenka č. 4“ 

Tabulka 25: Porovnávací ocenění dle oceňovací vyhlášky - SK4 (vlastní) 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle vyhlášky č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec                               Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 379 527 

Okres  Brno-město 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Štýřice (610186) 

Pokud je obec rozdělena, oblast                           5 

Základní cena ZC Kč / m3 3 947,00 

Výpočet základní ceny upravené 

Index konstrukce a vybavení IV Iv   0,725 

Základní cena upravená = ZC × Iv ZCU Kč / m3 2 859,602 

Index trhu IT   0,990 

Index polohy  Ip   1,020 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP    Kč / m3 2 887,626 

Výměra celkem OP m3 272,4 

Cena rodinného domu vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč                             786 589,21     
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7.2 TRŽNÍ OCENĚNÍ 

Tržní ocenění je prováděno přímou metodou, tedy každý ze srovnávacích objektů je zvlášť porovnán 

s oceňovanou nemovitostí. Databáze byla vytvořena z 27 objektů z vybraných bývalých brněnských nouzových 

kolonií, tedy Kamenné čtvrti, Písečníku, Divišovi čtvrti a Myslínovy. Tyto nemovitosti byly zobchodovány 

v období od prosince roku 2015 do října roku 2018. Přepočítání Koeficientem cenové inflace KCI je děláno 

k prosinci roku 2018. Tento koeficient byl zvolen u starších prodejů do konce roku 2017 dle „indexů cen RD“ (z 

ČSÚ, viz příloha č. 7) po čtvrtletích, v němž byla konkrétní nemovitost prodána, a dále byla přičtena hodnota 

průměrné inflace za rok 2018 (také dle ČSÚ, viz příloha č. 8).  

Vzhledem k tomu, že ke všem osmi oceňovaným rodinným domům je použita stejná databáze, která je 

poměrně obsáhlým souborem, je kompletně k nalezení v příloze č. 9. V tabulce č. 27, hned pod tímto textem, 

je sestaven přehled srovnávacích objektů tak, jak byl použit pro každé ocenění zvlášť. Zjednodušený popis 

oceňované nemovitosti je k nalezení vždy na začátku podkapitoly pro konkrétní rodinný dům („Horní Kamenka 

č. 1-4“, „Spodní Kamenka č. 1-4“) ve stejném formátu jako „přehled srovnávacích objektů“. 

Přímé porovnání včetně hodnot jednotlivých korekčních činitelů je pak i se samotným výpočtem 

uvedeno pro každou oceňovanou nemovitost v jednotlivých podkapitolách. Koeficient redukce na pramen ceny 

nebyl použit vzhledem k faktu, že všechny cenové informace byly brány z Katastru nemovitostí, k nahlédnutí 

v příloze č. 10 „Cenové údaje“. 

Vysvětlení jednotlivých korekčních činitelů: 

• K1 Koeficient úpravy dle lokality - jednoznačně určuje, které nemovitosti byly prodány přímo 

v Kamenné čtvrti, tedy s koeficientem rovným 1 a ty, které jsou z jiných bývalých dělnických kolonií. 

Zde byly hodnoty určeny na základě měření z dostupnosti ze serveru mapy.cz dle časové náročnosti 

jízdy automobilem do centra města. Nejlépe na tom byla Kamenná čtvrť s časovou náročností 6 minut, 

dále Písečník 9 minut a zvolenou hodnotou K1=0,98, Divišova čtvrť a Myslínova obě s časovou 

náročností 10 minut jízdy automobilem od centra města a zvolenou hodnotou K1=0,96. 

• K2 Koeficient úpravy dle užitné plochy - tento koeficient je pomocí vzorce přepočítáván 

k užitné ploše každé oceňované nemovitosti a srovnávacího objektu. Vzhledem k významu užitné 

plochy a jejího velkého vlivu na cenu je ponechán těmto hodnotám poměrně velký prostor. 

• K3 Koeficient úpravy dle plochy parcely užívané s RD - vzhledem k tomu, že potenciální zahrada 

kolem domu a s ní spojené užívání pozemku je velkou výhodou, bylo toto kritérium zařazeno do 

výpočtu i po odečtu ceny pozemku. Koeficient je opět přepočítáván pomocí vzorce k ploše parcely 

užívané s RD oceňované a každé srovnávací nemovitosti. Skutečnost bonusu možnosti užívání okolní 

parcely je zohledněna, ale prostor pro hodnotu koeficientu je značně omezen.  
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• K4 Koeficient úpravy dle připojení na přípojky  - Hodnota tohoto koeficientu je stanovena 

jako konstanta pro každou oceňovanou nemovitost dle jejího napojení. V rámci oceňovaných i 

srovnávacích objektů byly chybějícími přípojkami kanalizace a plyn. Byla tedy stanovena hodnota pro 

kanalizaci K4=0,1 a pro plyn K4=0,02. Tato hodnota byla dle individuálních potřeb přičítána, nebo 

naopak odečítána. 

• K5 Koeficient úpravy dle možnosti příjezdu automobilu k domu a výhody zastřešeného stání či 

garáže - Vzhledem ke ztížené dostupnosti některých nemovitostí z komunikace byl tento koeficient 

zařazen mezi ovlivňující cenotvorné faktory, a to pro každou oceňovanou nemovitost individuálně. Pro 

výhodu garáže byla hodnota natvrdo stanovena K5=0,1 a pro zastřešené stání K5=0,03. Dále byla 

vzdálenost nemovitostí od komunikace rozdělena do 3 skupin a jim přidělena hodnota koeficientu 

následovně: dostupnost až k domu, dostupnost do 50 m K5=0,05, dostupnost 50 – 100 m K5=0,03, 

dostupnost se ztíženými podmínkami (svah, schod apod.) K5=0,02. Tyto jednotlivé skupiny jsou mezi 

sebou různě kombinovány tak, aby byla ideálně zohledněna veškerá dostupnost a míra komfortu od 

automobilu k domu a hodnoty dle potřeby přičítány a odečítány. 

• K6 Koeficient úpravy dle příslušenství k RD - zde je hodnota koeficientu upravována následovně. 

Pro altán/přístřešek na zahradě je K6=0,01 a dále pro kůlnu/sklípek K6=0,02. Tyto hodnoty jsou 

následně dle individuálních potřeb přičítány či odečítány. 

• K7 Koeficient úpravy dle technického stavu objektu - tento koeficient byl na základě zjištěných 

informací o objektech a následného úsudku autorky stanoven pro každou nemovitost zvlášť. 

• K8 Koeficient úpravy dle více bytových jednotek v nemovitosti - zde je pouze jeden případ u 

srovnávacích objektů, který obsahuje v rámci domu tři bytové jednotky, a pro něj je tedy hodnota 

koeficientu stanovena natvrdo K8=1,2.  

Pro statistické ověření správnosti výsledků a možnosti jejich použití je pro každý z oceňovaných objektů 

použit Grubssův test s kritickými hodnotami pro 27 nemovitostí. (29) Toto ověření je k naleznutí v příloze č. 11. 

Tabulka 26: Přehled koeficientů k tržnímu porovnání (vlastní) 

KCI Koeficient cenové inflace                        

K1 Koeficient úpravy na lokalitu                                                                                                

K2 Koeficient úpravy na užitnou plochu                                                                                                     

K3 Koeficient úpravy na plochu parcely užívané s RD                                                                                                     

K4 Koeficient úpravy na napojení na přípojky                                                                                                      

K5 Koeficient úpravy na dostupnost autem k domu a garáž                                                                                     

K6 Koeficient úpravy na příslušenství k RD                                                                                                

K7 Koeficient úpravy na technický stav                                                                                                     

K8 Koeficient úpravy na více bytových jednotek                                                                                                      

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                                   

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty = 1,00                                                                                                                                   
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Tabulka 27: Tržní porovnání - tabulka srovnávacích nemovitostí (vlastní) 

Přímé porovnání - tabulka srovnávacích nemovitostí 

Č. Lokalita  
Užitná 

pl. (m2) 
Pl. 

parcely (m2) Popis 

1 
Kamenná 

čtvrť  
92 118 Jednopodlažní RD, stavba na městském pozemku, bez zahrádky, k nemovitosti se dá dostat motorovým 

vozidlem, napojení na všechny přípojky, stavba vlhká 

2 
Kamenná 
čtvrť  

80 64 
Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, bez zahrádky, ale malá terasa, k nemovitosti se dá 
dostat motorovým vozidlem, napojení na všechny přípojky, dům popraskaný zvenku 

3 
Kamenná 
čtvrť  

109 251 
Jednopodlažní RD, stavba na městském pozemku, se zahrádkou, která je ale z velké části ve svahu, až k 
nemovitosti se nedá dostat motorovým vozidlem (50 m), napojení na všechny přípojky 

4 
Kamenná 
čtvrť  

160 228 
Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, s vybetonovaným dvorečkem a přístřeškem, k nemo-
vitosti se nadá dostat motorovým vozidlem (100 m), napojení bez kanalizace 

5 
Kamenná 

čtvrť  
40 105 

Jednopodlažní RD, stavba na městském pozemku, s vybetonovaným dvorečkem, k nemovitosti se dá 

dostat mot. voz., napojení na všechny přípojky, bez možnosti nástavby kce, kvůli statice. Na pozemku 
kůlna 11 m2 

6 
Kamenná 

čtvrť  
118 198 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, s malou kůlnou a zahrádkou, která je ale z velké části 

ve svahu, až k nemovitosti se nedá dostat motorovým vozidlem (50 m), napojení na všechny přípojky, 
špatná statika. 

7 
Kamenná 

čtvrť 
128 203 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, s předzahrádkou a malou stinnou zahrádkou za do-

mem, k nemovitosti se nadá dostat motorovým vozidlem (150 m), napojení bez kanalizace, ale odpad. 
voda z WC odváděna do jímky, zrekonstruovaný 

8 
Kamenná 

čtvrť  
55 133 

Jednotka v dvoupodlažním RD, jednotka má jednopodlažní, na vlastním pozemku, se zahrádkou a altán-

kem, k nemovitosti se nedá dostat motorovým vozidlem (50 m), napojení na všechny přípojky 

9 
Kamenná 

čtvrť 
148 170 

Jednotka v třípodlažním RD, jednotka má tři podlaží, na vlastním pozemku, se zahrádkou a altánkem, k 

nemovitosti se dá dostat motorovým vozidlem, napojení na všechny přípojky 

10 Písečník 130 198 

Dvoupodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou a altánkem, až k nemovitosti se nedá 

dojet autem (50 m), ale pod domem k nemovitosti patří zastřešené stání pro 2 auta, napojení na přípojky 

kromě plynu   

11 
Divišova 
čtvrť 

88 111 
Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou, k nemovitosti se nedá dojet autem (50 
m), napojení na všechny přípojky 

12 
Divišova 

čtvrť 
58 71 

Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, bez zahrady, k nemovitosti se dá dojet autem, napo-

jení na všechny přípojky  

13 
Divišova 

čtvrť 
76 183 

Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahrádkou, k nemovitosti se dá dojet autem, na-

pojení na všechny přípojky   

14 
Divišova 
čtvrť 

50 183 
Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahrádkou a předzahrádkou, k nemovitosti se dá 
dojet autem, napojení na přípojky vyjma plynu   

15 
Divišova 

čtvrť 
190 120 

Dvoupodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou, až k nemovitosti se dá dojet autem a v 

suterénu domu je garáž, napojení na všechny přípojky   

16 
Divišova 
čtvrť 

122 113 
Dvoupodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou, k nemovitosti se nedá dojet autem (50 
m), ale v přední části pozemku je garáž, napojení na všechny přípojky   

17 
Divišova 

čtvrť 
91 119 

Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahrádkou, k nemovitosti se dá dojet autem, na-

pojení na všechny přípojky 

18 
Divišova 

čtvrť 
91 150 

Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahrádkou, k nemovitosti se dá dojet autem, na-

pojení na všechny přípojky   

19 
Divišova 
čtvrť 

104 97 
Dvoupodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, bez zahrady, k nemovitosti se dá dojet autem, napo-
jení na všechny přípojky  

20 
Divišova 

čtvrť 
55 193 

Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahrádkou, k nemovitosti se dá dojet autem, na-

pojení na všechny přípojky   

21 Myslínova 52 70 
Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahrádkou, k nemovitosti se dá dojet autem, na-

pojení na všechny přípojky   

22 Myslínova 105 218 
Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, s předzahrádkou a vybetonovaným dvorečkem a pa-
trně kůlnou, k nemovitosti se dá dojet autem, napojení na všechny přípojky   

23 Myslínova 128 313 
Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou a předzahrádkou, k nemovitosti se dá 

dojet autem, napojení na všechny přípojky 

24 Myslínova 120 183 
Jednopodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, bez zahrady, k nemovitosti se dá dojet autem, napo-

jení na všechny přípojky 

25 Myslínova 200 279 
Dvoupodlažní RD o třech bytových jednotkách, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou, k nemovi-
tosti se dá dojet autem, napojení na všechny přípojky  

26 Myslínova 145 169 
Dvoupodlažní RD, stavba je na městském pozemku, se dvorečkem a předzahrádkou, k nemovitosti se dá 

dojet autem, napojení pravděpodobně na všechny přípojky   

27 Myslínova 160 253 
Dvoupodlažní RD, stavba je na vlastním pozemku, se zahradou a předzahrádkou, k nemovitosti se dá 
dojet autem, napojení na všechny přípojky 
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7.2.1 Odpočet ceny pozemku dle Naegeliho metody 

Databáze srovnatelných objektů obsahuje z valné většiny rodinné domy prodané i s pozemky, na nichž 

stojí. Tento fakt a fakt opačného stavu v Kamenné čtvrti, a totiž že oceňované rodinné domy vlastní soukromé 

osoby, kdežto pozemky pod nimi statutární město Brno, byl důvodem, proč bylo potřebné odečíst od 

srovnávacích objektů cenu pozemku. Pro tento účel byla použita Naegeliho metoda, která je podrobně 

popsána v kapitole č. 3.5 a její výpočet lze najít v příloze č. 12. V tabulce č. 28 je uveden konkrétní odpočet 

ceny pozemku pro jednotlivé nemovitosti. 

Tabulka 28: Odpočet ceny pozemku dle Naegeliho metody (vlastní) 

  Lokalita  
Užitná 

plocha  
Plocha 

parcely  
Vlastnictví 

Cena  

zaplacená 
Naegelli 

Cena za    

pozemek dle 

Naegeliho 

Cena za RD po 

odečtu ceny  

pozemku 

Cena  

pozemku 

    m2 m2   Kč   Kč Kč Kč/m² 

1 Kamenná čtvrť 92 118 Město 2800000 0,000 0 2 800 000 0 

2 Kamenná čtvrť  80 64 Město 2700000 0,000 0 2 700 000 0 

3 Kamenná čtvrť 109 251 Město 3500000 0,000 0 3 500 000 0 

4 Kamenná čtvrť 180 228 Město 3500000 0,000 0 3 500 000 0 

5 Kamenná čtvrť 40 105 Město 2400000 0,000 0 2 400 000 0 

6 Kamenná čtvrť 124 198 Město 2600000 0,000 0 2 600 000 0 

7 Kamenná čtvrť 128 203 Město 3700000 0,000 0 3 700 000 0 

8 Kamenná čtvrť 55 133 Os. vl. 2700000 0,110 297 000 2 403 000 2 233 

9 Kamenná čtvrť 148 170 Os. vl. 5500000 0,110 605 000 4 895 000 3 559 

10 Písečník 130 198 Os. vl. 4500000 0,075 337 500 4 162 500 1 705 

11 Divišova čtvrť 88 111 Os. vl. 3800000 0,075 285 000 3 515 000 2 568 

12 Divišova čtvrť 58 71 Os. vl. 2000000 0,075 150 000 1 850 000 2 113 

13 Divišova čtvrť 76 183 Os. vl. 4250000 0,075 318 750 3 931 250 1 742 

14 Divišova čtvrť 60 183 Os. vl. 1504343 0,075 112 826 1 391 517 617 

15 Divišova čtvrť 190 120 Os. vl. 8300000 0,075 622 500 7 677 500 5 188 

16 Divišova čtvrť 180 113 Os. vl. 3300000 0,075 247 500 3 052 500 2 190 

17 Divišova čtvrť 91 119 Os. vl. 3900000 0,075 292 500 3 607 500 2 458 

18 Divišova čtvrť 91 150 Os. vl. 3000000 0,075 225 000 2 775 000 1 500 

19 Divišova čtvrť 140 97 Os. vl. 2500000 0,075 187 500 2 312 500 1 933 

20 Divišova čtvrť 60 193 Os. vl. 2000000 0,075 150 000 1 850 000 777 

21 Myslínova 52 70 Os. vl. 2650000 0,075 198 750 2 451 250 2 839 

22 Myslínova 112 218 Os. vl. 2730000 0,075 204 750 2 525 250 939 

23 Myslínova 150 313 Os. vl. 3600000 0,075 270 000 3 330 000 863 

24 Myslínova 120 183 Os. vl. 4200000 0,075 315 000 3 885 000 1 721 

25 Myslínova 200 279 Os. vl. 6300000 0,075 472 500 5 827 500 1 694 

26 Myslínova 145 169 Město 3740000 0,000 0 3 740 000 0 

27 Myslínova 180 253 Os. vl. 3900000 0,075 292 500 3 607 500 1 156 
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7.2.2 „Horní Kamenka č. 1“ 

Tabulka 29: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - HK1 (vlastní) 

Č. Lokalita  
Užitná 

plocha 
(m2) 

Plocha  

parcely 
(m2) 

Popis 

Oceň. 

Obj. 
Kamenná čtvrť 126,90 203,00 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském poz., zahrada se sklípkem ve svahu, k 

nem. se nedá dostat autem, napojení na přípojky vyjma kanalizace-žumpa pro 

WC, zbytek trativod. Dům zrekonstruován komplet. v r. 1998. Stinné místo. 

 

Tabulka 30: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK1 (vlastní) 
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Č
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10/  

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 0,86 0,96 1,10 1,08 0,98 0,75 1,00 0,72 3 880 000 

7/  

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 0,82 0,93 1,10 1,08 0,98 0,75 1,00 0,66 4 153 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 0,93 1,02 1,10 1,05 0,98 0,90 1,00 0,97 3 683 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,13 1,01 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,13 3 232 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,66 0,95 1,10 1,08 1,00 0,75 1,00 0,56 4 928 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 0,96 1,00 1,10 1,05 1,00 0,70 1,00 0,78 3 471 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 0,98 4 259 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,72 0,97 1,10 1,05 0,99 0,95 1,00 0,75 3 622 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,08 0,98 1,10 1,08 0,99 1,05 1,00 1,32 4 215 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,01 1,00 0,98 1,03 0,99 1,00 1,00 0,99 4 247 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 0,85 0,95 1,10 1,05 0,98 0,90 1,00 0,79 4 451 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,73 0,93 1,10 1,08 0,98 0,80 1,00 0,61 3 056 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 0,80 0,99 1,10 1,08 0,98 0,80 1,00 0,71 5 599 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,70 0,99 1,08 1,08 0,98 0,75 1,00 0,57 2 506 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,25 0,96 1,10 1,18 0,98 1,00 1,00 1,46 5 371 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 0,98 0,96 1,10 1,15 0,98 0,90 1,00 1,00 3 482 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 0,86 0,96 1,10 1,08 0,98 0,90 1,00 0,83 4 536 000 

11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 0,86 0,97 1,10 1,08 0,98 0,90 1,00 0,84 3 428 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 0,91 0,95 1,10 1,08 0,98 0,80 1,00 0,77 3 116 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,72 1,00 1,10 1,08 0,98 0,80 1,00 0,64 3 101 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,70 0,93 1,10 1,08 0,98 0,85 1,00 0,63 3 933 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 0,91 1,01 1,10 1,08 0,99 0,80 1,00 0,83 3 077 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,00 1,05 1,10 1,08 0,98 0,80 1,00 0,95 3 570 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 0,97 0,99 1,10 1,08 0,98 0,85 1,00 0,92 4 441 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,29 1,04 1,10 1,08 0,98 0,80 1,20 1,43 4 252 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,07 0,98 1,10 1,08 0,98 0,85 1,00 1,00 3 760 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,13 1,02 1,10 1,08 0,98 0,80 1,00 1,04 3 724 000 
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Tabulka 31: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK1 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 3 892 000  

Minimum                     Kč 2 506 000  

Maximum                     Kč 5 599 000  

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   722 000 
 

Pravděpodobná spodní hranice                                                             průměr - s              3 170 000 
 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s              4 614 000 
 

Variační koeficient                  v=s/x     0,186  

 

7.2.3 „Horní Kamenka č. 2“ 

Tabulka 32: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - HK2 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

 parcely 

(m2) 

Jiné 

Oceň. 

ob-

jekt 

Kamenná 

čtvrť 
4+kk 113,00 134,00 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, malá předzahrádka, k 

nemovitosti se dá dostat motorovým vozidlem, napojení na všechny pří-

pojky. Zrekonstruován kompletně v roce 1995. 

 

Tabulka 33: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK2 (vlastní) 
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10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 0,91 0,99 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,72 3 905 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 0,85 0,95 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,65 4 253 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 0,98 1,09 1,00 0,95 1,00 0,90 1,00 0,91 3 909 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,21 1,07 0,90 0,90 1,01 1,05 1,00 1,11 3 297 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,68 0,98 1,00 1,00 1,02 0,80 1,00 0,54 5 084 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,02 1,05 1,00 0,95 1,02 0,75 1,00 0,78 3 471 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,07 1,05 0,90 0,90 1,00 1,05 1,00 0,95 4 396 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,74 1,00 1,00 0,95 1,01 1,00 1,00 0,71 3 820 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,15 1,03 1,00 1,00 1,01 1,10 1,00 1,32 4 209 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,08 1,05 0,98 1,02 1,01 1,10 1,00 1,23 3 425 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 0,89 0,98 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 0,76 4 646 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,76 0,95 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,59 3 163 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 0,84 1,04 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,71 5 602 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,72 1,04 0,98 1,00 1,00 0,80 1,00 0,56 2 530 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,34 0,99 1,00 1,10 1,00 1,05 1,00 1,47 5 339 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,04 0,98 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 0,98 3 566 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 0,90 0,99 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,81 4 613 000 
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11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 0,90 1,01 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,83 3 461 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 0,96 0,97 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,76 3 154 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,74 1,04 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,63 3 123 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,73 0,95 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,60 4 097 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 0,96 1,06 1,00 1,00 1,01 0,85 1,00 0,84 3 028 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,07 1,13 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,99 3 427 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,03 1,04 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,92 4 401 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,38 1,11 1,00 1,00 1,00 0,85 1,20 1,50 4 056 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,14 1,03 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,01 3 717 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,21 1,09 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,07 3 593 000 

 

Tabulka 34: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK2 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 3 899 000 

Minimum                     Kč 2 530 000 

Maximum                     Kč 5 602 000 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   734 000 

Pravděpodobná spodní hranice                                                             průměr - s              3 165 000 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s              4 633 000 

Variační koeficient                  v=s/x     0,188 

 

7.2.4 „Horní Kamenka č. 3“ 

Tabulka 35: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - HK3 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

parcely 

(m2) 

Jiné 

Oceň. 

objekt 

Kamenná 

čtvrť 
3+kk 75,00 75,00 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, terasa, k nemovitosti se dá 

dostat motorovým vozidlem, napojení na přípojky vyjma kanalizace. Kom-

pletní rekonstrukce v roce 2013 i s přístavbou. 
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Tabulka 36: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK3 (vlastní) 
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10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 1,11 1,06 1,10 1,00 0,99 0,70 1,00 0,90 3 120 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 1,03 0,99 1,10 1,00 0,99 0,70 1,00 0,78 3 548 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 1,23 1,23 1,10 0,95 0,99 0,85 1,00 1,33 2 681 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,57 1,20 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 1,61 2 270 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,77 1,04 1,10 1,00 1,02 0,75 1,00 0,67 4 096 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,29 1,16 1,10 0,95 1,02 0,70 1,00 1,12 2 417 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,35 1,17 1,00 0,90 0,99 0,90 1,00 1,27 3 300 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,87 1,08 1,10 0,95 1,00 0,90 1,00 0,88 3 100 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,49 1,13 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,84 3 010 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,37 1,16 0,98 1,02 1,00 0,95 1,00 1,48 2 837 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 1,09 1,05 1,10 0,95 0,99 0,90 1,00 1,02 3 456 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,89 0,99 1,10 1,00 0,99 0,80 1,00 0,74 2 523 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 1,01 1,14 1,10 1,00 0,99 0,80 1,00 0,96 4 114 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,83 1,14 1,08 1,00 0,99 0,70 1,00 0,68 2 078 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,77 1,06 1,10 1,10 0,99 0,95 1,00 2,05 3 839 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,31 1,05 1,10 1,05 0,99 0,85 1,00 1,29 2 715 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 1,11 1,06 1,10 1,00 0,99 0,90 1,00 1,10 3 407 000 

11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 1,11 1,10 1,10 1,00 0,99 0,85 1,00 1,08 2 665 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 1,19 1,03 1,10 1,00 0,99 0,75 1,00 0,96 2 495 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,87 1,16 1,10 1,00 0,99 0,80 1,00 0,84 2 357 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,85 0,99 1,10 1,00 0,99 0,85 1,00 0,75 3 293 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 1,20 1,19 1,10 1,00 1,00 0,75 1,00 1,13 2 261 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,35 1,32 1,10 1,00 0,99 0,80 1,00 1,49 2 267 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,30 1,14 1,10 1,00 0,99 0,85 1,00 1,32 3 075 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,83 1,27 1,10 1,00 0,99 0,80 1,20 2,34 2 604 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,47 1,13 1,10 1,00 0,99 0,85 1,00 1,47 2 565 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,57 1,24 1,10 1,00 0,99 0,80 1,00 1,62 2 379 000 
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Tabulka 37: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK3 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 2 906 000 

Minimum                     Kč 2 078 000 

Maximum                     Kč 4 114 000 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   573 000 

Pravděpodobná spodní hranice                                                             průměr - s              2 333 000 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s              3 479 000 

Variační koeficient                  v=s/x     0,197 

 

7.2.5 „Horní Kamenka č. 4“ 

Tabulka 38: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - HK4 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

parcely 

(m2) 

Jiné 

Oceň. 
objekt 

Kamenná 

čtvrť 
5+kk 102,00 97,00 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, malá zahrádka, k nemo-

vitosti se nadá dostat motorovým vozidlem, napojení na všechny přípojky. 

Komplet rekonstrukce v roce 1986. 

 

Tabulka 39: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK4 (vlastní) 
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inflace  
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Cena  
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10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 0,95 1,02 1,00 1,05 1,00 0,87 1,00 0,89 3 155 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 0,89 0,97 1,00 1,05 1,00 0,90 1,00 0,81 3 382 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 1,03 1,16 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,19 3 009 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,28 1,14 0,90 0,93 1,01 1,10 1,00 1,36 2 701 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,70 1,01 1,00 1,05 1,02 0,85 1,00 0,64 4 301 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,08 1,10 1,00 1,00 1,02 0,85 1,00 1,03 2 617 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,13 1,11 0,90 0,92 1,00 1,10 1,00 1,14 3 680 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,77 1,04 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 0,81 3 377 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,23 1,08 1,00 1,05 1,01 1,15 1,00 1,61 3 451 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,14 1,10 0,98 1,03 1,01 1,05 1,00 1,32 3 188 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 0,93 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 3 879 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,78 0,97 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 0,73 2 546 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 0,87 1,09 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 0,91 4 356 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,75 1,09 0,98 1,05 1,00 0,80 1,00 0,64 2 221 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,43 1,02 1,00 1,15 1,00 1,10 1,00 1,78 4 414 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,10 1,02 1,00 1,10 1,00 0,95 1,00 1,12 3 121 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 0,95 1,02 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 0,93 4 053 000 
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11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 0,95 1,05 1,00 1,05 1,00 0,98 1,00 0,99 2 925 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 1,01 1,00 1,00 1,05 1,00 0,90 1,00 0,92 2 623 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,77 1,10 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 0,81 2 442 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,75 0,97 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 0,74 3 327 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 1,01 1,12 1,00 1,05 1,01 0,95 1,00 1,10 2 317 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,13 1,22 1,00 1,05 1,00 0,95 1,00 1,32 2 560 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,09 1,09 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,19 3 403 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,48 1,19 1,00 1,05 1,00 0,95 1,20 2,02 3 017 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,21 1,07 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,31 2 870 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,28 1,16 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,50 2 566 000 

 

Tabulka 40: Tržní porovnání - výpočet ceny pro HK4 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 3 167 000 

Minimum                     Kč 2 221 000 

Maximum                     Kč 4 114 000 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   630 000 

Pravděpodobná spodní hranice                                                             průměr - s              2 537 000 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s              3 797 000 

Variační koeficient                  v=s/x     0,199 
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7.2.6 „Spodní Kamenka č. 1“ 

Tabulka 41: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - SK1 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

parcely 

(m2) 
Jiné 

Oceň. 

objekt 

Kamenná 

čtvrť 
3+1 71,40 118 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, zahrada, k nemovitosti se 

nadá dostat autem, napojení na přípojky vyjma plynu. Komplet. Rekon-

strukce v r. 2008, přístavba v r.2014 

 

Tabulka 42: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK1 (vlastní) 
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inflace  
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10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 1,14 1,00 1,02 1,05 0,99 0,70 1,00 0,85 3 297 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 1,06 0,95 1,02 1,05 0,99 0,75 1,00 0,80 3 423 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 1,26 1,11 1,02 1,00 0,99 0,85 1,00 1,21 2 959 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,62 1,09 0,90 0,93 1,00 0,95 1,00 1,41 2 599 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,78 0,99 1,02 1,05 1,02 0,75 1,00 0,63 4 347 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,33 1,07 1,02 1,00 1,02 0,70 1,00 1,03 2 619 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,40 1,07 0,90 0,92 0,99 0,95 1,00 1,17 3 596 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,89 1,01 1,02 1,00 1,00 0,90 1,00 0,82 3 309 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,54 1,04 1,02 1,05 1,00 1,00 1,00 1,72 3 228 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,41 1,07 1,00 1,03 1,00 0,95 1,00 1,44 2 908 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 1,12 0,99 1,02 1,00 0,99 0,90 1,00 0,97 3 634 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,91 0,96 1,02 1,05 0,99 0,80 1,00 0,71 2 627 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 1,03 1,06 1,02 1,05 0,99 0,80 1,00 0,89 4 468 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,85 1,06 1,00 1,05 0,99 0,70 1,00 0,63 2 272 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,83 1,00 1,02 1,15 0,99 0,95 1,00 1,94 4 044 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,35 1,00 1,02 1,10 0,99 0,85 1,00 1,22 2 859 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 1,14 1,00 1,02 1,05 0,99 0,90 1,00 1,04 3 602 000 

11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 1,14 1,03 1,02 1,05 0,99 0,85 1,00 1,01 2 853 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 1,23 0,98 1,02 1,05 0,99 0,75 1,00 0,92 2 609 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,89 1,06 1,02 1,05 0,99 0,80 1,00 0,77 2 580 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,86 0,96 1,02 1,05 0,99 0,85 1,00 0,72 3 431 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 1,24 1,08 1,02 1,05 1,00 0,80 1,00 1,10 2 321 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,40 1,17 1,02 1,05 0,99 0,80 1,00 1,32 2 551 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,34 1,06 1,02 1,05 0,99 0,85 1,00 1,22 3 321 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,90 1,14 1,02 1,05 0,99 0,80 1,20 2,11 2 888 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,52 1,04 1,02 1,05 0,99 0,85 1,00 1,37 2 751 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,62 1,11 1,02 1,05 0,99 0,80 1,00 1,47 2 623 000 
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Tabulka 43: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK1 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 3 101 000  

Minimum                     Kč 2 272 000  

Maximum                     Kč 4 468 000  

Směrodatná výběrová odchylka                                                                s   583 000 
 

Pravděpodobná spodní hranice                                                               průměr - s              2 518 000 
 

Pravděpodobná horní hranice                                                                průměr + s              3 684 000 
 

Variační koeficient                    v=s/x  0,188  

 

7.2.7 „Spodní Kamenka č. 2“ 

Tabulka 44: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - SK2 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

parcely 

(m2) 

Jiné 

Oceň. 
objekt 

Kamenná 

čtvrť 
5+kk 110,40 93,00 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, dvoreček, k nemovitosti se 

nadá dostat autem (cca 15 m v uličce), napojení na všechny přípojky. Kom-

plet. rekonstrukce a nástavba v r.2015. 

 

Tabulka 45: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK2 (vlastní) 
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Kč 

L
o

k
alita 

U
žitn

á p
lo

ch
a 

P
lo

ch
a p

arcely
 

u
žív

an
é s R

D
 

N
ap

o
jen

í n
a 

p
říp

o
jk

y
 

P
říjezd

 au
tem

  

k
 d

o
m

u
 a g

aráž 

P
říslu

šen
stv

í  

k
 R

D
 

T
ech

n
ick

ý
 stav

 

V
íce b

y
to

v
ý

ch
 

jed
n

o
tek

 

K
1

×
…

×
K

8
 

10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 0,92 1,03 1,00 1,05 1,00 0,70 1,00 0,69 4 047 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 0,86 0,97 1,00 1,05 1,00 0,75 1,00 0,66 4 186 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 0,99 1,17 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,99 3 613 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,22 1,15 0,90 0,93 1,01 0,95 1,00 1,13 3 251 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,68 1,01 1,00 1,05 1,02 0,75 1,00 0,55 4 958 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,03 1,11 1,00 1,00 1,02 0,70 1,00 0,82 3 287 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,08 1,12 0,90 0,92 1,00 0,95 1,00 0,95 4 414 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,75 1,04 1,00 1,00 1,01 0,90 1,00 0,71 3 833 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,17 1,08 1,00 1,05 1,01 1,00 1,00 1,34 4 127 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,09 1,11 0,98 1,03 1,01 0,95 1,00 1,15 3 652 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 0,90 1,02 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,79 4 446 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,76 0,98 1,00 1,05 1,00 0,80 1,00 0,60 3 099 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 0,84 1,10 1,00 1,05 1,00 0,80 1,00 0,75 5 307 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,73 1,10 0,98 1,05 1,00 0,70 1,00 0,55 2 584 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,36 1,03 1,00 1,15 1,00 0,95 1,00 1,47 5 349 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,05 1,02 1,00 1,10 1,00 0,85 1,00 0,97 3 622 000 
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8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 0,91 1,03 1,00 1,05 1,00 0,90 1,00 0,85 4 415 000 

11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 0,91 1,06 1,00 1,05 1,00 0,85 1,00 0,83 3 476 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 0,97 1,00 1,00 1,05 1,00 0,75 1,00 0,74 3 259 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,75 1,11 1,00 1,05 1,00 0,80 1,00 0,67 2 956 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,74 0,98 1,00 1,05 1,00 0,85 1,00 0,61 4 004 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 0,98 1,13 1,00 1,05 1,01 0,80 1,00 0,90 2 838 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,08 1,24 1,00 1,05 1,00 0,80 1,00 1,08 3 139 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,04 1,10 1,00 1,05 1,00 0,85 1,00 0,98 4 144 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,41 1,20 1,00 1,05 1,00 0,80 1,20 1,63 3 734 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,16 1,08 1,00 1,05 1,00 0,85 1,00 1,07 3 510 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,22 1,17 1,00 1,05 1,00 0,80 1,00 1,16 3 332 000 

 

Tabulka 46: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK2 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 3 799 000  

Minimum                     Kč 2 584 000  

Maximum                     Kč 5 349 000  

Směrodatná výběrová odchylka                                                                s   709 000 
 

Pravděpodobná spodní hranice                                                               průměr - s              3 090 000 
 

Pravděpodobná horní hranice                                                                průměr + s              4 508 000 
 

Variační koeficient                    v=s/x  0,187  

 

7.2.8 „Spodní Kamenka č. 3“ 

Tabulka 47: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - SK3 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

parcely 

(m2) 

Jiné 

Oceň. 

objekt 

Kamenná 

čtvrť 
4+1 97,50 64,00 

Dvoupodlažní RD, stavba na městském pozemku, terasa, k nemovitosti se dá 

dostat autem, napojení na všechny přípojky. Komplet. rekonstrukce v r.1988. 
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Tabulka 48: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK3 (vlastní) 
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Kč 

KCI         
(dle 

ČSÚ) 

Cena po 

úpravě  

cenové  

inflace  

 

 

Kč 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 IO 
Cena  

oceňovaného  
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10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 0,97 1,08 1,00 1,00 1,00 0,93 1,00 0,98 2 857 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 3 026 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 1,06 1,29 1,00 0,95 1,00 1,03 1,00 1,34 2 666 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,32 1,26 0,90 0,90 1,01 1,15 1,00 1,56 2 346 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,71 1,06 1,00 1,00 1,02 0,93 1,00 0,71 3 861 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,11 1,21 1,00 0,95 1,02 0,85 1,00 1,10 2 454 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,16 1,22 0,90 0,90 1,00 1,13 1,00 1,29 3 254 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,78 1,11 1,00 0,95 1,01 1,03 1,00 0,86 3 180 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,26 1,17 1,00 1,00 1,01 1,18 1,00 1,75 3 171 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,17 1,21 0,98 1,02 1,01 1,08 1,00 1,51 2 786 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 0,95 1,07 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0,93 3 778 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,80 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77 2 405 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 0,89 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 3 912 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,76 1,19 0,98 1,00 1,00 0,80 1,00 0,68 2 108 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,42 1,09 1,00 1,10 1,00 1,15 1,00 1,88 4 179 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,13 1,08 1,00 1,05 1,00 0,98 1,00 1,20 2 920 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 0,97 1,09 1,00 1,00 1,00 1,03 1,00 1,04 3 618 000 

11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 0,97 1,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 2 739 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 1,03 1,05 1,00 1,00 1,00 0,92 1,00 0,96 2 504 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,78 1,20 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,88 2 237 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,77 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,74 3 313 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 1,04 1,24 1,00 1,00 1,01 0,98 1,00 1,22 2 090 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,16 1,39 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,51 2 237 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,12 1,19 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,33 3 048 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,53 1,34 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 2,35 2 596 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,24 1,16 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,46 2 578 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,32 1,30 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,72 2 237 000 
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Tabulka 49: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK3 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 2 893 000  

Minimum                     Kč 2 090 000  

Maximum                     Kč 4 179 000  

Směrodatná výběrová odchylka                                                                s   593 000 
 

Pravděpodobná spodní hranice                                                               průměr - s              2 300 000 
 

Pravděpodobná horní hranice                                                                průměr + s              3 486 000 
 

Variační koeficient                    v=s/x  0,205  

 

7.2.9 „Spodní Kamenka č. 4“ 

Tabulka 50: Tržní porovnání - oceňovaná nemovitost - SK4 (vlastní) 

Č. Lokalita  Dispozice 

Užitná 

plocha 

(m2) 

Plocha 

parcely 

(m2) 
Jiné 

Oceň. 

objekt 

Kamenná 

čtvrť 
4+kk 79,00 187,00 

Jednopodlažní RD, stavba na městském pozemku, dvoreček a zahrádka, k ne-

movitosti se dá dostat autem, napojení na všechny přípojky. Komplet. rekon-

strukce v r.2014. 

 

Tabulka 51: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK4 (vlastní) 
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10/ 

2018 
1 2 800 000 1,000 2 800 000 1,00 1,08 0,96 1,00 1,00 1,00 0,70 1,00 0,73 3 838 000 

7/ 

2018 
2 2 700 000 1,020 2 754 000 1,00 1,01 0,93 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,71 3 906 000 

7/ 

2018 
3 3 500 000 1,020 3 570 000 1,00 1,19 1,03 1,00 0,95 1,00 0,85 1,00 0,99 3 593 000 

2/ 

2017 
4 3 500 000 1,046 3 661 000 1,00 1,51 1,02 0,90 0,90 1,01 0,95 1,00 1,20 3 047 000 

12/ 

2015 
5 2 400 000 1,145 2 748 000 1,00 0,75 0,96 1,00 1,00 1,02 0,75 1,00 0,55 4 988 000 

10/ 

2016 
6 2 600 000 1,039 2 701 400 1,00 1,25 1,01 1,00 0,95 1,02 0,70 1,00 0,85 3 175 000 

1/ 

2016 
7 3 700 000 1,133 4 192 100 1,00 1,31 1,01 0,90 0,90 1,00 0,95 1,00 1,02 4 123 000 

3/ 

2016 
8 2 403 000 1,133 2 722 599 1,00 0,85 0,97 1,00 0,95 1,01 0,90 1,00 0,71 3 828 000 

2/ 

2016 
9 4 895 000 1,133 5 546 035 1,00 1,44 0,99 1,00 1,00 1,01 1,00 1,00 1,44 3 857 000 

9/ 

2017 
10 4 162 500 1,009 4 199 963 0,98 1,32 1,01 0,98 1,02 1,01 0,95 1,00 1,25 3 358 000 

8/ 

2018 
11 3 515 000 1,001 3 518 515 0,96 1,06 0,96 1,00 0,95 1,00 0,90 1,00 0,83 4 227 000 

10/ 

2017 
12 1 850 000 1,006 1 861 100 0,96 0,87 0,94 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,62 2 980 000 

5/ 

2018 
13 3 931 250 1,008 3 962 700 0,96 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,75 5 271 000 

6/ 

2017 
14 1 391 517 1,023 1 423 522 0,96 0,82 1,00 0,98 1,00 1,00 0,70 1,00 0,54 2 653 000 

4/ 

2017 
15 7 677 500 1,023 7 854 083 0,96 1,70 0,96 1,00 1,10 1,00 0,95 1,00 1,65 4 769 000 

11/ 

2015 
16 3 052 500 1,145 3 495 113 0,96 1,27 0,96 1,00 1,05 1,00 0,85 1,00 1,05 3 339 000 

8/ 

2016 
17 3 607 500 1,041 3 755 408 0,96 1,08 0,96 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 4 192 000 
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11/ 

2016 
18 2 775 000 1,039 2 883 225 0,96 1,08 0,98 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,86 3 350 000 

10/ 

2016 
19 2 312 500 1,039 2 402 688 0,96 1,16 0,95 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 0,79 3 027 000 

6/ 

2016 
20 1 850 000 1,069 1 977 650 0,96 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 0,65 3 027 000 

6/ 

2018 
21 2 451 250 1,004 2 461 055 0,96 0,83 0,94 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 0,63 3 880 000 

4/ 

2018 
22 2 525 250 1,013 2 558 078 0,96 1,16 1,02 1,00 1,00 1,01 0,80 1,00 0,92 2 786 000 

1/ 

2018 
23 3 330 000 1,015 3 379 950 0,96 1,31 1,07 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,07 3 147 000 

2/ 

2017 
24 3 885 000 1,046 4 063 710 0,96 1,26 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,03 3 962 000 

2/ 

2017 
25 5 827 500 1,046 6 095 565 0,96 1,77 1,05 1,00 1,00 1,00 0,80 1,20 1,71 3 570 000 

10/ 

2017 
26 3 740 000 1,006 3 762 440 0,96 1,42 0,99 1,00 1,00 1,00 0,85 1,00 1,15 3 284 000 

5/ 

2016 
27 3 607 500 1,069 3 856 418 0,96 1,51 1,04 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,20 3 206 000 

 

Tabulka 52: Tržní porovnání - výpočet ceny pro SK4 - 2. část (vlastní) 

Celkem průměr                     Kč 3 644 000  

Minimum                     Kč 2 653 000  

Maximum                     Kč 5 271 000  

Směrodatná výběrová odchylka                                                                s   658 000 
 

Pravděpodobná spodní hranice                                                               průměr - s              2 986 000 
 

Pravděpodobná horní hranice                                                                průměr + s              4 302 000 
 

Variační koeficient                    v=s/x  0,181  
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8 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ  

Vzhledem k velké rozličnosti vypočtených hodnot jednotlivými metodami pro sledované rodinné 

domy, bude v této kapitole shrnuta podstata vyplívající z jednotlivých metod a konkrétních nacenění a 

vyhodnocena nejadekvátnější aktuální hodnota nemovitosti.  

Všechny zmiňované rodinné domy byly oceňovány bez pozemku, od kterého se ovšem ani tak není 

možno zcela odpoutat, vzhledem k autentičnosti stavby díky specifickému prostředí kterékoli lokality. Toto 

nezohlednění pozemku by nejlépe měla poskytnout nákladová metoda, která je v této práci počítána dle 

vyhlášky č. 441/2013 Sb., v jejím aktuálním znění. Zcela hypoteticky by nákladová hodnota nemovitosti měla 

být nejadekvátnější vzhledem k faktu, že je-li možnost stavbu stejné kvality postavit za nižší náklady, proč by si 

člověk měl koupit stavbu dražší? Nebo naopak úhel pohledu prodávajícího by mohl poukazovat na fakt, že by 

se jakákoli nemovitost neměla prodat za nižší cenu, než za kterou se dala pořídit. Tyto argumenty jsou sice 

logické a opodstatněné, v tržním prostředí však neúčinné. A proto se nákladová hodnota stává spíše hodnotou 

informativní, než-li realizovatelnou cenou. Samozřejmě své opodstatnění nachází především u investorských 

projektů. Obvykle bývá nejnižší hodnota nemovitosti vypočtena právě nákladovou metodou. To se ale 

v případě osmi sledovaných rodinných domů v Kamenné čtvrti nestalo.  

Nejnižší hodnotou je u všech sledovaných objektů cena zjištěná porovnávací metodou dle zmiňované 

vyhlášky. Za tento fakt může charakter stavitelství dělnických domů v historii, který proklamoval domy ve vzorci 

„kuchyň + pokoj“. V zástavbě bývalého lomu se i přes snahy dalších generací našlo jen málo místa na 

rozšiřování obydlí. A tak zůstal obestavěný prostor rodinných domů v Kamenné čtvrti, ve srovnání s běžnou 

zástavbou, malý. Což se promítá do porovnávacího ocenění dle oceňovací vyhlášky. Jednotková cena odpovídá 

stáří domů, které i přes svou rekonstrukci, často téměř kompletní, nedosahují výměny větší než 60 % objemu 

konstrukcí stavby, což vyhláška 441/2013 Sb. vyžaduje, aby se o odpočtu rekonstrukce v rámci stáří stavby 

uvažovalo. Dosažení nejnižší hodnoty u oceňovaných objektů touto výpočtovou metodou bylo pro mne 

neočekávané a je pro mne cenným výstupem z práce.  

Třetí metoda, tedy tržní porovnávací metoda, poukazuje svými vysokými hodnotami cen jednotlivých 

nemovitostí na velkou poptávku po rodinných domech na území statutárního města Brna celkově a zároveň 

podtrhuje současný trend bydlení v rodinných domech, blízko přírody a s dosažitelnou vzdáleností centra 

města a tím pádem i blízkostí pracovních příležitostí. Tato cena vypovídá o tom, jak si v současnosti stojí 

ekonomika, jak nedostatečnou nabídku nemovitostí Brno právě zažívá a jak pokročila gentrifikace dělnických 

kolonií obecně v rámci západního světa. Tržní hodnota, i když je ze zmiňovaných vyústění hodnotou 

nejproměnlivější a nejméně stálou, je z mého pohledu nejucelenější a nejobsáhlejší. Kromě zhodnocení 

nemovitosti samotné, hodnotí také sociálně-ekonomický status společnosti a majitelům nemovitosti dává 

objektivní přehled o možném zhodnocení jejich majetku.  
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Tabulka 53: Porovnání výsledků ocenění jednotlivými metodami (vlastní) 

Porovnání výsledků ocenění jednotlivými metodami  

Objekt 

Užitná 
plo-
cha 
[m2] 

Nákladová 
m. 

 (vyhláška) 
Kč/m2 

Porovnávací 
m. (vyhláška) 

Kč/m2 
Tržní      

ocenění 
Kč/m2 

Náklady 
na    

provoz 
(10 let) 

Počet 
členů v 
domác-

nosti 

Horní K. č. 1 126,9 1 582 612 12 471 1 140 006 8 983 3 892 000 30 670   2 

Horní K. č. 2 113 1 519 069 13 443 1 399 443 12 384 3 899 000 34 504  26 522 2 

Horní K. č. 3 75,0 1 490 212 19 869 586 302 7 817 2 906 000 38 747 86 400 2 

Horní K. č. 4 101,7 1 547 085 15 212 902 094 8 870 3 167 000 31 141  39 783 3 

Spodní K. č. 1 71,4 1 749 460 24 502 859 485 12 038 3 101 000 43 431  53 043 4 

Spodní K. č. 2 110,4 2 408 502 21 816 1 045 668 9 472 3 799 000 34 411  53 043 4 

Spodní K. č. 3 97,5 1 062 842 10 901 812 683 8 335 2 893 000 29 672  39 783 3 

Spodní K. č. 4 79,0 1 695 957 21 468 877 788 11 111 3 644 000 46 127  39 783 3 

Tabulka č. 53, hned nad tímto textem, srovnává, jak markantně se ceny zjištěné jednotlivými metodami 

od sebe liší, přičemž v „Horní Kamence“ u nemovitosti č. 1 a 3 chybí přípojka veřejné kanalizace. Dům číslo 3 

má odkanalizování řešeno septikem. Toto řešení je zohledněno ve sloupci v „Nákladech na provoz“, kdy 

dvoučlenná rodina musí nechávat 4 až 5-krát ročně septik vyvážet, cena jednoho vývozu činí cca 1.800 Kč. Tyto 

náklady jsou stanoveny na dobu 10 let s velkou vírou, že vybudování nové větve veřejné kanalizace do „Horní 

Kamenky“ město déle odsouvat nebude. Dům č. 1 má odkanalizování stále řešeno trativodem, což vhledem 

k hodnotám pozemků města a podpoře destabilizace svahu, vychází pro město jako nejméně přijatelné řešení, 

avšak z hlediska majitelů nemovitosti se jedná o řešení nejlevnější. Zbylé dva domy v „Horní Kamence“ jsou 

připojeny na kanalizaci „na černo“. O nezkolaudovaném připojení město ví vzhledem k tomu, že je tento fakt 

několikrát zmiňován v plánovací dokumentaci od společnosti Aquatis na akci „Brno-Kamenná čtvrť kanalizace 

a vodovod doplnění tras a přípojky plynovod“ z roku 2001. Cenu zlegalizování této přípojky se nepodařilo 

zjistit. Zároveň dům č. 2 a dům č. 4 z „Horní Kamenky“ platí kromě vodného i stočné. Stočné je pro srovnání 

vypočteno do „Nákladů na provoz“ na dobu 10 let. Aktuální cena stočného pro rok 2019 je 40,73 Kč/m3. (30) 

Dále je počítáno s průměrnou spotřebou vody, a tedy i jejím odvodem z domácnosti 89,2 l na člověka denně. 

(31) Počet členů domácnosti je brán dle aktuálního stavu. U každé oceňované nemovitosti jsou rozdíly v náklady 

na spotřebu tepla. Tento fakt je zohledněn v cenotvorném faktoru K7 „Technický stav“ v rámci zateplení 

rodinného domu. 

Nejvlivnějším cenotvorným faktorem v rámci stanovení tržní hodnoty je faktor K2 porovnávající užitnou 

plochu. Tento faktor není potřeba více vysvětlovat vzhledem k logické návaznosti na zbudování a udržování 

rodinného domu a komfort bydlení.  

Druhým nejvíce ovlivňujícím cenotvorným faktorem je koeficient K7 porovnávající technický stav 

objektů. Tento koeficient byl zvolen ve větším rozptylu právě kvůli potřebám velkých investic při statických 

opravách, případně klasických rozsáhlých či kompletních rekonstrukcí. U přestaveb jakéhokoli druhu se cena 
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také kontinuálně navyšuje se ztíženými provozními podmínkami, které v rámci dělnických kolonií panují 

v podobě úzkých cest, nedostatečného manipulačního prostoru, potřeby překládky či dokonce ruční dopravy 

do objektu.  

V návaznosti na toto téma je právě koeficient K5 zohledňující dostupnost objektu automobilem. 

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se komfortu žití a pohodlnosti společnosti, je pro velkou část populace v dnešní 

době neakceptovatelné, že by k domu neměli přímý přístup z komunikace. Toto tvrzení lze velmi dobře obhájit 

i z pohledu stárnutí společnosti a s tím související fakt ztížené pohyblivosti u starších osob. Faktor však 

nepromlouvá do ceny obvyklé až tak výrazně vzhledem k různorodým potřebám obyvatel a kupní síly 

v produktivním věku.  

Za zmínění stojí i cenotvorný faktor K4 zohledňující napojení na přípojky. U napojení přípojek na plyn 

jde u všech případů o rozhodnutí předešlých či stávajících majitelů nemovitostí objekt nenapojit. Plynovod 

vede ale v blízkosti nemovitosti a napojení je řešitelné. S připojením na veřejnou kanalizaci to tak snadné není. 

K rozhodnutí zbudování větve kanalizace musí dospět nejdříve město a přípojku pro celou ulici zafinancovat a 

uskutečnit. Zohlednění rozsahu 10 % z ceny nemovitosti, což ve sledovaných případech je až 370.000 Kč, je 

z důvodu srovnání nákladů vzniklých v souvislosti se septikem (viz tabulka č. 53). Náklady na vyvážení septiku 

u dvoučlenné domácnosti jsou 8 až 10 tisíc Kč ročně, což je více než trojnásobek toho, co zaplatí stejně velká 

domácnost za stočné. Zbudování septiku samo o sobě také není levnou záležitostí, vychází dnes kolem 300.000 

Kč při objemu nádrže okolo 6 m3.  

Posledním komentovaným cenotvorným faktorem je koeficient K6 zohledňující příslušenství k domu 

v podobě altánu či kůlny. Tento cenotvorný prvek souvisí s finančními prostředky na zbudování objektu, 

navýšením skladovacích a odpočinkových prostor rodinných domů. Nedostatek místa k uskladňování věcí je 

v rámci Kamenné čtvrti velmi rozšířeným jevem. A snaha o odkoupení sousedních nemovitostí je běžnou.  
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9 ZÁVĚR 

Kamenná čtvrť se stala vyhledávaným místem pro život i přes některé negativní vlivy způsobené 

technickými nedostatky. Jedná se o čtvrť, která je postupně od 80. let 20. století stále dále gentrifikována a i 

přes stálou obměnu obyvatelstva si zachovává romantický nádech a ráz dělnické kolonie. Čtvrť, kde se dnes 

rády usazují rodiny s dětmi pro možnost svobodného a bezpečného pohybu těchto nevyzpytatelných malých 

osob. 

Nejnižší vypočtená hodnota byla u všech sledovaných objektů porovnávací metodou dle vyhlášky č. 

441/2013 Sb., v jejím aktuálním znění. Tento ne zcela obvyklý úkaz je způsoben specifičností Kamenné čtvrti, 

jakožto bývalé dělnické kolonie a minimalizmu stavitelství těchto nouzových kolonií. Charakter dělnických 

domů se i přes přístavby, nástavby a případné spojování dvou domků do jednoho, podařilo zachovat dodnes. 

Obestavěný prostor těchto rodinných domů v Kamenné čtvrti je vnímán, jako malý, což dokazuje i nízká 

vypočtená cena dle zmiňované metody. Dalším důvodem nízké hodnoty tohoto výpočtu je stáří domů, které 

se i přes rozsáhlé rekonstrukce, dle parametrů použitého předpisu, nepodařilo výrazně snížit.  

Nejvýstižnějším a zároveň nejvyšším oceněním je mnou vnímána cena obvyklá stanovena porovnávací 

tržní metodou. Ta zahrnuje jak aktuální stav daného rodinného domu, specifičnost lokality, tak i širší vztahy 

odrážející aktuální ekonomiku a daný trh. 

Nejvlivnějšími cenotvornými faktory jsou faktory zohledňující užitnou plochu rodinného domu a jeho 

technický stav. Toto zjištění není nijak překvapivé a dalo by se říci, že je všeobecně očekávané pro všechny 

obytné objekty.  

Za atypické cenotvorné faktory by se dal označit koeficient zohledňující dostupnost automobilem. 

Tento faktor by patrně v běžné zástavbě dnes nebyl použit, jelikož jsou česká města a obce velmi hustě 

protkány komunikacemi a je spíše normou automobilem dojet až k domu. Dalším ne zcela obvyklým 

cenotvorným faktorem je koeficient zohledňující napojení na přípojky. ČSÚ udává, že 85,5 % obyvatel České 

republiky trvale bydlících v domech je na kanalizaci napojeno, pro Jihomoravský kraj je to k roku 2018 dokonce 

89,9 % obyvatel. Je tedy záhadou, jak lokalita spadající pod Brno-střed, tedy hlavní město kraje, proklouzla od 

veřejné kanalizace k stále nepříjemněji působícím trativodům a septikům zatěžujícím ujíždějící svah.  

Pravdou je, že dům, který nemá kanalizaci stále vyřešenu, je v rámci odhadu, i přes jeho jinak dobrý 

technický stav a provedenou rekonstrukci, ve srovnání s ostatními oceněn hůře. Vlivů promítajících se do ceny 

je ovšem mnohem více. Na rozdíl od toho dům se zbudovaným septikem, i přes nejvyšší provozní náklady 

z toho ohledu, má vypočtenou cenu za m2 lehce nadprůměrnou.  
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Z hlediska budoucnosti nikterak nepředpokládám snižování cen rodinných domů v Kamenné čtvrti. 

Naopak bych pokládala za zajímavé trend růstu cen rodinných domů v bývalých dělnických koloniích města 

Brna sledovat. 
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