
 





 

 

 

 



 



 

Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá metodou analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku, 

označovanou jako HůBU. Práce se dá pomyslnE rozdElit na dvE části Ěčást teoretickou a část 
praktickouě. Teoretická část vysvEtluje základní pojmy, uvádí současný stav problematiky v České 

republice a v zahraničí, dále popisuje postup pUi využití metody HůBU a seznamuje nás se čtyUmi 

základními podmínkami, na kterých je metoda analýzy nejvyššího a nejlepší využití majetku postavena 

Ěpodmínky legální pUístupnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatnEnosti a maximální ziskovostiě. V 

praktické části je metoda aplikována na konkrétním pUípadE. Jedná se o část pozemku bývalého 

vojenského areálu na ulici VeveUí 40 v BrnE. Cílem práce je najít nejefektivnEjší využití pro daný 

pozemek. 

Abstract  

The diploma thesis deals with method of analysis of the highest and best use of property, 

called HABU. The work can be devided into two parts (the theoretical part and the practical part). The 

theoretical part explains basic terms, presents the current state of the issue in the Czech republic and 

abroad, further describes the procedure using HABU method and introduces us to the four basic 

conditions that the method of analysis of the highest and best use is based on (conditions of legal 

accessibility, physical possibility, financial merits and maximum profitability). In the practical part, the 

method is applied to a particular case. It is part of the former military site on VeveUí 40 street in Brno. 

The aim of the thesis is to find the most effective use for the given land. 
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1 ÚVOD 

 Brno patUí mezi mEsta s nejvEtším počtem tzv. brownfields v České republice. Jedná se o 

pozemky, které jsou nevyužívané, zanedbané a mnohdy i kontaminované. Vznikají jako poz]statky 

dob pr]myslových, zemEdElských, rezidenčních, vojenských, či jiných aktivit. Často se nacházejí pUímo 
v centru mEsta. Tyto pozemky mají obrovský potenciál, i když tomu jejich současný stav nenaznačuje. 

ProstUednictvím analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku m]žeme najít nejefektivnEjší variantu 

užití a tím „vdechnout život“ do tEchto jinak zapomenutých míst. 

Cílem této diplomové práce je pUedstavení a popis využití metody analýzy nejvyššího a 

nejlepšího využití majetku tzv. metody HABU (The highest and best use). Tato metoda nebere v potaz 

pouze současný stav majetku, ale zamEUuje se na stav budoucí. Snahou je najít variantu, která by 

investorovi pUinesla maximální zisk, to znamená najít nejvyšší a nejlepší možné využití daného objektu. 

Práce se dá pomyslnE rozdElit na dvE části, část teoretickou a praktickou. 

 V teoretické části jsou vysvEtleny základní pojmy, týkající se zpracování diplomové práce. Tato 

část také uvádí současný stav problematiky metody HůBU v České republice a v zahraničí. Krátce je tu 

popsána problematika brownfield] v BrnE a jeho úzkém okolí. Dále je zde popsána metoda analýzy 

nejvyššího a nejlepšího využití majetku, seznamuje nás se čtyUmi základními podmínkami, na kterých 

je tato metoda postavena Ěpodmínka legální pUípustnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatnEnosti a 

maximální ziskovosti) a popisuje princip aplikace této metody. 

 V praktické části je metoda nejvyššího a nejlepšího využití majetku aplikována na konkrétním 

pUíkladu. Jedná se o část pozemku bývalého vojenského areálu na ulici VeveUí 40 v BrnE. Tento 

pozemek je zamoUen velkým množstvím odpadu a v současné dobE není nijak využíván. Je zaUazen 
v kategorii brownfield 1b-pozemky pravdEpodobnE bez kontaminace Ěnebo jen lehce kontaminované) 

a dobUe umístEny. Cílem praktické části je najít takové Uešení, které generuje nejvyšší zisk, čili takové, 

které se jeví jako nejvyšší a nejlepší využití pro daný pozemek. [18]  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

V kapitole jsou uvedeny definice pojm], spojených s tématem diplomové práce. Tyto definice 

slouží k zorientování se v problematice metody analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku. 

2.1 DEFINICE POJM¥ Z OBLůSTI OCENOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

2.1.1 Nemovitá vEc 

Nový občanský zákoník v hlavE IV a § 4řŘ definuje cenu jako: 

„Nemovité vEci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i vEcná 
práva k nim, a práva, která za nemovité vEci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá vEc není 
součástí pozemku, a nelze-li takovou vEc pUenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato 
vEc nemovitá.“ [1] 

2.1.2 Parcela 

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohovE určen, zobrazen v katastrální mapE a 

označen parcelním číslem. DElí se na stavební parcelu a pozemkovou parcelu. 

a) stavební parcela je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavEná plocha a nádvoUí, 

b) pozemková parcela je pozemek, který není stavební parcela. [2] 

2.1.3 Pozemek 

Pozemek je část zemského povrchu oddElená od sousedních částí hranicí územní jednotky 

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

rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umis[uje a povoluje, veUejnoprávní smlouvou 

nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného 

zámEru stavebním úUadem, hranicí jiného práva podle § 1ř, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 

rozsahu práva stavby, hranicí druh] pozemk], popUípadE rozhraním zp]sobu využití pozemk]. [2] 

2.1.4 Stavební pozemek 

Ve stavebním zákonE je stavební pozemek popsán jako pozemek, jeho část nebo soubor 

pozemk], vymezený a určený k umístEní stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem. [3] 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parceln%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
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2.1.5 Ochranné pásmo 

Jedná se o jasnE vymezené území, ve kterém je zakázaná jiná činnost nežli ta, pro niž je tento 

prostor vymezen. V praxi to znamená, že pokud se na pozemku nachází ochranné pásmo, pak jde o 

zásadní omezení, které m]že velmi zkomplikovat nebo dokonce zcela pUekazit plánované stavební 

úpravy. 

2.1.6 Zástavní právo smluvní 

Zástavní právo je jedno z typických vEcných práv. Slouží k zajištEní dluhu pro pUípad, že by 

dlužník nebyl schopen včas a UádnE splácet své závazky v]či vEUiteli. Pokud by k tomu skutečnE došlo, 

pak by probEhlo exekuční Uízení a zástava by mohla být napUíklad prodána ve veUejné dražbE. 

PUednostnE jsou z ní pak hrazeny pohledávky zástavního vEUitele. Je to vlastnE forma pojištEní, 

respektive zajištEní p]jčky či úvEru. [35] 

2.1.7 Územní plán 

Územní plán je určitý druh územnE plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci 

prostorového a funkčního uspoUádání území v krajinE a jejího využití. Územní plán se dále snaží nalézt 

takové pUedpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení 

vyváženého stavu mezi zájmy životního prostUedí, hospodáUství a pro společenství lidí obývající dané 

území. Územní plán by se mEl snažit naplnit potUeby současné generace tak, aby umožnil existenci a 
pUežití i generací pUíštích. [3] 

2.1.8 ůnalýza nejvyššího a nejlepšího využití ĚHůBUě 

Jedná se o klíčový pojem diplomové práce. Zkratka HůBU vzešla z anglického slovního spojení 

„highest and best use“, které je do češtiny pUeloženo jako nejvyšší a nejlepší využití. Jedná se o 

oceOovací metodu využívanou pro stanovení tržní hodnoty. Metoda je založena nikoliv pouze na 

posouzení stavu a účelu užívání nemovitosti k datu ocenEní, ale na „nejlepší možnosti využití nemovité 

vEci“ bez ohledu na současný stav, tedy na posouzení stavu nemovitosti, kdy nemovitost m]že 

produkovat nejvyšší zisk, pUitom s pUihlédnutím k ev. náklad]m, nutným pro uvedení do tohoto stavu.  

ZjednodušenE Uečeno se metoda HůBU používá k určení nejvýnosnEjší varianty využití daného 

majetku a následnE její zhodnocení. [12] 

2.1.9 Cena 

Definici pojmu cena lze najít hned nEkolik. NapU. v publikaci Teorie a praxe oceOování 

nemovitostí je pojem cena definována takto: 

„Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečnE zaplacenou částku za zboží 
nebo službu. Částka je nebo není zveUejnEna, z]stává však historickým faktem. M]že nebo nemusí mít 
vztah k hodnotE, kterou vEci pUisuzují jiné osoby.“ [9] 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Azemn%C4%9B_pl%C3%A1novac%C3%AD_dokumentace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace
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 Nový občanský zákoník v hlavE IV a § 4ř2 definuje cenu jako: 

„Hodnota vEci, lze-li ji vyjádUit v penEzích, je její cena. Cena vEci se určí jako cena obvyklá, ledaže je 
nEco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem. MimoUádná cena vEci se stanoví, má-li se její 

hodnota nahradit, s pUihlédnutím ke zvláštním pomEr]m nebo ke zvláštní oblibE vyvolané náhodnými 
vlastnostmi vEci.“  [1] 

2.1.10 Cena zjištEná 

Zákon č. 151/1řř7 Sb.; o oceOování majetku v hlavE I a § 2 definuje cenu zjištEnou takto: 

„Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá nebo mimoUádná cena, je cena zjištEná.“ [4] 

„Jiný zp]sob oceOování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základE se myslí: 

a) nákladový zp]sob, který vychází z náklad], které by bylo nutno vynaložit na poUízení 
pUedmEtu ocenEní v místE ocenEní a podle jeho stavu ke dni ocenEní, 

b) výnosový zp]sob, který vychází z výnosu z pUedmEtu ocenEní skutečnE dosahovaného nebo z 
výnosu, který lze z pUedmEtu ocenEní za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace 
tohoto výnosu (úrokové míry), 

c) porovnávací zp]sob, který vychází z porovnání pUedmEtu ocenEní se stejným nebo obdobným 
pUedmEtem a cenou sjednanou pUi jeho prodeji; je jím též ocenEní vEci odvozením z ceny jiné 
funkčnE související vEci, 

d) oceOování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou pUedmEt ocenEní zní 
nebo která je jinak zUejmá, 

e) oceOování podle účetní hodnoty, které vychází ze zp]sob] oceOování stanovených na základE 
pUedpis] o účetnictví, 

f) oceOování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny pUedmEtu ocenEní zaznamenané ve 
stanoveném období na trhu, 

g) oceOování sjednanou cenou, kterou je cena pUedmEtu ocenEní sjednaná pUi jeho prodeji, 
popUípadE cena odvozená ze sjednaných cen.“ [4] 

2.1.11 Cena obvyklá Ěobecná, tržníě 

Obvyklou cenou se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo 

vzájemnE zastupitelného zboží volnE sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteUí jsou na sobE 

navzájem ekonomicky, kapitálovE nebo personálnE nezávislí, na daném trhu, který není ohrožen 

účinky omezení hospodáUské soutEže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro 

posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnEjšího hospodáUského postavení, kalkulačním propočtem 

ekonomicky oprávnEných náklad] a pUimEUeného zisku. [6] 
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2.1.12 Hodnota 

Definici pojmu hodnota najdeme napUíklad v mezinárodních standardech IVS: 

„Hodnota je ekonomický pojem vztahující se k cenE, která bude s nejvEtší pravdEpodobností 
dohodnuta mezi kupujícími a prodávajícími za zboží nebo služby určené k prodeji. Hodnota není 

objektivním faktem, ale jde o takový odhad pravdEpodobné ceny, která by v daném čase platila pro 
dané zboží a služby, pUičemž tento odhad odpovídá určitému vymezení hodnoty. Hodnota jako 
ekonomický pojem odráží pohled trhu na ekonomické užitky, které získá ten, kdo vlastní dané zboží 
nebo využívá dané služby ke dni, ke kterému se provádí oceOování.“ [14] 

2.1.13 Tržní hodnota 

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by bylo možné k datu ocenEní posuzovaný 

majetek smEnit mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nezávislé transakci a po 

uskutečnEní náležitého marketingu, pUičemž každá ze stran jedná informovanE a bez donucení. [14] 

2.1.14 Výnosová hodnota 

Bývá označovaná jako kapitalizovaná míra zisku a jedná se o součet diskontovaných 

Ěodúročenýchě budoucích pUíjm] z nemovitosti. U dané nemovitosti se počítá jako podíl z dosaženého 

ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz, a úrokové míry v % za rok. Výnosovou 

hodnotu lze chápat jako jistinu, která se musí pUi stanovené úrokové sazbE uložit, aby úroky z této 
jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. [9] 

2.1.15 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota Ěanglicky net present value, zkráceno NPVě je finanční veličina 

vyjadUující celkovou současnou Ětj. diskontovanouě hodnotu všech penEžních tok] souvisejících 

s investičním projektem. Zejména se používá jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních 

projekt]. Hlavní výhodou tohoto kritéria je zohlednEní faktoru času. [20] 

 軽鶏撃 噺 系繋岫な 髪 件岻津 (1) 

kde 

 CF - penEžní tok 
 i    - úroková míra  
 n   - počet let, po které musíme na pUíjem čekat. 

 

S tímto pojmem se setkáváme spíše v oblasti ekonomiky. V oceOování majetku se pojem 

nahrazuje výnosovou hodnotou, která je podrobnE popsána v páté kapitole diplomové práce. 
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2.2 DEFINICE POJM¥ Z OBLASTI STAVEBNICTVÍ 

2.2.1 Stavba 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní činností, bez 

zUetele na jejich stavebnE technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na 

účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úUad pUedem omezí dobu jejího 

trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním 

účel]m, je stavba pro reklamu. [3] 

2.2.2 Budova 

Definici pojmu budova stanovuje zákon č. 72/1řř4 Sb., o vlastnictví byt]: 

„Trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorovE soustUedEna a navenek 
uzavUena obvodovými stEnami a stUešními konstrukcemi s nejménE dvEma prostorovE uzavUenými 
samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu lze považovat 
rovnEž sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatnE označena číslem popisným a je tak 
stavebnE technicky uspoUádána, že m]že plnit samostatnE základní funkci budovy.“ [5] 

2.2.3 Bytový d]m 

Bytový d]m je definován jako stavba pro bydlení, kde více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavk]m na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. [7] 

2.2.4 Administrativní budova 

Stavební objekt obsahující nejménE na 50% své užitné plochy kanceláUe. [8] 

2.2.5 Brownfield 

Brownfield je nemovitost Ěpozemek, objekt, areálě, která je nedostatečnE využívaná, 

zanedbaná a m]že být i kontaminovaná. Vzniká jako poz]statek pr]myslové, zemEdElské, rezidenční, 

vojenské či jiné aktivity. M]že se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami 

nebo jen plochy bez budov. PatUí sem nevyužívané zemEdElské a pr]myslové stavby a areály, 

nevyužité dopravní stavby a skladové prostory Ěhaly i deponieě, prázdné administrativní budovy a 

kulturní centra, nevyužitá nákupní centra, ale i nevyužité obytné budovy - vše, co není užíváno. Jako 

ekvivalent pro výraz „brownfield“ používá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR název „deprimující 
zóna“. [19] 
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3 SOUČůSNÝ STůV VYUŽITÍ HABU 

3.1 VYUŽITÍ METODY HůBU V ČR 

V současnosti není metoda HůBU ukotvena v žádném z platných pUedpis] České republiky. 

Vezmeme-li na jedné stranE pracnost zpracování ocenEní pomocí metody HůBU a cenu znaleckého 
posudku na stranE druhé, je zcela patrné, proč bývá tato metoda našimi znalci potlačována a v praxi 

vidEna jen v minimální míUe. Současné metody, které se pro oceOování majetku používají Ěmetoda 

porovnávací, nákladová a výnosová, ocenEní podle oceOovacího pUedpisuě vEtšinou hodnotí pouze 

současný stav majetku. Naopak metoda HůBU se spíše zamEUuje na budoucí stav a hodnotí 

potencionální využití investice. Často se m]žeme setkat s využitím této metody pUi „nacenEní“ stavby 

pro účely developerských projekt]. Lze Uíci, že pro účely developerských zájm] je tato metoda ocenEní 

nemovitostí jednou z nejlepších. Další velký význam má metoda pUi ocenEní podnik], u kterých se Ueší 

výnosová hodnota majetku. [12] 

Jednou z mála dohledatelných českých publikací, která se podrobnEji zabývá metodou 
nejvyššího a nejlepšího využití, jsou články V. Z. Melena [10]. Jedná se o tUi články uveUejnEné 

v časopise Soudní inženýrství, které se podrobnE vEnují dané tématice. Další publikací je Odhad 

hodnoty nemovitosti od Ing. ZbyOka Zazvonila [11], který vEnuje analýze nejvyššího a nejlepšího 

využití celou jednu kapitolu a také podrobnEji popíše její využití. ů poslední publikací je dizertační 

práce pana Ing. Pavla Kliky, Ph.D. [12] Ostatní české publikace, které se zabývají metodou, 

nerozebírají problematiku do vEtší hloubky. VEtšina z nich odkazuje na mezinárodní a evropské 

oceOovací standardy, kde má metoda HůBU daleko vEtší zastoupení. Tyto publikace jsou podrobnEji 

popsány v kapitole rešerší. 

V roce 2015 byl zpracován návrh novely zákona č. 151/1řř7 Sb. O oceOování majetku, který 

však nebyl pUijat. Tento návrh obsahoval metodu HůBU a to pUi ustanovení tržní hodnoty, tzv. reálné 

hodnoty, u výnosového ocenEní a u ocenEní porovnávacím zp]sobem pro určení zástavní hodnoty 

hypotečních úvEr]. [12] 
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3.2 VYUŽITÍ METODY HůBU V ZůHRůNIČÍ 

V zahraničí se metoda HůBU využívá výraznE častEji. Metodu popisují a dále poukazují na 

možnosti použití standardy jako European Valuation Standards [13] nebo International Valuation 

Standards [14]. Pokud se podíváme na evropské zemE, zjistíme, že napU. ve Velké Británii používají 

tuto metodu ke stanovení ceny majetku. TamEjší znalci nahlížení na oceOovanou vEc jako na možnost 

budoucí investice, nikoli pouze jako na současný majetek. Metoda HůBU se dále hojnE využívá 
v Severní ůmerice, kde zjištEná hodnota pomocí této metody bývá označována jako tržní hodnota. 

Standardy jako jsou napUíklad USPůP [15] a The Appraisal of Real Estate [16] metodu označují jako 

hlavní metodu pro oceOování majetku. Dále je metoda HůBU zmiOována v kanadských oceOovacích 

standardech Canadian Uniform Standards [17], které bylo vydáno v roce 2016. Zde se spíše jedná o 

definování hodnot a nikoliv o postup, jak tržní hodnotu stanovit pomocí HůBU. [12] 
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4 REŠERŠE 

4.1 TUZEMSKÉ ZDROJE 

V České republice se problematice metody HůBU vEnuje jen velmi malý počet odborník]. 

V této podkapitole budou jmenovány všechny dohledatelné české publikace, z kterých byly čerpány 
informace pro zpracování diplomové práce. 

4.1.1 Odborné články z časopisu Soudní inženýrství 

ůutorem článk] je Václav Z. Melen, MBů, MůI, ůSů, MRICS. Jedná se o sérii tUí článk] 
pojednávajících o problematice konceptu analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku.  

V prvním článku je vysvEtlena nutnost analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku, základy 

analýzy nejvyššího a nejlepšího využití a kritéria, jež jsou pUi analýze nejvyššího a nejlepšího využití 

použita. Daná kritéria budou nejdUíve vysvEtlena, popsána a následnE uplatnEna pUi analýze 

nejvyššího a nejlepšího využití pozemku jako nezhodnoceného. V druhém článku jsou stejná kritéria a 

jejich použití vysvEtlena pUi analýze nejvyššího a nejlepšího využití pozemku již zhodnoceného. 

KonečnE, ve tUetím článku bude pUedstavena problematika analýzy nejvyššího a nejlepšího využití ve 

speciálních pUípadech a za speciálních situací jako jsou pUípady jedinečného využití majetku, legálnE 
neslučitelného využití, využití, která nejsou nejvyšším a nejlepším využitím majetku, mnohonásobná 

využití majetku a využití pro speciální účely. [10] 

Tato publikace sloužila jako podklad pro pochopení problematiky. Metoda HABU je zde 

popsána velice podrobnE a diplomová práce na publikaci často odkazuje, zvláštE v teoretické části. 

4.1.2 Odhad hodnoty nemovitosti  

Jedná se o publikaci autora Ing. ZbyOka Zazvonila, která se lze tematicky rozdElit do tUí částí.  

V první části jsou zahrnuta všechna d]ležitá témata obecného charakteru, jejichž principy by 
mEl znalec či odhadce znát, zvládnout a uplatnit ve své práci ještE pUed tím, než se pustí do výbEru a 
aplikací procedur v rámci všech tUí hlavních pUístup]. Tato témata spolu velmi úzce souvisejí, jejich 

ústUedním motivem je trh, chování jeho účastník], oceOování, hodnota a problematika s tím spojená, 
nicménE kv]li pUehlednosti jsou rozdElena do nEkolika dílčích kapitol. V druhé části jsou uvedeny 
hlavní principy a podstata všech tUí pUístup], které jsou pUi hledání hodnoty využívány a na obecném 
modelu ukázány jejich souvislosti a pojmuty jako jeden komplexní analytický nástroj. PodrobnEjší 
popisy hlavních postup] v rámci všech tUí pUístup] jsou zaUazeny do jednotlivých navazujících kapitol. 

TUetí část knihy je vEnována rekonciliaci, resp. závErečné analýze, tedy fázi ocenEní, v níž dochází k 
vyhodnocování dílčích indicií z jednotlivých pUístup] a k odhadu finální hodnoty.  
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MetodE HůBU se publikace vEnuje v kapitole 11. Jedná se o podrobný popis problematiky, 

který byl použit pUi vypracování této diplomové práce. [11] 

4.1.3 Dizertační práce Ing. Pavla Kliky, Ph.D. 

Tématem dizertační práce je systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití pUi 

oceOování nemovitostí. Hlavním cílem je systémovým pUístupem rozpracovat postupy ocenEní pomocí 

metody nejlepšího a nejvyššího využití a vytvoUit standard pro znalce, podle kterého by bylo možné 

zpracovat ocenEní, respektive část ocenEní nemovitého majetku tak, aby na základE takového postupu 

bylo možné stanovit tržní hodnotu nemovitostí v souladu s mezinárodními standardy a moderními 
publikacemi o oceOování majetku. Výsledkem práce je tedy jak návrh podrobného postupu 

kvalifikovaného znalce pro vyhodnocení nejlepšího a nejvyššího využití nemovitostí, a to včetnE 

zhodnocení vlivu vEcných bUemen váznoucích na pozemcích respektive stavbách, tak návrh znaleckého 

standardu k této metodice včetnE ukázkových pUíklad] na vyhodnocení nejlepšího a nejvyššího využití 

nemovitostí v nejbEžnEjších pUípadech ocenEní. [12] 

Tato dizertační práce se stala hlavním zdrojem bEhem zpracování diplomové práce a to jak 

v teoretické části, tak pUi aplikaci metody na konkrétní pUíklad. 

4.2 ZůHRůNIČNÍ ZDROJE 

V této podkapitole jsou jmenovány zahraniční zdroje, ze kterých byly čerpány informace pro 

zpracování diplomové práci. VEtšina informací byla využita pro teoretickou část diplomové práce.  

4.2.1 International valuation standards (IVS) 

Jedná se o mezinárodní oceOovací standardy (dále jen IVS) vycházející již od roku 1řŘ1. 

Poslední vydání IVS je datováno k lednu roku 2017. Metoda HůBU je zmiOována v části 104 

ĚkonkrétnE bod 140ě, kde metodE vEnuje pouze p]l strany a definuje zde základní pojmy včetnE 

oblasti využití metody. V bodE 140 je uvedeno ĚvolnE pUeloženoě:  

„Nejvyšší a nejlepší využití majetku je z pohledu účastníka trhu takové využití, které by 

pUineslo nejvyšší hodnotu daného aktiva. PUestože se metoda nejčastEji využívá pro nefinanční aktiva, 

jelikož mnoho finančních aktiv nemá alternativní využití, mohou existovat okolnosti, kdy je tUeba zvážit 

nejvyšší a nejlepší využití i u finančních aktiv. Nejvyšší a nejlepší využití musí být fyzicky možné, 
finančnE proveditelné, legálnE pUípustné a musí mít za následek nejvyšší hodnotu. Pokud se liší od 

současného využití, je tUeba uvažovat s vlivem náklad] na zmEnu aktiva na jeho nejvyšší a nejlepší 

využití. Nejvyšším a nejlepším využitím pro aktivum m]že být jeho současné nebo stávající použití, 

když je optimálnE využíváno. Nejvyšší a nejlepší využití se však m]že lišit od současného použití.“ [14] 
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4.2.2 European valuation standards (EVS) 

ůktuální vydání evropských oceOovacích standard] Ědále jen EVSě bylo vydáno v roce 2016. 

Metoda HůBU je zde popsána o nEco podrobnEji než v IVS a však opEt se jedná více ménE o 
definování hodnot, nikoliv o postup aplikace metody HABU.  

Metoda je zmiOována v kapitole 5.3 The real property being valued, kde je metoda spojována 

s tržní hodnotou a tzv. „hope value“ – hodnotu nadEje nebo s tzv. „fair value“ – férovou hodnotu.  

Zde uvádím volný pUeklad kapitoly: 

„Tržní hodnota nemovitosti odráží celkovou možnost využití majetku, tak jak je pUedpokládáno 

na trhu. M]že se vycházet z možných využitelných vlastností, které mohou být ovlivnEny budoucími 

zmEnami a to napUíklad, pokud se pUedpokládá nový vývoj legislativních pUedpis], zmEna pUíslušné 

infrastruktury, vývoj na trhu pUípadnE další vlastnosti. To znamená, že tržní hodnota majetku m]že 
odrážet jakoukoliv „hodnotu nadEje“, že trh m]že vytvoUit budoucí pUedpoklady využití majetku, je pak 

tUeba uvažovat o posouzení tržní hodnoty, která je omezena pUedpokladem nejvyššího a nejlepšího 

využití majetku. 

„Hodnota nadEje“ se používá k popisu zvýšení hodnoty, kterou je trh ochoten zaplatit v nadEji 

na vyšší užitnou hodnotu a vývoj dosažitelné pUíležitosti, která je odlišná od současného stavu, tedy 

omezení rozvoje stávajících infrastruktur nebo další současná omezení. Jedná se o prvek, se kterým se 

uvažuje v rámci stanovení tržní hodnoty nemovitosti. ĚV nEkterých zemích se výraz „budoucí hodnota“ 

používá k popisu hodnoty dosažitelné k datu ocenEní s potenciálem budoucích pUíležitostí.ě Tento 

postup bude odrážet posouzení toho, že trh pravdEpodobnE nabídne pUi dalším vývoji vyšší hodnotu, 
které by bylo dosaženo a jaké náklady by mohly být vynaloženy v hodnoceném časovém období a 

zhodnotí i jiné související faktory. V odhadu hodnoty se bude počítat také s možností, že zamýšlené 

využití nemovitosti nemusí být dosaženo. Samotné navýšení hodnoty není samostatnou hodnotou 

majetku, ale pomáhá vysvEtlit tržní hodnotu majetku, kterou je tUeba posuzovat na základE 

dostupných podklad], stejnE jako jakékoli jiné ocenEní. Hodnota nadEje není zvláštní hodnotu, nebo[ 

pUedstavuje rozumná očekávání pUíležitosti na trhu s nemovitými vEcmi.“ 

V kapitole 5.3.7 se už dostáváme k pojmu „nejvyšší a nejlepší využití majetku“ volný pUeklad: 

„Pojem „nejvyšší a nejlepší využití“ je používán v UadE zemí a nEkteUí odhadci v EvropE mohou být 
požádáni, aby provedli ocenEní nemovitosti za pUedpokladu jejího nejvyšší a nejlepší využití. V 

podstatE to znamená, že je stanoven zp]sob užívání, který je povolen k datu ocenEní, a které nabízí 

nejvyšší hodnotu. Hledáním „nejvyššího a nejlepšího využití“ nemovitosti je posouzení jiných vlastností 

než vlastností současného stavu nemovitosti, protože ke dni ocenEní se pUedpokládá, že se nejedná o 

nejlepší využití. PUedpokládá se, že trh by mohl k datu ocenEní rozumnE počítat s tím, že by mohlo být 

možné i lepší využití nemovitosti než využití současné. Tento pUístup ocenEní je tedy hranicí pro tržní 

hodnotu stanovené na základE tohoto pUedpoklad].  
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Nejvyšší a nejlepší využití bylo více formálnE definováno jako „D]vodnE pravdEpodobné využití 

majetku, které je fyzicky možné, právnE pUípustné, finančnE proveditelné a maximálnE produktivní“ a 

vytváUí nejvyšší hodnotu.“ [13] 

4.2.3 Uniform standards of professional appraisal practice (USPAP) 

V tomto standardu je metoda HůBU opEt jen zmínEna krátce a bez popisu postupu aplikace 

metody HůBU. Za zmínku však stojí odstavec na stranE Ř2, kde v kapitole „Valuation issues – As 

Impaired“ volnE pUeloženo jako: „problematika oceOování – jako poškozený“ je uvedeno: 

„OcenEní majetku, který mohl být ovlivnEn kontaminací životního prostUedí, obvykle zahrnuje 

rozsáhlou analýzu nejvyššího a nejlepšího využití“ [15] 

Z textu lze pochopit, že standard USPůP doporučuje využít metodu HůBU pUi ocenEní 

problematických oblastí, do kterých spadá brownfield Uešený v této diplomové práci.  

4.2.4 Canadian uniform standards 

V posledním vydání kanadských oceOovacích standard] Ěrok 2016ě, se opEt dočteme jen 

definování hodnot bez postupu aplikace. 

HůBU je zmínEno v kapitole č. 2 Definice v 2.33 HIGHEST ůND BEST USE, volnE pUeloženo: 

„PUimEUenE pravdEpodobné použití nemovitého majetku, které je fyzicky možné, legálnE 

pUípustné, finančnE proveditelné a maximálnE produktivní, a které vede k nejvyšší hodnotE.“ 

V kapitole Poznatky je pak uvedeno, že nejvyšší a nejlepší využití majetku je ekonomický 

pojem, který hodnotí vzájemné p]sobení čtyU kritérií: právní pUípustnost, fyzickou možnost, finanční 

proveditelnost a maximální produktivnost. Vyhodnocení nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti je 

kritickým hodnocením, které poskytuje souvislosti v oceOování, v nEmž účastníci a členové trhu 

vybírají srovnatelné informace o trhu. [17] 
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5 FORMULůCE PROBLÉM¥ ů STůNOVENÍ CÍL¥ 

TEŠENÍ 

5.1 FORMULACE PROBLÉMU 

Brno patUí mezi mEsta s nejvEtším počtem tzv. brownfields v České republice. Jedná se o 

pozemky, které jsou nevyužitelné, zanedbané a mnohdy i kontaminované. Vznikají jako poz]statky 
dob pr]myslových, zemEdElských, rezidenčních, vojenských, či jiných aktivit. Často se nacházejí pUímo 

v centru mEsta. Tyto pozemky mají obrovský potenciál, i když tomu jejich současný stav nenaznačuje. 

ProstUednictvím analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku m]žeme najít nejefektivnEjší variantu 

užití a tím „vdechnout život“ do tEchto jinak zapomenutých míst. 

 V současných pUedpisech České republiky však není metoda HůBU nijak zmiOována. Jedná se 

pUitom o metodu, která pro stanovení tržní hodnoty neuvažuje pouze současný stav nemovitosti, ba 

naopak se pUiklání k možnostem budoucího využití majetku. Je to tedy metoda, která by výraznE 

mohla pomoci investor]m pUi rozhodování o koupi nemovitostí a současnE pomoci mEst]m s jinak 

velmi problematickými místy. VyUešení tohoto problému by znamenalo na jedné stranE zisk 

investor]m, na stranE druhé pak rozkvEt tEchto zapomenutých míst. 

5.1.1 Problematika brownfield] 

Navzdory skutečnosti, že Brno je v současné dobE moderním evropským mEstem s kvalitní 

infrastrukturou pro podnikání, nachází se na jeho území pUibližnE 37Ř ha málo využívaných nebo 

zanedbaných ploch, tzv. brownfields, které jsou ve velké vEtšinE poz]statkem transformačních 

proces] po roce 1řŘř. MEsto Brno má díky své poloze, struktuUe pracovních sil i podnikatelské 

infrastruktuUe velký rozvojový potenciál. Preferovanými lokalitami pro další rozvoj podnikatelských 

aktivit, bydlení či jiných mEstských funkcí jsou lokality brownfields, které mohou často nabídnout 

atraktivní polohu v již zastavEném území a napojení na stávající technickou infrastrukturu. Nevýhodou 

tEchto zanedbaných, nevyužívaných území naopak m]že být riziko potenciální ekologické zátEže, 
komplikované vlastnické vztahy nebo vysoké náklady na demolice stávajících objekt]. PUes veškerá 

uvedená úskalí se mEsto Brno snaží, jak pUispEním vlastních investic na revitalizaci zanedbaných 

objekt] ve vlastnictví mEsta, tak nefinančními nástroji, podporovat nové využití brownfield] s cílem 

zatraktivnEní nevyužitých ploch, oproti výstavbE na zelené louce, které jsou spojené se záborem 

zemEdElské p]dy.  

 V roce 2013 vznikla publikace s názvem Brno brownfields 2013, která prezentovala 

nejvýznamnEjší projekty úspEšných revitalizací v BrnE v letech 2003-2013, a to projekty jak 

soukromých investor], tak i projekty, na kterých se finančnE podílelo mEsto Brno. [21] 
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Obr. č. 1 – ZnázornEní projekt] revitalizace brownfields [21] 

Na obrázku č. 1 si m]žeme všimnout, že stavby jako obchodní centrum a galerie VaOkovka, 

fakulta informačních technologii, ůreál Slatina a mnoho dalších objekt], které jsou v dnešní dobE 
hojnE využívané, vzešly právE z brownfield]. Dalšími zajímavými projekty, které vznikly právE 

revitalizací brownfield] po roce 2013 jsou napU. StUedisko ekologické výchovy, bytové domy na ulici 

Vranovská, SONO centrum a další. 

 

Obr. č. 2 – Galerie VaOkovka, bývalý brnEnský brownfield [27] 



29 

 
Obr. č. 3 – StUedisko ekologické výchovy v parku 

Špilberk pUed renovací [21] 

 
Obr. č. 4 – StUedisko ekologické výchovy v parku 

Špilberk po renovaci [21] 

 
Obr. č. 5 – Bytové domy na ulici Vranovská po 

renovaci [21] 

 
Obr. č. 6 – SONO centrum bEhem                    

rekonstrukce [21] 

 

 
Obr. č. 7 – Bytové domy na ulici Vranovská pUed 

renovací [21] 

 
Obr. č. 8 – SONO centrum na ulici VeveUí                           

pUed renovací [21] 
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Obr. č. 9 – Dokončená stavba SONO centrum na ulici VeveUí [21] 

 

Obr. č. 10 – Bytový d]m, dUíve používaný jako továrna na papír. [28] 

Na obrázku č. 10 je objekt, který mE nejvíce inspiroval k výbEru tématu diplomové práce. 

Jedná se o objekt bývalé továrny na papír, která se dnes využívá pro bydlení. Nachází se ve mEstE 

Sandusky, ve státu Ohio, které jsem mEl možnost navštívit v létE roku 201Ř. 
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Problematika brownfields však nemusí být vnímána jen jako revitalizace či oprava chátrajících 

areál] a budov, ale vhodným Uešením m]že být i dočasné využívání opuštEných areál] a staveb, což 

zabraOuje dalšímu chátrání a znehodnocování majetku. Názornými pUíklady jsou projekty užívající 
objekty, jež nenacházely své uplatnEní – projekt „Malá ůmerika“ v části bývalého vlakového 

nákladního pUekladištE na ul. Nové sady Ěobčanské sdružení Container 41ě, která je aktivnE využívána 

pro konání večírku, svateb, festival], workshopu apod. nebo výrobnE skladovací hala v areálu 

mrazíren na ul. Masné. [21] 

 

Obr. č. 11 – Hala Malá Amerika, Brno [29] 

 ůčkoliv se zdá, že problém brownfield] mEsto Brno aktivnE Ueší, pravdou je, že úspEšné 

projekty pokryly jen velmi malou část tEchto pozemk]. Metoda nejvyššího a nejlepšího využití majetku 

by mohla být v této problematice nápomocná. 

 

5.2 STANOVENÍ CÍL¥ ů TEŠENÍ PROBLÉMU 

5.2.1 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je popsat metodu analýzy nejvyššího a nejlepšího využití pro odbornou 

veUejnost. NáslednE aplikovat tuto metodu na jeden z mnoha brownfield] v BrnE a pomoci tak najít 
ideální využití tomuto jinak zapomenutému pozemku. 

5.2.2 Tešení problému 

HůBU obecnE 

Bavíme-li se o problému neznalosti metody HABU u odborné veUejnosti, nabízí se Uešení v 

podobE poukázání na její velký potenciál v problematické oblasti brownfield] aplikováním metody na 
jeden z tEchto pozemk]. Dalšími možnosti, jak seznámit odbornou veUejnost s metodou analýzy 

nejvyššího a nejlepšího využití je: 
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 Publikacemi obsahující doporučené postupy do znaleckých periodik jako jsou napU. 

Soudní inženýrství ĚÚSI VUT v BrnE ve spolupráci s ůZOě, Odhadce a oceOování 

majetku ĚČKOMě, OceOování ĚIOM VŠE v Prazeě, Znalec ĚKSZ ČRě 

 Zpracováním dostupných podklad] ĚDiplomové a dizertační práce popisující 

problematikuě pro zaUazení této metody do studijních osnov pUedmEt] ve znaleckých 

kursech a studijních programech, zamEUených na znalectví a oceOování majetku 

PUijetí metody odbornou veUejností by mohlo vést k vydání nezávazných standard], ba 

dokonce k novele zákona č. 151/1řř7 Sb. o oceOování majetku, které by metodu HůBU obsahovalo. 

Konkrétní pUíklad 

Tešením problému je aplikovaní metody HABU na námi zvoleném objektu bývalého 

vojenského areálu na ulici VeveUí v BrnE, a tím nalézt nejvyšší a nejlepší využití, které m]že pozemek 

investorovi pUinést. Čili najít takové využití objektu, které pUinese nejvyšší zisk.  
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6 POUŽITÉ METODY ů JEJICH ZD¥VODNDNÍ 

6.1 METODA HABU 

Nejprve je nutné podrobnE popsat metodu HABU a její aplikaci. Definici analýzy nejvyššího a 

nejlepšího využití Ěz anglického Highest and best useě popisuje pan Václav Z. Melen, MBů, MůI, ůSů, 
MRICS ve svém článku jako: 

,,RozumnE pravdEpodobné a legální užití nezhodnocené parcely nebo zhodnoceného majetku, 
které je fyzicky možné, právnE povolené, vhodnE podpoUitelné, finančnE opodstatnEné a které docílí 
její/jejího nejvyšší hodnoty.“ [10] 

V oblasti zkoumané v této práci se jedná o pojem, který označuje metodu ocenEní, využívanou 

pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí. Metoda je pak založena nikoliv pouze na posouzení stavu a 

účelu užívání nemovitosti k datu ocenEní, ale na „nejlepší možnosti využití nemovité vEci“ bez ohledu 

na současný stav, tedy na posouzení stavu nemovitosti, kdy nemovitost m]že produkovat nejvyšší 

zisk, pUitom s pUihlédnutím k náklad]m, nutným pro uvedení do tohoto stavu. ObecnE platí, že čím 
lepší využití majetek má, tím vEtší je jeho hodnota. 

 

Dále Melen uvádí ve svém článku: 

„PUi použití metody HůBU hledá oceOovatel odpovE@ na tyto otázky: 

1. Je vhodnEjší pozemek zhodnotit nebo ponechat nezhodnocený? Pokud odpovE@ na tuto 
otázku je kladná, tj., pozemek by mEl být zhodnocen, druhou otázkou pak je: 

2. Jaký druh zhodnocení by mEl být na pozemku proveden? KonečnE tUetí otázka, kterou si 
odhadce hodnoty majetku musí položit, se týká nejvyššího a nejlepšího využití zhodnoceného 
pozemku:  

3. Má současné zhodnocení pozemku z]stat ve stávajícím stavu, nebo by mElo být vhodnE 
upraveno k docílení jeho nejvyšší hodnoty? Teorie oceOování udává, že pokud hodnota 
zhodnoceného pozemku je vyšší než hodnota pozemku nezhodnoceného, nejvyšší a nejlepší 
využití se rovná využití pozemku jako zhodnoceného. Ve skutečnosti to ale není tak úplnE 
pravda. Mnoho investor] nebo majitel] zhodnocených pozemk] je ochotno stávající 
zhodnocení bu@ renovovat, nebo i provést kompletní pUestavbu či sanaci, pokud si budou jisti, 
že výsledná hodnota majetku bude vyšší, než je jeho hodnota za současného stavu. DEje se 
tak proto, že investoUi ve vEtšinE pUípad] nejsou ochotni čekat, až hodnota zhodnocení klesne 
na nulu. PochopitelnE, že náklady spojené s renovací nebo sanací, jakož i zbytková hodnota 
existujícího zhodnocení, jsou podrobeny rozkladu studie finanční proveditelnosti.“ [10] 
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OceOovatel by pUi analýze nejvyššího a nejlepšího využití mEl zjistit, zda je současné využití 

nemovitosti optimální, jestli existuje alternativní využití a pokud ano, jestli je takové využití v souladu 

se zákonnými normami, jestli je racionální a bude po takovém využití poptávka, jestli je technicky 

proveditelné a zda vynaložené náklady na tuto zmEnu pUinesou dostatečné zvýšení hodnoty a 

prospEchu. OceOovatel by pUi analýze nejvyššího a nejlepšího využití mEl postupovat objektivnE a mEl 

by se opírat o tržní d]kazy. [11] 

6.1.1 Požadované podmínky 

Jednotlivé varianty využití majetku musí splOovat 4 základní podmínky, než bude Uešení pUijato 

jako nejvyšší a nejlepší využití. Jsou to: 

 podmínka legální pUípustnosti 

 podmínka fyzické možnosti 

 podmínka finanční opodstatnEnosti 

 podmínka maximální ziskovosti 

Požadované podmínky bychom mEli zkoumat postupnE. Nejprve musí zvolené varianty 

splOovat první dvE podmínky, než se pUejde k finanční analýze. D]vod je takový, že i kdyby mEla 

jedna z variant, by[ nEkolika násobnE vEtší ziskovost, nemohli bychom jí brát v potaz, nesplnila-li by 

pUedchozí dvE podmínky. [12] 

 

Podmínka legální pUípustnosti 

U analýzy nejvyššího a nejlepšího využití majetku je nutné nejprve všechny varianty podrobit 

zkoušce legální pUípustnosti. Jednotlivé varianty musí být pUípustné z hlediska územního plánu, 

stavebních a ekologických pUedpis], vyhlášek a naUízení. Tyto dokumenty musí oceOovatel d]kladnE 

prostudovat a najít v nich omezení, která by mohla být pUekážkou pro zrealizování možné varianty. 

Mohou sem vstupovat omezení jako ochranná pásma, památkové zóny, záplavová území, oblast 

ochrany pUírody apod.  

Jako pUíklad uvedu podmínku, kdy územní plán určí typ území jako: „Území určená pro bydlení 

pUevážnE v rodinných domech s pUíslušejícími zahradami s pUevažující funkcí rekreační“. Z tohoto typu 

území zcela jasnE plyne, že je nepUípustné na určeném místE postavit napU. Bytový d]m či 

administrativní budovu. 

OceOovatel by mEl také ovEUit, zda nebude v blízké dobE vydána zmEna územního plánu a 

počítat s pUípadnými variantami, které by poté mohly splOovat podmínku legální pUípustnosti. [12] 
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Podmínka fyzické možnosti 

Jako druhou podmínku, kterou musí splOovat zvolené varianty, je fyzická možnost realizace na 
daném pozemku. Tu určují vlastnosti daného pozemku napU. velikost, tvar, spád apod. KupUíkladu 

nemohu postavit obytný d]m s 1500 m2 zastavEné plochy na pozemku, jehož rozmEr činí 1000 m2. 

 Je tUeba si dát pozor na vlastnosti p]dy na pozemku Ěúnosnost, nestejnomErnost apod.ě, které 

mohou danou stavbu prodražit, v nejhorším pUípadE vyloučit z výbEru variant. Zapomenout bychom 

také nemEli na nebezpečí záplav, snEhové i povEtrnostní podmínky.  

Z praktického hlediska je nutné vEnovat pozornost pUístupnosti na pozemek, a to jak po právní 

stránce, tak i po fyzické. Dále také možnosti napojení na inženýrské a komunikační sítE. 

Podmínka finanční opodstatnEnosti 

Varianty, které prošly prvními dvEma podmínkami, se podrobí zkoušce finanční 

opodstatnEnosti. Touto zkouškou podrobíme varianty, které vytváUejí určitý finanční tok. Podmínka 
bude splnEna, pokud se zisk nebo výše pUíjm] plynoucích z majetku bude rovnat nebo bude vyšší než 

náklady spojené s uskutečnEním varianty. 

 Nejprve je nutné odhadnout výši budoucího hrubého pUíjmu, od toho poté odečíst provozní 

výdaje, výdaje za nepronajaté plochy, hypoteční splátky Ěpokud nEjaké jsouě a další náklady spjaté 

s výstavbou. Jako výsledek dostaneme hotovostní tok, který nám slouží k výpočtu efektivity investice. 

Melen ve své publikaci popsal zkoušku finanční opodstatnEnosti takto: 

„ÚspEšné použití zkoušky finanční opodstatnEnosti pozemku jako nezhodnoceného se opírá o 
vyhodnocení podstatných a vErohodných tržních dat a d]kaz], jež byly v dané tržní oblasti a na 
daném konkurenčním trhu pUedmEtného majetku shromáždEny a jejichž analýza byla následnE 
provedena. Riziko je d]ležitým hlediskem a musí být zváženo spolu s ostatními opodstatOujícími 
faktory. Jakákoliv vnEjší zastaralost, vztažná k specifickému využití, musí být ve zkoušce finanční 
opodstatnEnosti zahrnuta.“ [10] 

Podmínka maximální ziskovosti 

Poslední podmínka, kterou musí varianta splOovat, je maximální ziskovost. Tato podmínka je 

založena na výbEru nejvhodnEjší varianty a nejziskovEjší varianty využití objektu.  

6.1.2 ZávEr analýzy nejvyššího a nejlepšího využití 

V závEru oceOovatel zpracuje posudek, kde shrne veškeré informace. Tím se myslí jednotlivé 

varianty, podrobené zkoušky a následný závEr, který bude obsahovat zvolenou variantu vyhodnocenou 

jako nejvyšší a nejlepší možné využití pozemku a zd]vodnEní tohoto výsledku. 
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6.2 METODY SPJATÉ S HABU 

6.2.1 Porovnávací metoda 

Základním principem pro stanovení ceny nemovitosti pomocí porovnávací metody je stanovení 

ceny na základE porovnání námi hodnocené nemovitosti s obdobnými nemovitostmi prodávanými k 

datu ocenEní. Lze Uíci, že čím je vEtší počet a čím jsou parametrovE srovnávané nemovitosti shodnEjší, 

tím je výsledná stanovená cena pUesnEjší.  

Mezi dvE základní metody používané v realitní praxi patUí metoda pUímého porovnání a metoda 

nepUímého porovnání ĚnapUíklad metoda porovnání pomocí standardní jednotkové tržní ceny - dále jen 

SJTC). Jednodušší metodou je metoda pUímého porovnání. U této metody každou nemovitou vEc z 

databáze porovnáváme s nemovitou vEcí oceOovanou. Známá cena prodané (nebo nabízené) 

nemovitosti se upravuje koeficienty odlišnosti Ěkoeficienty zmEny ceny na polohu nemovitosti, velikost 

nemovitosti, stavebnE technický stav, vybavenost stavby, lokalitu atd.). [9] 

PUímé porovnání 

 

Obr. č. 12 – Metoda pUímého porovnání [vlastní] 

NepUímé porovnání 

Metoda nepUímého porovnání, též „metoda bazická“ je metoda, pUi níž je oceOovaná nemovitá 

vEc porovnána se standardním objektem pUesnE definovaných vlastností a jeho cenou. Cena 

standardního objektu je pUitom odvozena na základE zpracované databáze nemovitých vEcí Ějejich 

vlastností a cen – obdobnE jako u pUímého porovnáníě. Tuto metodu lze využít pUi stanovení ceny více 

obdobných objekt] za využití jedné databáze. [9] 
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Obr. č. 13 – Metoda nepUímého porovnání [vlastní] 

6.2.2 Výnosová metoda 

Výnosová hodnota reprezentuje čistE ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví 

nemovitosti jako vEci, která má pUinášet výnos. Hodnota je dána velikosti kapitálu, který by pUi uložení 
na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) v budoucnu umožOoval vyplatit takové částky, které by 

byly rovny výnos]m, jež by pUinášela nemovitá vEc. Výpočet se provádí zpEtnE – součtem všech 

pUedpokládaných čistých budoucích výnos] z pronájmu nemovitosti. Vzhledem k tomu, že tyto výnosy 

budou uskutečnEny v budoucnosti, jsou odúročeny Ědiskontoványě na současnou hodnotu – částku, 

kterou je tUeba dnes uložit, aby v budoucnu bylo možno tento pUedpokládaný výnos vyplatit.  

Nejjednodušší a také nejčastEji využívaný výpočet výnosové hodnoty nazýváme tzv. vEčnou 

rentou. Lze ho použít pouze pro pUípady, kdy výnosy jsou po celou dobu užívání stavby konstantní a 

pUedpokládaná doba výnosu velmi dlouhá. [9] 

 

 系懸岷計č峅 噺 č件嫌建ý 懸ý券剣嫌 権 券結兼剣懸件建剣嫌建件 釆 計č堅剣倦挽ú堅剣倦剣懸á 兼í堅欠 岷ガ 喧┻ 欠┻ 峅  x などどガ (1) 

 

V pUípadE, že výnosy konstantní nejsou nebo budou pouze po určitou dobu, nelze tento vztah 

použít. Jako univerzální vzorec pro stanovení výnosové hodnoty nemovitosti lze použít vztah: 
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 系懸 噺 蕃布 傑痛圏痛津
痛退怠 否 (3) 

kde 

 Cv výnosová hodnota 

 n počet budoucích rok], po které budou dosahovány výnosy 

 t rok, ze kterého je počítán výnos 

 Zt čistý výnos pUedpokládaný v roce t 

 q úročitel Ěq=1+iě 

Pokud uvažujeme, že bude nemovitost pronajímána pro určitou kratší dobu s následným 

prodejem, je pro výpočet výnos] tUeba využit vztah: 

 系懸 噺 蕃布 傑痛圏痛津
痛退怠 否 髪 迎圏津 (4) 

 kde 

 R cena prodávané nemovitosti ve stavebnE technickém stavu v roce n 

Tento vztah bude pravdEpodobnE pro hodnocení finanční opodstatnEnosti v metodE HůBU 

využíván nejvíce. Na kratší dobu lze dobUe odhadnout výši výnos] i náklad] a cenu nemovitosti. Je 
tUeba dobUe zvážit, jaké časové období zvolit. PUi krátkodobém pronajímání se výraznE výnosy 

neprojeví, pUi dlouhém pronajímání nemovitost ztrácí vzhledem k opotUebení svoji hodnotu a cena pUi 

prodeji na konci období bude výraznE nižší, nebo bude nutné provedení velké investice. Pro stanovení 

délky, po kterou budeme nemovitost pronajímat, m]že být opEt určující doba, po kterou 

pUedpokládáme, že nebude nutná rekonstrukce, nebo pUedpokládaná doba, kterou určíme jako 

hraniční pro návratnost investice. PUi výpočtu finanční opodstatnEnosti je možné uvažovat s více 

variantami a vyhodnocovat každou samostatnE. [12] 

6.2.3 Nákladová metoda 

Jde o velmi pracnou metodu ocenEní nemovité vEci. Výsledná hodnota pak často neodpovídá 

tržním hodnotám nemovitostí.  

 Základními metodami pro stanovení ceny nákladovou metodou jsou: 

 Individuální cenová kalkulace 

 Položkový rozpočet 

 Metoda agregovaných položek 

 Propočtem ceny 
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Individuální cenová kalkulace 

Jedná se o podrobné stanovení náklad]. Je to nejpracnEjší metoda víše z uvedených. Každá 
položka je individuálnE ocenEna pomocí kalkulačního vzorce, ve kterém se projevují náklady spojené 

s realizací dané položky ĚpUímé a nepUímé nákladyě. [9] 

Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet pUedstavuje soubor stavebních prvk], které jsou potUebné pro realizaci 

stavebního díla. Jednotlivé prvky stavebních konstrukcí mají pUiUazenou jednotkovou cenu, která se 

následnE vynásobí jejich výmErou. [9] 

Metoda agregovaných položek 

Tato metoda je často používaná pro orientační zjištEní ceny stavebního díla. Stavební 

konstrukce jsou sloučeny do jedné položky. Hlavní stavební výroba, pUidružená stavební výroba a 

montážní práce se v této metodE kombinují. Celková cena agregované položky se zjistí součtem všech 

cen položek, které agregovaná položka obsahuje. [9] 

Propočet ceny 

Jedná se o propočet ceny pomocí technickohospodáUských ukazatel] ĚTHUě. Je to jednoduchý 

zp]sob ocenEní. Jde o součin jednotkové ceny a obestavEného prostoru. Jako jednotková cena slouží 

právE THU, které obsahují ceny staveb, které již byly realizovány a pomocí srovnání docílíme zmEny 

katalogové ceny na námi požadovanou jednotkovou cenu hodnocené stavby. [9] 

6.2.4 OcenEní pomocí cenového pUedpisu 

Cenovým pUedpisem rozumíme zákon č. 151/1řř7 Sb. O oceOování pozemku, ve znEní 

pozdEjších pUedpis] a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. OcenEní cenovým pUedpisem bývá 

v určitých pUípadech stanoveno zákonem. 

OcenEní pozemk] 

OcenEní stavebních pozemku je podle vyhlášky pUednostnE stanoveno pomocí cenové mapy. 

Pokud daná oblast nemá k dispozici cenovou mapu, musí být použita metodika stanovená v § 3 

v druhé části oceOovací vyhlášky. [9] 

Základní cena stavebního pozemku na území obce se určí pro: 

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulkách vyhlášky uvedenou základní 

cenou ZC v Kč za m2 

b) obce nevyjmenované v tabulkách vyhlášky podle vzorce (5) 

 傑系 噺 傑系塚 抜 頚怠 抜 頚態 抜 頚戴 抜 頚替 抜 頚泰 抜 頚滞 (5) 
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kde 

 ZC základní cena stavebního pozemku v Kč za m2 

 ZCv základní cena ZC stavebního pozemku v Kč za m2 uvedená v tabulkách  

1. vyjmenované obce okresu, ve kterém se obec nachází, kromE Františkových 

Lázní, Mariánských Lázní, PodEbrad a Luhačovic; je-li vyjmenovaná obec 

členEna na oblasti, považuje se za základní cenu stavebního pozemku ĚZCvě 

nejnižší ze základních cen oblastí vyjmenované obce  

2. vyjmenovaného okresu, ve kterém se obec nachází 

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

pozemek nachází 

 O2 hodnota kvalitativního pásma znaku hospodáUsko-správního významu obce, 

ve které se stavební pozemek nachází 

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

pozemek nachází 

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

se stavební pozemek nachází 

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

stavební pozemek nachází 

 O6 hodnota kvalitativního pásma znaku občanské vybavenosti v obci, ve které se 

stavební pozemek nachází 

Základní cena upravená stavebního pozemku se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle 

vzorce: 

 傑系戟 噺 傑系 抜 荊 (6) 

kde 

 I index cenového porovnání zjištEný podle vzorce: 

 荊 噺 荊脹 抜 荊潮 抜 荊牒 (7) 

 

kde 

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

pUíloze č. 3 k této vyhlášce, se určí podle vzorce: 

 荊脹 噺 鶏滞 抜 鶏滞 抜 鶏滞 抜 鶏滞 抜 蕃な 髪 布 鶏沈泰
沈退怠 否 (8) 
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kde 

 Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu 

 IO index omezujících vliv] pozemku, který se určí podle vzorce: 

 荊潮 噺 な 髪 布 鶏沈滞
沈退沈  (9) 

     kde 

 Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vliv] 

 Ip index polohy, který se určí podle vzorce: 

 荊牒 噺 鶏怠 抜 蕃な 髪 布 鶏沈津
沈退態 否 (10) 

      kde 

 Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

7 APLIKACE METODY NA K ONKRETNÍM PTÍKLůDU 

V této kapitole bude metoda HůBU aplikovaná na konkrétním pUíkladu. Jedná se o soubor 

nevyužívaných pozemk] na ulici VeveUí 40 v BrnE. Tyto prostory dUíve sloužili jako vojenský areál, nyní 

jsou však bez využití. Pozemky spadají do kategorie tzv. brownfields. V BrnE se nachází kolem 350 
hektar] obdobných pozemk] Ěpro pUedstavu je to velikost 10 brnEnských výstaviš[ě. Oživovat se daUí 

jen nEkolik málo z nich. [22] 

7.1 POPIS LOKALITY 

Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé nejvEtší mEsto v České republice, nejvEtší mEsto 

na MoravE a bývalé hlavní mEsto Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoUí 

samostatný okres Brno-mEsto. MEsto leží na soutoku Uek Svratky a Svitavy, má pUibližnE 3Ř0 

tisíc obyvatel a v jeho metropolitní oblasti žije asi 600 tisíc obyvatel. 

Ve statutárním mEstE BrnE je celkem 2ř samosprávných mEstských částí, které jsou dále 

rozdEleny na 4Ř katastrálních území. [24] 

 

Obr. č. 14 – Poloha mEsta Brna [23] 

Námi zvolené pozemky se nacházejí v mEstské části Brno-stUed na ulici VeveUí 40. MEstská 

část je tvoUena nEkolika čtvrtEmi a katastrálními územími, konkrétnE historickým centrem mEsta 
Ěčtvr[ Brno-mEsto), Starým Brnem, Stránicemi, ŠtýUicemi, VeveUím a částmi Černých Polí. Dále také 

částmi Pisárek, Trnité a Zábrdovic. Celková katastrální výmEra činí 15,03 km². Samosprávná mEstská 

část vznikla 24. listopadu 1řř0, její úUad sídlí ve stUedu mEsta. Žije zde pUes 64 000 obyvatel. [25] 
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Obr. č. 15 – Poloha mEstské části Brno-stUed [24]          Obr. č. 16 – Znak mEstské části Brno-stUed [25]       

 

MEstská část Brno-stUed je pomErnE nesourodým celkem čtvrtí s hustou, r]znE starou 

zástavbou. Vedle nejstarší brnEnské zástavby v historickém jádru Brna se zde nacházejí také moderní 
výškové budovy i panelová sídlištE. Dominanty mEstské části pUedstavují katedrála svatého Petra a 

Pavla na kopci Petrov a hrad Špilberk. Na území mEstské části se nachází také nejvýznamnEjší 

brnEnský park Lužánky i ÚstUední hUbitov v BrnE. Vzhledem ke svojí poloze v rámci Brna a pUedevším k 

tomu, že zahrnuje i p]vodní historické centrum mEsta, je Brno-stUed nejvýznamnEjší mEstskou částí 

Brna a jeho administrativním, hospodáUským a kulturním centrem, v nEmž tradičnE sídlí Uada úUad] a 

institucí, Uada základních, stUedních i vysokých škol, mnoho firem i obchod]. Je to také d]ležitý 

dopravní uzel. [25] 

 

Obr. č. 17 – Panorama mEstské části Brno – stUed [30] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrov_(Brno)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pilberk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BE%C3%A1nky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_h%C5%99bitov_(Brno)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kola
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7.2 POPIS OBLASTI 

Pozemky se nacházejí na adrese VeveUí 40. VeveUí je mEstská čtvr[ severnE od 

centra statutárního mEsta Brna. Její katastrální území má rozlohu 1,98 km². Žije zde pUes 1ř 000 

obyvatel.  

 

Obr. č. 18 – mapa s vyznačenou polohou objektu [31] 

 

Obr. č. 19 – mapa v menším mEUítku s vyznačením polohy objektu [31] 
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KonkrétnE se jedná o pozemky č. 231, 230/2, 230/1, 230/6.  

 

Obr. č. 20 – VýUez z katastrální mapy s vyznačením Uešené oblasti [32] 

 

Obr. č. 21 – Letecký snímek Uešené oblasti [31] 
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Pozemky jsou zaUazeny do kategorie brownfieldu: 1b-pozemky pravdEpodobnE bez 

kontaminace Ěnebo jen lehce kontaminovanéě a dobUe umístEny. [18] 

Vlastnické právo všech tEchto pozemk] náleží firmE VeveUí centre s. r.o., tudíž by nemElo dojít 
k žádným komplikacím týkajících se vlastnických vztah]. V katastru nemovitostí jsou tyto pozemky 

vedeny jako Jiná plocha a jejich celková výmEra činí 201ř m2. Číslo listu vlastnictví je ř4ř. Pozemky 

jsou napojeny na inženýrské sítE: kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická a informační sí[. Na 

pozemcích se nachází vEtší množství odpadu, mobilní technologické kontejnery, zaparkované nákladní 

vozy a staré stavební konstrukce. Tyto pUedmEty se jeví jako problematické, mohly by totiž vést ke 

kontaminaci p]dy. Je tedy nutný pr]zkum a pUípadná sanace p]dy pUed zahájením stavebních 

činností.  

       

Obr. č. 22 – Aktuální stav objektu, Pohled 1 [vlastní]  Obr. č. 23 – Aktuální stav objektu, Pohled 2 [vlastní] 

  

 

Obr. č. 24 – Aktuální stav objektu, Pohled 3 [vlastní] 
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7.3 HISTORIE OBJEKTU 

Historie objektu sahá až do 1ř. století. Od roku 1Ř64, kdy byl komplex budov dostavEn, byl 
areál využíván zejména jako sklad rakouskouherské armády a význačnou součástí areálu byla zhruba 

od roku 1Ř75 také vojenská pekárna. VEtšinu vojenského areálu v současnosti tvoUí jednopodlažní až 

tUípodlažní budovy a podíl zastavEné plochy dosahuje zhruba 22 %. V minulosti byl podíl zástavby v 

území mnohem vyšší, avšak díky demoličním pracím zahájeným v roce 200Ř byly nEkteré stavby 

strženy a nahrazeny zejména bylinnou vegetací. [33] 

7.4 MOŽNÉ VYUŽITÍ OBJEKTU 

Nejprve je nutné určit varianty budoucího využití objektu. Ty by mEly být zvoleny tak, aby 

v budoucnu produkovali zisk. Jednotlivé varianty podrobíme analýze nejvyššího a nejlepšího využití. 

Cílem je nalézt variantu, která pUinese nejvyšší zisk. Vybrané varianty, které budou podrobeny 
zkouškám legální pUípustnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatnEnosti a maximální ziskovosti jsou: 

1. Bytový d]m 
2. Obchodní d]m 
3. Kino 
4. Administrativní budova 
5. Garáže 
6. Sklad 
7. Benzínová pumpa  
8. Hotel  

Budeme uvažovat 2 následující modelové situace: 

1) Prodej objektu ihned po ukončení výstavby 
2) Pronájem objektu po dobu 10 let s následným prodejem 

7.5 POŽůDOVůNÉ PODMÍNKY 

Jednotlivé varianty musí splOovat 4 základní podmínky Ěpodmínka legální pUípustnosti, fyzické 

možnosti, finanční opodstatnEnosti, maximální ziskovostiě, než bude Uešení pUijato jako nejvyšší a 

nejlepší využití. Je tedy nutné, aby byly zvolené varianty podrobeny zkouškám, které prokážou, zda 
splOují či nesplOují podmínky. Jak již bylo zmínEno v kapitole metody HABU, požadované podmínky 

bychom mEli zkoumat postupnE. Nejprve musí zvolené varianty splOovat první dvE podmínky, než se 

pUejde k finanční analýze. D]vod je takový, že i kdyby mEla jedna z variant, by[ nEkolika násobnE 

vEtší ziskovost, nemohli bychom jí brát v potaz, nesplnila-li by legální pUípustnost či fyzickou možnost. 
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7.5.1 Podmínka legální pUípustnosti 

Tato podmínka ukáže, která z variant m]že být použita z hlediska legislativy. Jednotlivé 

varianty ovlivOuje hlavnE územní plán statutárního mEsta Brna a ochranné pásmo, ve kterém se 
pozemek nachází.  

ÚZEMNÍ PLÁN 

 

Obr. č. 25 – výUez mapy územního plánu [34] 

 

Obr. č. 26 – informace k funkční ploše územního plánu mEsta Brna [34] 
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Dle územního plánu se pozemek nachází na území označeném jako SO – smíšená plocha 
obchodu a služeb. Tyto plochy jsou určeny pUevážnE k umístEní obchodních a výrobních 
provozoven, zaUízení správy, hospodáUství a kultury, které svým provozem podstatnE neruší bydlení 
na tEchto plochách Ěobytný charakter objekt] bydlení není možné mEnitě. 

Dle obecnE závazné vyhlášky statutárního mEsta Brna č. 2/2004 jsou pUípustné tyto stavby: 

 administrativní budovy,  
 stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výmEry funkční plochy; za stavby pro bydlení se pUitom 

považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk]m na 
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištEní funkce bydlení 
Ěnadzemní stavby technické vybavenosti, garáže, parkovištE apod.ě 

 maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, maloobchodní provozovny 
do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za pUedpokladu situování ve vícepodlažním objektu 
odpovídajícím charakteru území a zajištEní parkování v objektu,  

 provozovny stravování a ubytovací zaUízení,  
 Uemeslné provozovny,  
 služebny mEstské policie, 
 stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. 

stUedisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,  
 zábavní zaUízení. 

 

PodmínEnE mohou být pUípustné: 

 maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy, 
 maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplOující výše uvedené podmínky 

pro pUípustné stavby. 
 

OCHRANNÉ PÁSMO 

PUi výpisu informací z katastru nemovitostí, bylo zjištEno, že pozemek spadá do ochranného 

pásma „nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky“. 
Z toho vyplívá, že stavba bude regulována odborem památkové péče ĚOPPě. Dalo by se pUedpokládat, 

že stavba bude muset splOovat určitou podlažnost a spadat architektonicky do svého okolí. To m]že u 

nEkterých variant zapUíčinit nesplnEní podmínky legální pUípustnosti. 

 

Obr. č. 27 – VýUez informací z KN o pozemku [32] 
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ZÁSTAVNÍ PRÁVO SMLUVNÍ 

Slouží k zajištEní dluhu pro pUípad, že by dlužník nebyl schopen včas a UádnE splácet své 
závazky v]či vEUiteli. Pro účely diplomové práce nebude kladena zUetel na toto vEcné právo.  

 

Tabulka č. 1 – Výsledky zkoušky legální pUípustnosti 

Varianta Hodnocení )S└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ 

B┞デﾗ┗┠ S└ﾏ VYHOVUJE 
Stavba pro bydlení. Tuto stavbu povoluje 
územní plán 

OHIｴﾗSﾐｹ S└ﾏ NEVYHOVUJE Návrh budovy by neschválil OPP 

Kino NEVYHOVUJE Návrh budovy by neschválil OPP 

Administrativní budova VYHOVUJE 
B┌Sﾗ┗; ゲ ﾆ;ﾐIWﾉ=ギゲﾆ┠ﾏｷ ヮヴﾗゲデﾗヴ┞ ﾆ ヮヴﾗﾐ=ﾃﾏ┌く 
Tuto stavbu povoluje územní plán 

G;ヴ=┥ NEVYHOVUJE 
Územní plán nedovoluje tuto stavbu 
┌ゲﾆ┌デWLﾐｷデ 

Sklad NEVYHOVUJE 
Územní plán nedovoluje tuto stavbu 
┌ゲﾆ┌デWLﾐｷデ 

Benzínová pumpa NEVYHOVUJE 
Územní plán nedovoluje tuto stavbu 
┌ゲﾆ┌デWLﾐｷデ 

Hotel VYHOVUJE 
UH┞デﾗ┗;Iｹ ┣;ギｹ┣Wﾐｹく T┌デﾗ ゲデ;┗H┌ ヮﾗ┗ﾗﾉ┌ﾃW 
územní plán 

 

 V tabulce č. 1 jsou zelenE vyznačené ty varianty, které splnily podmínky legální pUípustnosti a 

mohou být tedy podrobeny další zkoušce a to podmínce fyzické možnosti. V tabulce si m]žeme 

všimnout dvou variant Ěobchodní d]m, kinoě, které by sice splnily podmínky, co se týče územního 
plánu, lze si ale jen tEžko pUedstavit návrh budov, které by schválil odbor památkové péče a který by 

architektonicky zapadal do svého okolí. Tyto dvE varianty jsem tedy označil červenE jako nevyhovující. 
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7.5.2 Podmínka fyzické možnosti 

Po zkoušce legální pUípustnosti, kde jsme vyloučili vEtšinu možných využití objektu, následuje 

zkouška fyzické pUípustnosti. Pozemek je rovinatý, nezastavEný a má dostatečnou plochu pro 
plánovanou stavbu jak bytového domu, tak administrativní budovy a hotelu. Pozemek se nenachází 

v záplavové oblasti, ani není poddolovaný, hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce. Jediné, co 

se jeví jako problém, je možnost kontaminace pozemku z d]vodu nynEjšího použití. V současné dobE 

se na pozemku nachází pouze vEtší množství odpadu, které je potUeba pUed výstavbou odstranit. 

KromE umístEní stavby na pozemku, musíme také počítat s umístEním dostatku parkovacích 

míst. Pro všechny varianty jsem tedy zvolil p]dorys o stejném rozmEru a zbytek pozemku slouží jako 

parkovištE. 

 

 

Obr. č. 28 – PUedbEžná situace projektu [vlastní] 

Tabulka č. 2 – Výsledky zkoušky fyzické možnosti 

 Varianta Hodnocení )S└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ 

B┞デﾗ┗┠ S└ﾏ VYHOVUJE 
B┞デﾗ┗┠ S└ﾏ ﾃW a┞┣ｷIﾆ┞ ﾏﾗ┥ﾐY ﾐ; ヮﾗ┣Wﾏﾆ┌ 
postavit 

Administrativní budova VYHOVUJE 
ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ﾐｹ H┌Sﾗ┗┌ ﾃW a┞┣ｷIﾆ┞ ﾏﾗ┥ﾐY ﾐ; 
pozemku postavit 

Hotel VYHOVUJE HﾗデWﾉ ﾃW a┞┣ｷIﾆ┞ ﾏﾗ┥ﾐY ﾐ; ヮﾗ┣Wﾏﾆ┌ ヮﾗゲデ;┗ｷデ 
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Z tabulky je zUejmé, že všechny varianty splOují podmínky. Je to dané hlavnE tím, že pozemek 

je nezastavEný, tím pádem není moc faktor], které by variantu ve smyslu fyzické možnosti omezovaly. 

7.5.3 Podmínka finanční opodstatnEnosti 

Jak již bylo v teoretické části diplomové práce zmínEné, tato zkouška nám slouží ke zjištEní 

toku penEz, který z jednotlivých variant vzniká. Podmínka bude splnEna, pokud se zisk nebo výše 

pUíjm] plynoucích z nemovitosti bude rovnat nebo bude vyšší náklady spojené s uskutečnEním 
varianty. Finanční tok dostaneme, odečteme-li výdaje od odhadnuté výše hrubého pUíjmu. Všechny 

varianty budou zkoumány na námi zvolené modelové situace: 

 Prodání objektu ihned po ukončení výstavby 
 Pronájem objektu po dobu 10 let s následným prodejem 

Pro tuto zkoušku byly vyhotoveny p]dorysné návrhy jednotlivých variant. Návrhy vzešly 

z analýzy realitního trhu. Vzhledem k zastavEné ploše a provedené analýze, jsem usoudil, že 
nejvýnosnEjší varianta bude, pokud by bytový d]m obsahoval pouze byty dispozice 2+kk. Podobného 

postupu jsem se držel u kanceláUí. Bohužel pro variantu hotel nebyl nalezen dostatečný počet 

vnitropodnikových informací, aby byla vytvoUena vErohodná analýza finanční opodstatnEnosti, z tohoto 

d]vodu musela být varianta odstranEna z výbEru. 

 

CENA POZEMKU 

K odhadu ceny pozemku byla použita metoda ocenEní podle oceOovacího pUedpisu. ů to 

konkrétnE ocenEní pomocí vyhlášky č. 441/2013 Sb. Vyhláška stanovuje, že pokud je v dané lokalitE 

k dispozici cenová mapa, ocení se pozemek vynásobením jednotkové ceny za m2 a výmEry pozemku. 

 

 

Obr. č. 29 – VýUez z cenové mapy mEsta Brna [36] 
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Výpočet je poté následující: 

 系喧 噺 ば ぱぱど  計č 兼態エ 抜 に どなひ 兼態 噺 なの ひどひ ばどば 計č 

 

 Cena pozemku ocenEním podle cenové mapy byla odhadnuta na 15 900 000 Kč. Vzhledem 

k analýze realitního trhu ze dne 20.4.201ř se pr]mErná cena stavebních pozemk] v BrnE pohybuje 

kolem 9 500 Kč/m2. Tyto pozemky se však nacházejí v mnohem ménE lukrativních mEstských částech 

ĚKrálovo pole, LíšeO apod.ě. Odhadovaná cena pozemku se mi tedy jeví jako dosti „pod cenou“. Jako 

další postup jsem tedy zvolil ocenEní pozemku podle vyhlášky v pUípadE, že oblast nemá cenovou 

mapu. 

 

 PUesný postup je uveden v kapitole 5.2.4 

 

Tabulka č. 3 – Vstupní údaje pro ocenEní pozemku dle oceOovací vyhlášky 

OcenEní stavebního pozemku dle oceOovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

K ra j   Jihomoravský 

O k res   B rno-mEsto 

Obec (mEstská část)   B rno-stUed 

T yp  obce    
Statutární 

mEsto 

Počet obyvatel obce dle MLO 2017   377  973  

Katastrální území   VeveUí 

P ozem k y p.č. 230 /2 , 230/1 , 
231  

VýmEra pozemku m 2 2019  

D ruh pozem ku d le  KN    ostatní plocha 

S tavba  na parce le    N E  

ZC  ZC V   z pUíl. 2 tab. 1 vyhl. Kč/m2 11  461,00  

Obec vyjmenovaná? An o  
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Tabulka č. 4 – Výpočet indexu trhu  

Ind ex trhu  IT - pUíloha č. 3, tabulka č. 1     

Znak . Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Použitá hodnota 

1  
Situace na dílčím (segmentu) 
trhu  s  nem ovitos tm i 

Poptávka je vEtší než nabídka III. 0 ,04  

2  Vlastnické vztahy NezastavEný pozemek V . 0  

3  
ZmEny v okolí s vlivem na 
prodejnost nem.vEcí 

Pozitivní nebo stabilizovaná území v 
historických jádrech obcí III. 0 ,03  

4  
Vliv právních vztah] na 
prode jnost  

B ez v livu  II. 0  

5  
Ostatní neuvedené (napU. nový 
investiční zámEr, vysoká 
ekonomická návratnost) 

Vlivy zvyšující cenu III. 0 ,10  

6 PovodOové riziko 
Zóna se zanedbatelným 
nebezpečím výskytu záplav 

IV . 1  

7  Význam obce obce s významnými turistickými cíli I. 1 ,20  

8  P o loha  obce  
Katastrální území obce Prahy nebo 
B rna  

I. 1 ,15  

9  Občanská vybavenost obce Komplexní vybavenost I. 1 ,05  

Součet znak] č. 1 až 5 =   Ind ex IT  =  1 ,695  

 

Tabulka č. 5 – Výpočet indexu omezujících vliv]  

Index omezujících vliv] pozemku IO  - pUíloha č. 3, tabulka č. 2 

Znak  Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Použitá hodnota 

1  
Geometrický tvar pozemku a 
ve likost pozem ku 

Tvar bez vlivu na využití II 0 ,00  

2  
Svažitost pozemku a 
expozice   

Svažitost terénu pozemku do15%, 
ostatní orientace 

IV . 0 ,00  

3  Ztížené základové podmínky Nestižené základové podmínky  III. 0 ,00  

4  
ChránEná území a ochranná 
pásma 

Ochranné pásmo II. -0 ,01  

5  Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0 ,00  

6  Ostatní neuvedené bez dalších vliv] II. 0 ,00  

Součet znak] č. 1 až 6 =   Ind ex IO  =  0 ,990  
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Tabulka č. 6 – Výpočet Indexu polohy 

Ind ex po loh y IP  - pUíloha č. 3, tabulka č. 3 >  2000  ob yvate l 

Pro pozemky zastavEné nebo určené pro stavby rezidenční     

Znak Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Použitá 
hodnota  

1  Druh a účel užití stavby 
Druh hlavní stavby v jednotném 
funkčním celku 

I. 1  

2  
PUevažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostUedí Rezidenční zástavba I. 0 ,04  

3  P o loha  pozem ku v obc i C entrum  obce  I. 0 ,03  

4  
Možnost napojení pozemku 
na inženýrské sítE, které 
jsou v obc i 

Pozemek lze napojit na všechny 
sítE 

I. 0  

5  
Občanská vybavenost 
v okolí pozemku 

V okolí nemovité vEci je 
dostupná občanská vybavenost 
obce  

I. 0  

6  
Dopravní dostupnost k 
pozem ku 

PUíjezd po zpevnEné komunikaci, 
s možností parkování na 
pozem ku 

V II. 0 ,01  

7  Osobní hromadná doprava* M H D -centrum  obce  IV . 0 ,03  

8  
P o loha  pozem ku nebo  
s tavb y z hlediska komerční 
využitelnosti 

Výhodná-p ro  pozem ek  se  
s tavbou s  kom erční využitelností III. 0 ,08  

9  O byvate ls tvo  Bezproblémové okolí II. 0  

10  NezamEstnanost Nižší než je pr]mEr v kraji III. 0 ,01  

11  Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vliv] II. 0  

Součet znak] č. 2 až 11=   Ind ex IP  =  1 ,200  

 

Tabulka č. 7 – Výpočet ceny pozemku 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (Tabulka č. 4) 1 ,695  

Index omezujících vliv] pozemku (Tabulka č. 5) 0 ,990  

Index po loh y (Tabulka č. 6) 1 ,200  

Index cenového porovnání    I =  IT  × IO  × IP  2 ,014  

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I Kč/m2 23083,05  

R …...Koeficient redukce na výmEru pozemk] ve funkčním celku (§ 5 odst. 5) 0 ,899  

VýmEra pozemku (resp. jeho oceOované části) m 2 2019  
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Cena pozemku bez staveb v Kč 41  900 353  

  

Cena pozemku byla ocenEním podle oceOovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. po zaokrouhlení 

odhadnuta na 41 900 000 Kč. Tato cena se však zdá být také mimo reálnE pohybující se ceny na 

tuzemském trhu k datu ocenEní. Tentokrát se jedná o opačný extrém.  

Z výše uvedených d]vodu jsem byl nucen upustit od ocenEní podle oceOovacího pUedpisu a 
pUistoupit k ocenEní pozemku porovnávací metodou.  

 

Tabulka č. 8 – Porovnávací metoda pro odhad ceny pozemku 

Č. Požadovaná cena 

Koef. 
re-

dukc
e  

Cena 
po 

redukci 
K1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

IO       
(1-6) 

Nájemné 
oceOovaného 

objektu 

  Kč Kč/m2 KCR Kč/m2 
        

Kč/m2 

(6) (7)  (8) (9) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 
12 450 

000 
8 533 0,95 8 107 0,82 0,94 1,05 1,00 0,97 1,03 1,03 0,83 9 767 

2 
7 500 
000 

9 677 0,95 9 194 0,78 0,80 0,85 1,00 1,00 1,05 1,03 0,57 16 129 

3 
14 100 

000 
5 098 0,95 4 843 0,82 1,05 0,85 0,97 0,97 1,03 1,03 0,73 6 634 

4 
7 000 
000 

8 526 0,95 8 100 0,82 0,81 1,05 1,00 0,97 1,02 1,03 0,71 11 408 

5 
11 700 

000 
10 685 0,95 10 151 0,78 0,87 1,05 0,95 0,97 1,03 1,03 0,70 14 501 

6 
8 450 
000 

6 500 0,95 6 175 0,82 0,92 1,05 0,97 1,00 1,03 1,03 0,82 7 530 

7 
14 720 

000 
10 000 0,95 9 500 0,82 0,94 1,05 1,00 0,97 1,05 1,03 0,85 11 176 

8 
10 230 

000 
9 990 0,95 9 491 0,78 0,85 1,00 1,00 0,97 1,03 1,03 0,68 13 957 

Celkem 
pr]mEr     8 195               Kč 11 388 

 

Do databáze byly nalezeny stavební pozemky v BrnE a nejbližším okolí. Pomocí metody byla 

určena cena za metr čtvereční pozemku. Ta činí 11 3ŘŘ Kč. Výsledná cena pozemku byla odhadnuta 

na 22 200 000 Kč. Kompletní porovnávací metoda včetnE databáze je uvedena v pUíloze diplomové 

práce. 
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CENA STAVBY 

PUedbEžný výpočet ceny stavby byl proveden pomocí cenových ukazatel] ve stavebnictví pro 

rok 2019. [26] Jedná se o hrubý odhad ceny stavebních prací. Odhadnutá cena se skládá z cen za 

likvidaci odpadu, zemních prací, stavebního objektu a výstavby pUíjezdové cesty vč. parkovištE. 

Výsledná cena stavby bude uvažována u obou variant, které jsou zkoumány na podmínku finanční 

opodstatnEnosti. 

 

1. likvidace odpadu 

      
 -plocha pozemku: 

   
45*44,8 2 019 m2 

 -objem odpadu 
   

2019*0,25 505 m3 

 -cena za m3 odpadu 
    

1 000 KL 

Cena likvidace odpadu: 
    

504 750 KL 

 

2. Zemní práce 

       -zemní práce 2,1% z celkové cen stavby 
  

0,021*27489951 577 289 KL 

 -┗┞ヮﾗLWデ ┣Wﾏﾐｹ ヮヴ=IWが ﾆデWヴ= ﾐWﾐｹ ゲﾗ┌L=ゲデｹ IWﾐﾗ┗Yｴﾗ  
 

577289*0,75 434 000 KL 

  ukazatele pro celou budovu s redukcí ceny 
      ふS└┗ﾗS ﾃW ｴﾉﾗ┌HWﾐｹ ヮヴﾗ ┣=ﾆﾉ;Sﾗ┗Y ヮ=ゲ┞ ;デSく ぶぎ 
    Cena zemních prací: 

    
1 011 289 KL 

 

ンく CWﾐ; ゲデ;┗H┞ ヮﾗSﾉW IWﾐﾗ┗┠Iｴ ┌ﾆ;┣;デWﾉ└ 

    
 -IWﾐﾗ┗┠ ┌ﾆ;┣;デWﾉ ヮヴﾗ H┌Sﾗ┗┌ ﾗHL;ﾐゲﾆY ┗┠ゲデ;┗H┞ ┣S[ﾐﾗ┌ 

 
6 269 KLっﾏ3 

 -┣;ゲデ;┗[ﾐ= ヮﾉﾗIｴ; 
   

30*14 420 m2 

 -Kﾗﾐゲデヴ┌ﾆLﾐｹ ┗┠ジﾆ; 
    

                 2,8 m 

 -ﾗHWゲデ;┗[ﾐ┠ ヮヴﾗゲデﾗヴ 
   

420*2,8*4 4 704 m3 

 Cena stavby 
   

6269*4704 27 489 951 KL 

 

ヴく CWﾐ; ┗┠ゲデ;┗H┞ ヮ;ヴﾆﾗ┗ｷジデ[ 

     
 -ヮﾉﾗIｴ; ヮ;ヴﾆﾗ┗ｷジデ[ 

    
1550 m2 

 -┗┞;ゲa;ﾉデﾗ┗=ﾐｹ ヮギｹﾃW┣Sﾗ┗Y IWゲデ┞ ; ヮ;ヴﾆﾗ┗ｷジデ[ 
  

650 KLっﾏ2 

   ┗LWデﾐ[ ヮヴ;Iｹ ゲヮﾗﾃWﾐ┠Iｴ ゲ ┗┠ゲデ;┗Hﾗ┌ ﾐ; ﾏ2 
    Cena výstavby ヮ;ヴﾆﾗ┗ｷジデ[ぎ 

  
650*1550 1 007 500 KL 

 

Celková cena stavby ンヰ ヰヱン ヴΓヰ KL 

     po zaokrouhlení ンヰ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 
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BYTOVÝ D¥M 

 

Obr. č. 30 – p]dorysná situace bytového domu [vlastní] 

Jedná se o podsklepený bytový d]m, obsahující 32 byt]. Ke každé bytové jednotce je pUiUazena 

jedna sklepní kóje a parkovací místo. PUedpokládáme, že na výstavbu si investor poUídí podnikatelský 

úvEr v hodnotE zhruba ½ celkových náklad], druhou polovinu bude hradit ze svého. Doba splatnosti 

je poté dána modelovou situací. Dle pUedchozích výpočt] budou náklady na výstavbu činit 52 200 000 

Kč Ě30 000 000 Kč za stavební objekt a 22 200 000 Kč za pozemekě. PUedpokládaná výše úvEru tedy 

činí: 26 000 000 Kč 

 

1) Prodej objektu ihned po ukončení výstavby 

Celkové náklady spjaté s investicí: 

- Cena pozemku: 22 200 000 Kč Ětabulka č. 3 porovnávací metody ceny pozemku) 

- Náklady na výstavbu: 30 000 000 Kč 

- Uvažujeme 4% náklad z celkové ceny projektu jako náklad na prodej byt]: 2 610 000 Kč 

- PUi prodeji BD ihned, uvažujeme splatnost podnikatelského úvEru bEhem 4 let Ě25% každý 

rokě to nám umožní nejmenší možné navýšení úvEru: 3 884 Řř6 Kč 

Celkové výnosy spjaté s investicí: 

- Bylo provedeno ocenEní všech nabízených byt] v bytovém domE pomocí porovnávací metody. 

Jedná se o 32 byt] 2+kk 

V následující tabulce je uvedena porovnávací metoda byt] 2+kk a interpretace výsledk]. 

 



59 

Tabulka č. 9 – porovnávací metoda pro prodej bytu 2+kk 

Č. Požadovaná 
cena 

Koef. re-
dukce na 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO       

(1-6) 

Nájemné 

oceO. 
objektu 

  Kč 
pramen 

ceny KCR 
Kč plocha Stav 

PUísluš
enství 
BD  

Vybave
ní bytu 

úvaha 
znalce 

poloha . Kč/m2/mEsíc 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 2 950 000 0,95 2 802 500 1,03 1,00 0,93 0,95 1,00 1,00 0,91 3 079 670 

2 3 449 000 0,95 3 276 550 1,05 1,00 0,93 1,00 1,00 0,97 0,95 3 449 000 

3 4 320 000 0,95 4 104 000 1,10 1,00 0,92 1,00 1,03 0,95 0,99 4 145 455 

4 3 500 000 0,95 3 325 000 1,06 0,96 0,94 1,00 1,00 1,00 0,96 3 463 542 

5 3 200 000 0,95 3 040 000 1,05 0,96 0,95 1,04 0,98 1,00 0,98 3 102 041 

6 3 500 000 0,95 3 325 000 1,10 0,97 0,95 0,95 1,00 1,00 0,96 3 463 542 

7 3 990 000 0,95 3 790 500 1,10 0,97 0,97 1,02 1,00 1,00 1,06 3 575 943 

Celkem pr]mEr   3 380 507             Kč 3 468 456 
VýbErová smErodatná 
odchylka 

439 421             Kč 354 900 

Minimum   2 802 500             Kč 3 079 670 

Maximum   4 104 000             Kč 4 145 455 

ĚKompletní porovnávací metoda včetnE databáze je obsahem pUílohě 

Výsledkem porovnávací metody je odhad ceny jednoho bytu 2+kk v bytovém domE. Do 

databáze byly nalezeny nové, nebo alespoO kompletnE rekonstruované byty v mEstské části Brno-

stUed nebo v jejím blízkém okolí. Výsledek po zaokrouhlení činí 3 470 000 Kč. Tato hodnota byla 

použita ke stanovení celkového výnosu spjatého s investicí. V následující tabulce jsou uvedeny 

výsledky 1. modelové situace: Prodej objektu ihned po ukončení výstavby. 

 

Náklady   

Cena výstavby bytového domu:       ンヰ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

Cena pozemku:       ヲヲ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 

Cena projektu:       ヵヲ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 

Prodejní náklady (5%):         ヲ ヶヱヰ ヰヰヰ KL 

N;┗┠ジWﾐｹ ┎┗[ヴ┌ぎ         ン ΒΒヴ ΒΓヶ KL 

Náklady celkem:       ヵΒ ヶΓヴ ΒΓヶ KL 
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Výnosy   

ヮﾗLWデ H┞デ└ぎ 32 

Cena jednoho bytu: ン ヴΑヰ ヰヰヰ KL 

Výnos celkem ヱヱヱ ヰヴヰ ヰヰヰ KL 

  Čｷゲデ┠ ┗┠ﾐﾗゲぎ                                                         ヵヲ ンヴヵ ヱヰヴ KL 

 

Čistý výnos pUi prodeji bytového domu ihned po ukončení stavby byl zjištEn rozdílem 

celkových výnos] od celkových náklad] a činí 52 345 104 Kč. Tento návrh se jeví jako finančnE 

opodstatnEný. 

 

2) Pronájem objektu po dobu 10 let s následným prodejem 

Do této modelové situace vstupuje daleko více činitel], než do pUedchozí situace prodeje 
ihned. Snahou je vypočítat čistou současnou hodnotu nemovitosti v budoucnu. Jak již bylo zmínEno 

v teorii, čistá současná hodnota je finanční veličina vyjadUující celkovou současnou Ětj. diskontovanouě 

hodnotu všech penEžních tok] souvisejících s investičním projektem. Čistá současná hodnota se 

používá jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projekt]. ZohledOuje se zde faktor času.  

 NejdUíve je nutné odhadnout výšši hrubého pUíjmu. Porovnávací metoda byla tentokrát použita 

pro zjištEní výše nájmu bytu 2+kk. Pro metodu byly použity nájmy byt] o dispozici 2+kk v mEstské 

části Brno-stUed a jejímu blízkému okolí. Poté, co je odhadnuta cena nájmu a z této částky vypočtena 

výše hrubého pUíjmu z pronajímání všech byt], je nutné odečíst ztráty nepronajmutím. Tyto ztráty činí 
5% z hodnoty pUíjmu za pronajaté byty. Výsledkem je skutečný hrubý výnos.  

Cena výdaj] za rok byla určena jako 30% z hrubého výnosu. Mezi tyto výdaje patUí danE 

z nemovitostí, danE z pUíjm], pojištEní nemovitosti, výdaje za opravy a údržbu, elektUina a další 

výdaje, které jsou spjaté s provozem nemovitosti. 

Následující strana obsahuje  tabulku č. 4, která ukazuje porovnávací metodu byt] 2+kk 

určující výši nájemného jednoto bytu a vstupní hodnoty použíté k dosažení čisté současné hodnoty 

majetku, která bude interpretována jako výsledná hodnota pro tuto modulovou situaci. 
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Tabulka č. 10 – porovnávací metoda pro pronájem bytu 2+kk 

Č. Požadovaná 
cena 

Koef. re-
dukce na 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO       

(1-6) 

Nájemné 

oceO.  
objektu 

  Kč 
pramen 

ceny KCR 
Kč plocha Stav 

PUísluš. 
BD 

Vybave
ní bytu 

úvaha 
znalce 

poloha . Kč/m2/mEsíc 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 19 000 0,95 18 050 1,02 1,00 0,95 1,03 1,02 1,03 1,05 17 190 

2 18 850 0,95 17 908 1,02 1,00 0,93 1,00 1,00 1,03 0,98 18 273 

3 14 500 0,95 13 775 1,05 0,98 0,88 1,05 1,00 1,00 0,95 14 500 

4 13 000 0,95 12 350 1,02 1,00 0,95 1,03 1,00 1,00 1,00 12 350 

5 15 000 0,95 14 250 1,09 1,00 0,98 1,05 1,00 0,98 1,10 12 955 

6 15 000 0,95 14 250 1,12 1,00 0,96 1,05 0,97 0,98 1,07 13 318 

7 14 000 0,95 13 300 1,12 0,96 0,97 1,05 1,00 0,98 1,07 12 430 

8 14 900 0,95 14 155 1,07 1,00 0,90 1,05 1,00 0,97 0,98 14 444 

Celkem pr]mEr   14 755             Kč 14 433 
VýbErová smErodatná 
odchylka 2 088             Kč 2 208 

Minimum   12 350             Kč 12 350 

Maximum   18 050             Kč 18 273 

ĚKompletní porovnávací metoda včetnE databáze je obsahem pUílohě 

Vstupní údaje 

Stavební náklady: 
   

ヵヲ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 
Ú┗[ヴぎ 

 
50% z nákl 

 
ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

  
ヴﾗLﾐｹ ┎ヴﾗﾆく Mｹヴ;ぎ 7,00% 

  
┎┗[ヴﾗ┗┠ デWヴﾏｹﾐぎ 30 let 

  
ヮﾗLWデ ヮﾉ;デWH ヴﾗLﾐ[ぎ 12 

Hotovostní vklad: 
 

50% z nákl. 
 

ヲヶ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 
Vゲデ┌ヮﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐ┠ ｴヴく RﾗLﾐｹ ヮギｹﾃWﾏぎ 

  
ヵ ンΑヶ ヰヰヰ KL 

ヴﾗLﾐｹ ﾐ;┗┠ジWﾐｹぎ 
   

2% 
RﾗLﾐｹ ┗┠S;ﾃWぎ 

 
30% z hrp 

 
ヱ ヶヱヲ Βヰヰ KL 

PギWSヮﾗﾆﾉ=S;ﾐ= SﾗH; ┗ﾉ;ゲデﾐｷIデ┗ｹぎ 
  

10 let 
Sﾗ┌L;ゲﾐ= ﾆ;ヮｷデ;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ﾏｹヴ;ぎ 

  
5,5% 

V┠ゲデ┌ヮﾐｹ ﾆ;ヮｷデ;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ﾏｹヴ;ぎ 
  

6,0% 
Prodejní náklady: 

   
5% 

Ztráty nepronajmutím: 
   

5% 

    M[ゲｹLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ┎┗[ヴ┌ Lｷﾐｹぎ 
   

ヱンΓ Αヱヴ KL 
RﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ┎┗[ヴ┌ Lｷﾐｹぎ 

   
ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL 

V┠ジW ┣H┞デﾆﾗ┗Yｴﾗ ┎┗[ヴ┌ ﾆ ヴﾗﾆ┌ ヮヴﾗSWﾃWぎ 
  

ヱヶ ヵヱン ヰヱン KL 
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Výsledkem porovnávací metody je odhadovaná výše nájmu jednoho bytu a ta po zaokrouhlení 

činí 14 400 Kč/mEsíc. Pomocí této hodnoty byl vypočten hrubý pUíjem použitý v následující tabulce. 

 Tabulka č. 11 – Hotovostní toky po dobu 10 let 

Rok 1 2 3 4 5 

PギｹﾃWﾏ ┗ ヴﾗIW ヵ ンΑヶ ヰヰヰ KL ヵ ヴΒン ヵヲヰ KL ヵ ヵΓン ヱΓヰ KL ヵ Αヰヵ ヰヵヴ KL ヵ ΒヱΓ ヱヵヵ KL 

ztráty nepronajmutím ヲヶΒ Βヰヰ KL ヲΑヴ ヱΑヶ KL ヲΑΓ ヶヶヰ KL ヲΒヵ ヲヵン KL ヲΓヰ ΓヵΒ KL 

ゲﾆ┌デWLﾐ┠ ｴヴ┌H┠ ヮギｹﾃWﾏ ヵ ヱヰΑ ヲヰヰ KL ヵ ヲヰΓ ンヴヴ KL ヵ ンヱン ヵンヱ KL ヵ ヴヱΓ Βヰヱ KL 5 528 198 KL 

výdaje ヱ ヶヱヲ Βヰヰ KL ヱ ヶヴヵ ヰヵヶ KL ヱ ヶΑΑ ΓヵΑ KL ヱ Αヱヱ ヵヱヶ KL ヱ Αヴヵ ΑヴΑ KL 

Čｷゲデ┠ ヮギｹﾃWﾏ ン ヴΓヴ ヴヰヰ KL ン ヵヶヴ ヲΒΒ KL ン ヶンヵ ヵΑヴ KL ン ΑヰΒ ヲΒヵ KL ン ΑΒヲ ヴヵヱ KL 

ｴ┞ヮﾗデWLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL 

Hotovostní tok 1 ΒヱΑ Βンヲ KL ヱ ΒΒΑ Αヲヰ KL ヱ ΓヵΓ ヰヰヶ KL ヲ ヰンヱ ΑヱΑ KL ヲ ヱヰヵ ΒΒン KL 

 
6 7 8 9 10 

 
ヵ Γンヵ ヵンΒ KL ヶ ヰヵヴ ヲヴΓ KL ヶ ヱΑヵ ンンヴ KL ヶ ヲΓΒ Βヴヱ KL ヶ ヴヲヴ ΒヱΒ KL 

 
ヲΓヶ ΑΑΑ KL ンヰヲ Αヱヲ KL ンヰΒ ΑヶΑ KL ンヱヴ Γヴヲ KL ンヲヱ ヲヴヱ KL 

 
ヵ ヶンΒ Αヶヱ KL ヵ Αヵヱ ヵンΑ KL ヵ Βヶヶ ヵヶΑ KL ヵ ΓΒン ΒΓΓ KL 6 ヱヰン ヵΑΑ KL 

 
ヱ ΑΒヰ ヶヶヲ KL ヱ Βヱヶ ヲΑヵ KL ヱ Βヵヲ ヶヰヰ KL ヱ ΒΒΓ ヶヵヲ KL ヱ ΓヲΑ ヴヴヵ KL 

 
ン ΒヵΒ ヱヰヰ KL ン Γンヵ ヲヶヲ KL ヴ ヰヱン ΓヶΑ KL ヴ ヰΓヴ ヲヴΑ KL ヴ ヱΑヶ ヱンヱ KL 

 
ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL 

 
ヲ ヱΒヱ ヵンヲ KL ヲ ヲヵΒ ヶΓヴ KL ヲ ンンΑ ンΓΓ KL 2 ヴヱΑ ヶΑΓ KL ヲ ヴΓΓ ヵヶン KL 

  

Tabulka č. 11 ukazuje hotovostní tok bEhem prvních deseti let užívání stavby. Jedná se o 

rozdíl čistého pUíjmu a výdaj] plynoucích z nemovitosti. Dále slouží jako podklad pro výpočet vEčné 
renty. Z té je následnE vypočítána čistá prodejní hodnota. ObE hodnoty jsou poté využity pro výpočet 

čisté současné hodnoty a sumaci finančního opodstatnEní. 

VEčná renta je podrobnE popsaná v kapitole 5 této diplomové práce. 

 

撃迎 噺 ね なばは なぬなど┸どは 噺 はひ はどに なひな 計č 
VEčná renta nám udává prodejní hodnotu majetku za 10 let užívání. K výpočtu čisté prodejní 

hodnoty je nutné od prodejní hodnoty odečíst prodejní náklady, které činí 5% z prodejní hodnoty, a 

zbytkový úvEr. Výsledná čistá prodejní hodnota tedy činí: 

V[Lﾐ= ヴWﾐデ;ぎ 
   

69 602 191 KL 

Čｷゲデ= ヮヴﾗSWﾃﾐｹ ｴﾗSﾐﾗデ;ぎ 
 

prodejní hodnota 69 602 191 KL 

  
prodejní náklady -3 480 110 KL 

  
┣H┞デﾆﾗ┗┠ ┎┗[ヴ 

 
-ヱヶ ヵヱン ヰヱン KL 

  
    46 609 069 KL 
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Tabulka č. 12 – Výpočet čisté současné hodnoty 

Rok 0 1 2 3 4 5 

Hot. tok -ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL ヱ ΒヱΑ Βンヲ KL ヱ ΒΒΑ Αヲヰ KL ヱ ΓヵΓ ヰヰヶ KL ヲ ヰンヱ ΑヱΑ KL ヲ ヱヰヵ ΒΒン KL 

Hod. reverse 0 0 0 0 0 0 

Celkem -ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL ヱ ΒヱΑ Βンヲ KL ヱ ΒΒΑ Αヲヰ KL ヱ ΓヵΓ ヰヰヶ KL ヲ ヰンヱ ΑヱΑ KL ヲ ヱヰヵ ΒΒン KL 

DｹﾉLｹ ｴﾗSﾐﾗデ┞ -ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL ヱ ヶΓΒ ΓヰΒ KL ヱ ヶヴΒ ΒヰΒ KL ヱ ヵΓΓ ヱンヲ KL ヱ ヵヴΓ ΓΒΑ KL ヱ ヵヰヱ ヴヶヵ KL 

  
6 7 8 9 10 

  
ヲ ヱΒヱ ヵンヲ KL ヲ ヲヵΒ ヶΓヴ KL 2 337 ンΓΓ KL ヲ ヴヱΑ ヶΑΓ KL ヲ ヴΓΓ ヵヶン KL 

  
0 0 0 0 ヴΓ ヶヰΓ ヰヶΓ KL 

  
ヲ ヱΒヱ ヵンヲ KL ヲ ヲヵΒ ヶΓヴ KL ヲ ンンΑ ンΓΓ KL ヲ ヴヱΑ ヶΑΓ KL ヵヲ ヱヰΒ ヶンヲ KL 

  
ヱ ヴヵン ヶヴΑ KL ヱ ヴヰヶ ヶヰヱ KL ヱ ンヶヰ ンΒΒ KL ヱ ンヱヵ ヰヵΑ KL ヲヶ ヴΒΓ ンΒヶ KL 

 

Čistá současná hodnota majetku zbytková, tedy současná hodnota budoucích pUíjm] je suma 

dílčích hodnot jednotlivých let a ta činí 14 023 380 Kč. Vzhledem k tomu, že zbytková hodnota 
majetku je kladná, jeví se tato varianta jako finančnE opodstatnEná. Výsledkem výpočtu je sumace 

finančního opodstatnEní a tedy celková hodnota majetku, která bude použita pro porovnání s dalšími 

variantami 

S┌ﾏ;IW aｷﾐ;ﾐLﾐｹｴﾗ ﾗヮﾗSゲデ;デﾐ[ﾐｹ 
Hodnota nemovitosti (zbytková) 14 023 380 KL 

Hotovostní vklad ヲヶ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 

Ú┗[ヴ ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

Celková hodnota 66 223 380 KL 

 

 Současná tržní hodnota pro modelovou situaci: pronájem objektu po dobu deseti let 

s následným prodejem činí 66 223 380 Kč. M]žeme si všimnout, že modelová situace č. 2 má celkovou 

tržní hodnotu vyšší než modelová situace č. 1, která činí 52 345 104 Kč. V tomto pUípadE musí znalec 

zvážit časový rozdíl mezi danými situacemi a podle toho navrhnout Uešení. Všechny tyto skutečnosti 

budou podrobnE rozebrány v závEru diplomové práce.  

 

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Jedná se o podsklepený objekt, obsahující 36 kanceláUí o rozmErech 1Ř metr] čtverečních a Ř 

kanceláUí o rozmErech 3Ř metr] čtverečních. Na každém patUe je umístEna společná kuchyO a 

společné WC pro potUeby podnájemník]. Ke každé kanceláUi je pUiUazeno jedno parkovací místo. 

StejnE jako u pUedchozí varianty pUedpokládáme, že si na výstavbu objektu investor poUídí úvEr. 

Uvažujeme, že náklady na výstavbu administrativní budovy jsou shodné s náklady na poUízení 
bytového domu. To znamená, že celkové náklady na stavbu objektu činí 52 200 000 Kč. 
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OpEt pUedpokládáme, že si na výstavbu investor poUídí podnikatelský úvEr v hodnotE zhruba 

½ celkových náklad], druhou polovinu bude hradit ze svého. Doba splatnosti je poté dána modelovou 

situací. PUedpokládaná výše úvEru tedy činí: 26 000 000 Kč 

 

Obr. č. 31 – P]dorysná situace administrativní budovy [vlastní] 

1) Prodej objektu ihned po ukončení výstavby 

Celkové náklady spjaté s investicí: 

- Cena pozemku: 22 200 000 Kč  

- Náklady na výstavbu: 30 000 000 Kč 

- Uvažujeme 4% náklad z celkové ceny projektu jako náklad na prodej kanceláUí: 2 610 000 Kč 

- PUi prodeji BD ihned, uvažujeme splatnost podnikatelského úvEru bEhem 4 let Ě25% každý 

rokě to nám umožní nejmenší možné navýšení úvEru: 3 884 Řř6 Kč 

Celkové výnosy spjaté s investicí: 

- Bylo provedeno ocenEní porovnávací metodou:  

Cena kanceláUe o rozmErech 1Ř metr] čtverečních byla odhadnuta na 1 350 000 Kč.   
Cena kanceláUe o rozmErech 3Ř metr] čtverečních byla odhadnuta na 1 650 000 Kč. 

- Celkové výnosy obsahují součet všech prodaných kanceláUí 

 Postup zjištEní finanční opodstatnEnosti této modelové situace se bude opakovat stejnE jako u 

první varianty. Budou zjištEny náklady spjaté s výstavbou objektu a prodejem nemovitosti. Tyto 

náklady se poté odečtou od výnos] vzniklých prodejem jednotlivých kanceláUí. Pokud bude výsledek 

kladný, potom bude splnEna podmínka finanční opodstatnEnosti této modulace.  

 Následující tabulky obsahují odhad ceny jednotlivých kanceláUí porovnávací metodou.  
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Tabulka č. 13 – Porovnavací metoda pro prodej kanceláUe 1Ř m2 

Č. Požadovaná 
cena 

Koef. 
re-

dukce  

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO       

(1-6) 

Nájemné 

oceO. 
objektu 

  Kč KCR Kč 
ploch

a 
Stav 

PUísl.
BD 

Vyba
vení 
bytu 

úvaha 
znalce 

poloha 
 

Kč/m2/mEsíc 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 1 450 000 0,95 1 377 500 1,09 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 1,00 1 377 500 

2 1 800 000 0,95 1 710 000 1,12 0,98 1,07 1,00 0,90 0,94 0,99 1 727 273 

3 1 000 000 0,95 950 000 0,99 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 0,91 1 043 956 

4 1 790 500 0,95 1 700 975 1,20 1,00 1,10 1,00 1,00 0,89 1,17 1 453 825 

5 1 050 000 0,95 997 500 1,01 1,00 1,00 1,00 1,03 0,94 0,98 1 017 857 

6 1 400 000 0,95 1 330 000 1,10 0,95 1,00 1,00 1,00 0,94 0,98 1 357 143 

7 1 800 000 0,95 1 710 000 1,17 1,00 1,00 1,00 1,07 0,93 1,16 1 474 138 

Celkem pr]mEr   1 396 568             Kč 1 350 242 

VýbErová smErodatná 
odchylka 329 802             Kč 249 437 

Minimum   950 000             Kč 1 017 857 

Maximum   1 710 000             Kč 1 727 273 

ĚKompletní porovnávací metoda včetnE databáze je obsahem pUílohě 

Tabulka č. 14 – Porovnavací metoda pro prodej kanceláUe 3Ř m2 

Č. Požadovaná 
cena 

Koef. 
re-

dukce  

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO       

(1-6) 

Nájemné 

oceO. 
objektu 

  Kč KCR Kč 
ploch

a 
Stav 

PUísl.
BD 

Vyba
vení 
bytu 

úvaha 
znalce 

poloha . Kč/m2/mEsíc 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 1 450 000 0,95 1 377 500 0,89 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 0,82 1 679 878 

2 1 800 000 0,95 1 710 000 0,92 0,98 1,07 1,00 0,90 0,94 0,82 2 085 366 

3 1 000 000 0,95 950 000 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 0,74 1 283 784 

4 1 790 500 0,95 1 700 975 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 0,89 0,98 1 735 689 

5 1 050 000 0,95 997 500 0,81 1,00 1,00 1,00 1,03 0,94 0,78 1 278 846 

6 1 400 000 0,95 1 330 000 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 0,94 0,80 1 662 500 

7 1 800 000 0,95 1 710 000 0,97 1,00 1,00 1,00 1,07 0,93 0,97 1 762 887 

Celkem pr]mEr   1 396 568             Kč 1 641 279 

VýbErová smErodatná 
odchylka 

329 802             Kč 283 436 

Minimum   950 000             Kč 1 278 846 

Maximum   1 710 000             Kč 2 085 366 

KanceláU o rozmErech 1Ř m2 byla porovnávací metodou ocenEna na 1 350 000 Kč. KanceláU o 

rozmErech 3Ř m2 byla ocenEna na 1 650 000 Kč. Tyto hodnoty jsou použity pro výpočet celkových 

výnos] z nemovitosti. PUi prodeji ihned uvažujeme splatnost podnikatelského úvEru bEhem 4 let, to 

znamená 25% každý rok. Navýšení úvEru v tomto pUípadE činí: 3 884 Řř6 Kč. Tato částka se také 

počítá do náklad]. 
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Náklady   

Cena výstavby bytového domu: ンヰ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

Cena pozemku: ヲヲ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 

Cena projektu: ヵヲ ヲヰヰ ヰヰヰ KL 

Prodejní náklady (5%): ヲ ヶヱヰ ヰヰヰ KL 

N;┗┠ジWﾐｹ ┎┗[ヴ┌ぎ ン ΒΒヴ ΒΓヶ KL 

Náklady celkem: ヵΒ ヶΓヴ ΒΓヶ KL 

Výnosy   

PﾗLWデ ﾆ;ﾐIWﾉ=ギｹ ヱΒ ﾏヲぎ 36 

PﾗLWデ ﾆ;ﾐIWﾉ=ギｹ ンΒ ﾏヲぎ 8 

CWﾐ;  ﾆ;ﾐIWﾉ=ギW ヱΒﾏヲぎ ヱ ンヵヰ ヰヰヰ KL 

CWﾐ;  ﾆ;ﾐIWﾉ=ギW ンΒﾏヲぎ ヱ ヶヴヰ ヰヰヰ KL 

CWﾐ; ┗ジWIｴ ﾆ;ﾐIWﾉ=ギｹ ヱΒﾏヲ 48 6ヰヰ ヰヰヰ KL 

CWﾐ; ┗ジWIｴ ﾆ;ﾐIWﾉ=ギｹ ンΒﾏヲ ヱン ヱヲヰ ヰヰヰ KL 

Výnos celkem 61 720 000 KL 

  Čｷゲデ┠ ┗┠ﾐﾗゲ Lｷﾐｹぎ 3 025 104 KL 

Čistý výnos pUi prodeji administrativní budovy ihned po ukončení stavby byl zjištEn rozdílem 

celkových výnos] od celkových náklad] a činí 3 025 104 Kč. Tento návrh se jeví jako finančnE 

opodstatnEný. 

2) Pronájem objektu po dobu 10 let s následným prodejem 

U této modelové situace byl použit stejný postup jako u bytového domu. Snahou je vypočítat 

čistou současnou hodnotu nemovitosti v budoucnu. Pro odhad výšše nájmu byla stejnE jako u 
bytového domu použita porovnávací metoda. 

Tabulka č. 15 – Porovnavací metoda pro pronájem kanceláUe 1Ř m2 

Č. Požadovaná 
cena 

Koef. re-
dukce na 

Cena po 
redukci 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO        

(1-6) 
Nájemné 

oceO. objektu 

  Kč 
pramen 

ceny KCR 
Kč plocha Stav 

PUísluš. 
AB 

Vybavení 
bytu 

úvaha 
znalce 

poloha 
 

Kč/m2/mEsíc 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 6 742 0,95 6 405 1,10 0,97 1,02 1,00 0,95 1,00 1,03 6 218 

2 8 200 0,95 7 790 1,10 0,94 1,02 1,00 1,00 0,97 1,02 7 637 

3 5 000 0,95 4 750 1,01 1,00 0,95 1,00 0,85 0,97 0,79 6 013 

4 7 710 0,95 7 325 1,10 1,00 1,07 1,00 0,95 1,05 1,17 6 260 

5 6 450 0,95 6 128 1,12 0,94 0,95 1,05 1,02 0,97 1,04 5 892 

6 5 500 0,95 5 225 1,06 0,94 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95 5 500 

7 8 523 0,95 8 097 0,98 1,00 1,05 1,00 1,08 0,94 1,04 7 785 

8 7 500 0,95 7 125 1,06 0,92 0,95 1,00 0,95 1,03 0,91 7 830 

Celkem pr]mEr   6 605             Kč 6 642 
VýbErová smErodatná 
odchylka 1 197             Kč 948 

Minimum   4 750             Kč 5 500 

Maximum   8 097             Kč 7 830 
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Tabulka č. 16 – Porovnavací metoda pro pronájem kanceláUe 3Ř m2 

Č. Požadovaná 
cena 

Koef. re-
dukce na 

Cena po 
redukci  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO       

(1-6) 
Nájemné 

oceO. objektu 

  Kč 
pramen 

ceny KCR 
Kč plocha Stav 

PUísluš. 
AB 

Vybavení 
bytu 

úvaha 
znalce 

poloha . Kč/m2/mEsíc 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 6 742 0,95 6 405 0,92 0,97 1,02 1,00 0,95 1,00 0,86 7 448 

2 8 200 0,95 7 790 0,92 0,94 1,02 1,00 1,00 0,97 0,86 9 058 

3 5 000 0,95 4 750 0,83 1,00 0,95 1,00 0,85 0,97 0,65 7 308 

4 7 710 0,95 7 325 0,92 1,00 1,07 1,00 0,95 1,05 0,98 7 474 

5 6 450 0,95 6 128 0,96 0,94 0,95 1,05 1,02 0,97 0,89 6 885 

6 5 500 0,95 5 225 0,88 0,94 0,95 1,00 1,00 1,00 0,79 6 614 

7 8 523 0,95 8 097 0,80 1,00 1,05 1,00 1,08 0,94 0,85 9 526 

8 7 500 0,95 7 125 0,88 0,92 0,95 1,00 0,95 1,03 0,75 9 500 

Celkem pr]mEr   6 605             Kč 7 977 
VýbErová smErodatná 
odchylka 1 197             Kč 1 190 

Minimum   4 750             Kč 6 614 

Maximum   8 097             Kč 9 526 

 Porovnávací metodou byla zjištEna výše nájm] jednotlivých kanceláUí v administrativní 

budovE. KanceláU o rozmErech 1Ř m2 byla ocenEna na 6 650 Kč/mEsíc. KanceláU o rozmErech 3Ř m2 
byla ocenEna na Ř 000 Kč/mEsíc. Tyto hodnoty jsou použity do výpočtu hotovostních tok]. 

Vstupní údaje 

Stavební náklady: 
   

ヵヲ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

Ú┗[ヴぎ 
 

50% z nákl 
 

ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

  
ヴﾗLﾐｹ ┎ヴﾗﾆく Mｹヴ;ぎ 7,00% 

  
┎┗[ヴﾗ┗┠ デWヴﾏｹﾐぎ 30 let 

  
ヮﾗLWデ ヮﾉ;デWH ヴﾗLﾐ[ぎ 12 

Hotovostní vklad: 
 

50% z nákl. 
 

ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL 

Vゲデ┌ヮﾐｹ ﾏﾗ┥ﾐ┠ ｴヴく RﾗLﾐｹ ヮギｹﾃWﾏぎ 
  

4 279 ヲヰヰ KL 

ヴﾗLﾐｹ ﾐ;┗┠ジWﾐｹぎ 
   

2% 

RﾗLﾐｹ ┗┠S;ﾃWぎ 
 

30% z hrp 
 

ヱ ヲΒン Αヶヰ KL 

PギWSヮﾗﾆﾉ=S;ﾐ= SﾗH; ┗ﾉ;ゲデﾐｷIデ┗ｹぎ 
  

10 let 

Sﾗ┌L;ゲﾐ= ﾆ;ヮｷデ;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ﾏｹヴ;ぎ 
   

6,5% 

V┠ゲデ┌ヮﾐｹ ﾆ;ヮｷデ;ﾉｷ┣;Lﾐｹ ﾏｹヴ;ぎ 
   

7,00% 

Prodejní náklady: 
   

5% 

Trvale nepronajaté prostory: 
   

5% 

     M[ゲｹLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ┎┗[ヴ┌ Lｷﾐｹぎ 
   

ヱンΓ Αヱヴ KL 

RﾗLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ┎┗[ヴ┌ Lｷﾐｹぎ 
   

ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL 

V┠ジW ┣H┞デﾆﾗ┗Yｴﾗ ┎┗[ヴ┌ ﾆ ヴﾗﾆ┌ ヮヴﾗSWﾃWぎ 
  

ヱヶ ヵヱン ヰヱン KL 
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Tabulka č. 17 – Hotovostní toky po dobu 10 let 

Rok 1 2 3 4 5 

PギｹﾃWﾏ ┗ ヴﾗIW 3 640 Βヰヰ KL ン Αヱン ヶヱヶ KL ン ΑΒΑ ΒΒΒ KL ン Βヶン ヶヴヶ KL ン Γヴヰ ΓヱΓ KL 

ztráty nepronajmutím ヱΒヲ ヰヴヰ KL ヱΒヵ ヶΒヱ KL ヱΒΓ ンΓヴ KL ヱΓン ヱΒヲ KL ヱΓΑ ヰヴヶ KL 

ゲﾆ┌デWLﾐ┠ ｴヴ┌H┠ ヮギｹﾃWﾏ ン ヴヵΒ Αヶヰ KL ン ヵヲΑ Γンヵ KL ン ヵΓΒ ヴΓヴ KL ン ヶΑヰ ヴヶヴ KL ン Αヴン ΒΑン KL 

výdaje ヱ ヰΓヲ ヲヴヰ KL 1 114 085 KL ヱ ヱンヶ ンヶヶ KL ヱ ヱヵΓ ヰΓヴ KL ヱ ヱΒヲ ヲΑヶ KL 

Čｷゲデ┠ ヮギｹﾃWﾏ ヲ ンヶヶ ヵヲヰ KL ヲ ヴヱン Βヵヰ KL ヲ ヴヶヲ ヱヲΑ KL ヲ ヵヱヱ ンΑヰ KL ヲ ヵヶヱ ヵΓΑ KL 

ｴ┞ヮﾗデWLﾐｹ ゲヮﾉ=デﾆ; ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL 

Hotovostní tok ヶΒΓ Γヵヲ KL ΑンΑ ヲΒヲ KL ΑΒヵ ヵヵΓ KL Βンヴ Βヰヲ KL ΒΒヵ ヰヲΓ KL 

 
6 7 8 9 10 

 
ヴ ヰヱΓ ΑンΑ KL ヴ ヱヰヰ ヱンヲ KL ヴ ヱΒヲ ヱンヵ KL ヴ ヲヶヵ ΑΑΑ KL ヴ ンヵヱ ヰΓン KL 

 
ヲヰヰ ΓΒΑ KL ヲヰヵ ヰヰΑ KL ヲヰΓ ヱヰΑ KL ヲヱン ヲΒΓ KL ヲヱΑ ヵヵヵ KL 

 
ン ΒヱΒ Αヵヱ KL ン ΒΓヵ ヱヲヶ KL ン ΓΑン ヰヲΒ KL ヴ ヰヵヲ ヴΒΓ KL ヴ ヱンン ヵンΒ KL 

 
ヱ ヲヰヵ Γヲヱ KL ヱ ヲンヰ ヰヴヰ KL 1 ヲヵヴ ヶヴヰ KL ヱ ヲΑΓ Αンン KL ヱ ンヰヵ ンヲΒ KL 

 
ヲ ヶヱヲ ΒヲΓ KL ヲ ヶヶヵ ヰΒヶ KL ヲ ΑヱΒ ンΒΒ KL ヲ ΑΑヲ Αヵヵ KL ヲ ΒヲΒ ヲヱヰ KL 

 
ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL ヱ ヶΑヶ ヵヶΒ KL 

 
Γンヶ ヲヶヱ KL ΓΒΒ ヵヱΒ KL ヱ ヰヴヱ Βヲヰ KL ヱ ヰΓヶ ヱΒΑ KL ヱ ヱヵヱ ヶヴヲ KL 

 

Výpočet vEčné renty: 

撃迎 噺 に ぱにぱ になどど┸どば 噺 ねど ねどぬ どどば 計č 
Čｷゲデ= ヮヴﾗSWﾃﾐｹ ｴﾗSﾐﾗデ;ぎ 

 
prodejní hodnota 40 403 007 KL 

  
prodejní náklady -2 020 150 KL 

  
┣H┞デﾆﾗ┗┠ ┎┗[ヴ 

 
-ヱヶ ヵヱン ヰヱン KL 

  
    21 869 843 KL 

Tabulka č. 18 – výpočet čisté současné hodnoty 

Rok 0 1 2 3 4 5 

Hotovostní tok -ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL ヶΒΓ Γヵヲ KL ΑンΑ ヲΒヲ KL ΑΒヵ ヵヵΓ KL Βンヴ Βヰヲ KL ΒΒヵ ヰヲΓ KL 

Hodnota reverse 0 0 0 0 0 0 

Celkem -ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL ヶΒΓ Γヵヲ KL ΑンΑ ヲΒヲ KL ΑΒヵ ヵヵΓ KL Βンヴ Βヰヲ KL ΒΒヵ ヰヲΓ KL 

DｹﾉLｹ ｴﾗSﾐﾗデ┞ -ヲヶ ヰヰヰ ヰヰヰ KL ヶヴヴ Βヱヵ KL 643 ΓΑヱ KL ヶヴヱ ヲヵヰ KL ヶンヶ Βヶヶ KL ヶンヱ ヰヱヴ KL 

  
6 7 8 9 10 

  
Γンヶ ヲヶヱ KL ΓΒΒ ヵヱΒ KL ヱ ヰヴヱ Βヲヰ KL ヱ ヰΓヶ ヱΒΑ KL ヱ ヱヵヱ ヶヴヲ KL 

  
0 0 0 0 ヲヱ ΒヶΓ Βヴン KL 

  
Γンヶ ヲヶヱ KL ΓΒΒ ヵヱΒ KL ヱ ヰヴヱ Βヲヰ KL ヱ ヰΓヶ ヱΒΑ KL ヲン ヰヲヱ ヴΒヶ KL 

  
ヶヲン ΒΑヰ KL ヶヱヵ ヵΓΓ KL ヶヰヶ ンヴΒ KL ヵΓヶ ヲヵン KL ヱヱ Αヰヲ Γヵヶ KL 
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 Čistá současná hodnota majetku zbytková, tedy současná hodnota budoucích pUíjm] je suma 

dílčích hodnot jednotlivých let a v tomto pUípadE činí -8 657 056 Kč. Vzhledem k tomu, že zbytková 

hodnota majetku je záporná, není tato modelová situace finančnE opodstatnEná. 

ZávEr zkoušky finanční opodstatnEnosti je shrnut v následující tabulce, kde jsou zelenE 

označeny varianty, které produkují kladný finanční tok. Tyto varianty splnily podmínku finanční 

opodstatnEnosti a budou porovnány v posledním kroku metody HABU a to v podmínce maximální 

ziskovosti, kde bude zjištEn výsledek této metody. 

Tabulka č. 19 – Výsledek zkoušky finanční opodstatnEnosti 

Varianta Modelová situace Hodnocení )S└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ 

B┞デﾗ┗┠ S└ﾏ 

Prodej ihned po 
┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ┗┠ゲデ;┗H┞ 

VYHOVUJE 
Zbytková hodnota 
majetku je kladná 

Pronájem 10 let s 
následným prodejem 

VYHOVUJE 
Zbytková hodnota 
majetku je kladná 

Administrativní budova 

Prodej ihned po 
┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ┗┠ゲデ;┗H┞ 

VYHOVUJE 
Zbytková hodnota 
majetku je kladná 

Pronájem 10 let s 
následným prodejem 

NEVYHOVUJE 
Zbytková hodnota 
majetku je záporná 

Hotel 
Tato varianta musela být odstヴ;ﾐ[ﾐ; ┣ ┗┠H[ヴ┌く D└┗ﾗSWﾏ H┞ﾉ ﾐWSﾗゲデ;デWLﾐ┠ 
ヮﾗLWデ vnitropodnikových informací k vytvﾗギWﾐｹ ﾏﾗSWﾉﾗ┗Y ゲｷデ┌;IW. 

 

7.5.4 PODMÍNKA MAXIMÁLNÍ ZISKOVOSTI 

Poslední podmínka, kterou musí varianta splOovat, je podmínka maximální ziskovosti. Výsledky 

jednotlivých variant budou porovnány a z nich bude po úvaze znalce vybrána jedna finální varianta, 

která bude považována za nejlepší a nejvyšší využití majetku. 

Tabulka č. 20 – výsledek zkoušky maximální ziskovosti 

Varianta Modelová situace Čｷゲデ┠ ┗┠ﾐﾗゲ 

B┞デﾗ┗┠ S└ﾏ 

PヴﾗSWﾃ ｷｴﾐWS ヮﾗ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ výstavby ヵヲ ンヴヵ ヱヰヴ KL 

Pronájem 10 let s následným prodejem 66 223 380 KL 

Administrativní budova PヴﾗSWﾃ ｷｴﾐWS ヮﾗ ┌ﾆﾗﾐLWﾐｹ ┗┠ゲデ;┗H┞ ン ヰヲヵ ヱヰヴ KL 
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Graf č. 1 – Výsledné výnosy jednotlivých variant 

 V grafu č. 1 jsou interpretovány jednotlivé zisky variant, které doposud prošly všemi 

podmínkami metody nejvyššího a nejlepšího využití. Z grafu je zUejmé, že nejvyšší zisk by tvoUila 
modelová situace č. 2. Ten činí 66 223 380 Kč. Z daných výsledk] je jasné, že 3. modelová situace: 

Prodej administrativní budovy ihned po ukončení výstavby m]žeme z výbEru odstranit. Vzniklý zisk 

nedosazuje výše, která by pro investora byla zajímavá. Naopak je potUeba se zamEUit na první dvE 

modelové situace. ůčkoliv rozdíl mezi výnosy jednotlivých situací činí 13 878 276 Kč, musíme brát 

v potaz časový rozdíl, který tyto varianty oddEluje. Pro zisk z prodeje v pUípadE situace č. 1 by musel 

investor čekat 10 let. ůčkoliv výnosy z pronájm] jsou určitou kompenzací, velkou část náklad] tvoUí 

úrok z podnikatelského úvEru. V modelové situaci č. 1 uvažujeme, že podnikatelský úvEr bude splacen 

do 4 let. To je dáno hlavnE velkým pUíjmem z prodeje a schopnosti finančnE ustát vysoce nastavené 

mEsíční splátky. Dalším faktorem je vnímání hodnoty budoucích penEz v současnosti. Tento faktor je 
sice obsažen ve výpočtu současné hodnoty budoucích pUíjm], avšak otázkou z]stává, zda bude chtít 

investor čekat s konstantním pUíjmem po dobu 10 let, aby dosáhl nejvyššího možného zisku z dané 

nemovitosti, nebo bude chtít zisk vzniklý z prodeje ihned investovat do další developerské činnosti, 

která by mohla eventuálnE vést k mnohonásobnE vEtšímu zisku. 

Situace, která byla popsána v pUedchozím odstavci, by v praxi byla prodiskutována 

s investorem. Nic ménE pro účely diplomové práce bude rozhodnutí učinEno autorem. Vzhledem 

k zadání této diplomové práce je modelová situace č. 2 zvolena jako nejvyšší a nejlepší možné využití 

nemovitosti. 

 

 

ヵヲがンヴヵがヱヰヴ KL

ヶヶがヲヲンがンΒヰ KL

ンがヰヲヵがヱヰヴ KL

Výnosy jednotlivých variant

Prodej BD ihned

Pronájem 10 let s prodejem na
konci

Prodej AB ihned
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8 ůNůLÝZů VÝSLEDK¥ 

Na zvoleném objektu byla provedena metoda analýzy nejvyšší a nejlepšího využití neboli 

metoda HůBU. Jako možné využití nemovitosti bylo zvoleno Ř variant. Tyto varianty byly poté 

podrobeny čtyUem zkouškám metody HůBU.  

První podmínku legální pUípustnosti nesplnilo hned 5 variant. 3 varianty z d]vodu rozporu 

s územním plánem a další 2 z d]vodu ochranného pásma, v kterém se daná nemovitost nachází. 3 

varianty splOující podmínku legální pUípustnosti byly: bytový d]m, administrativní budova a hotel.  

Druhou podmínku fyzické možnosti splnily všechny 3 varianty. Hlavním d]vodem je prázdný 

pozemek obdélníkového tvaru s dostatečnou plochou na parkovištE, splOující veškeré odstupové 

vzdálenosti a jiné podmínky limitující fyzickou možnost provedení stavby. 

Pro podmínku finanční opodstatnEnosti byly vytvoUeny 2 modelové situace. První modelová 

situace pUedstavovala prodej nemovitosti ihned po dokončení výstavby. Druhá modelová situace 
pUedstavovala ponechání nemovitosti po dobu 10 let za účelem pronájmu s následným prodejem. 

Varianta hotelu byla hned na začátku z výbEru variant odstranEna z d]vodu nedostatku 

vnitropodnikových informací, které by pomohly vytvoUit relevantní podklad pro určení výnosu. Zbylé 

dvE varianty byly podrobeny této zkoušce. Nejprve se pomocí porovnávací metody ocenil pozemek, 

jehož cena byla odhadnuta na 22 200 000 Kč. Stavební objekt byl ocenEn pomocí rozpočtových 

ukazatel]. PUi ocenEní byl brán zUetel na odstranEní velkého množství odpadu a následná sanace 

pozemku. Stavební objekt byl ocenEn na částku 30 000 000 Kč. Náklady na výstavbu činily 52 200 000 

Kč. Tato hodnota platila pro obE varianty. Každé další ocenEní bylo provedeno porovnávací metodou. 

U varianty bytového domu byl ocenEn byt o dispozici 2+kk ocenEn na 3 470 000 Kč v pUípadE prodeje 
a 14 400 Kč/mEsíc v pUípadE pronájmu. U kanceláUe o ploše 1Ř m2 činí prodej 1 350 000 Kč a 

pronájem 6 650 Kč/mEsíc. U kanceláUe o ploše 3Ř m2 je to 1 650 000 Kč v pUípadE prodeje a Ř 000 Kč 

pUi pronájmu. Tyto hodnoty byly použity pro výpočet čistého výnosu plynoucího z nemovitosti. U 

bytového domu činí čistý zisk v pUípadE prodeje ihned 52 345 104 Kč, v pUípadE pronájmu po dobu 10 

let s následným prodejem činí zisk 66 223 380 Kč. U administrativní budovy byl zisk u prodeje ihned 3 

025 104 Kč. Druhá modelová situace se ukázala jako finančnE neopodstatnEná. 

 Varianta výstavby bytového domu a jeho pronajímání po dobu 10 let s následným prodejem 

se ukázala jako nejvyšší a nejlepší využití majetku. 
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9 ZÁVDR 

Cílem diplomové práce bylo pUedstavení metody analýzy nejvyššího a nejlepší využití majetku 

tzv. metody HABU (the highest and best use). Metoda, která se v zahraničí tEší velké oblibE, se 

v České republice využívá jen minimálnE. Snahou autora bylo poukázat na obrovský potenciál, který 

tato metoda má v kombinaci s problematikou tzv. brownfield]. a to aplikací metody na jeden 

z nejznámEjších brnEnských brownfield] v centru Brna na ulici VeveUí 40. Tento bývalý vojenský areál 

dnes „slouží“ jako odkladištE starých automobil] a komunálního odpadu. 

Analýzou realitního trhu v blízkém okolí bylo zvoleno 8 možných variant využití pozemku. Tyto 

varianty byly poté podrobeny 4 základním zkouškám metod HůBU. U první zkoušky legální pUípustnosti 

bylo odstranEno z výbEru hned 5 variant. D]vodem byla rozporuplnost s územním plánem nebo 

s ochranným pásmem.  

Varianty Ěbytový d]m, administrativní budova, hotelě, které splnily pUedchozí podmínku, byly 
podrobeny zkouškou fyzické možnosti.  Ta zkoumá pozemek z hlediska technických a geometrických 

možností pro umístEní stavby. Hlavní problém, který by mohl nastat, byla kontaminace pozemku 

z d]sledku nynEjšího využití. Tento problém, byl vyUešen sanací pozemku, jejíž cena byla pUipočtena 

k celkové cenE výstavby jednotlivých variant. Všechny 3 varianty tuto podmínku splnily. 

Pro tUetí podmínku finanční opodstatnEnosti byly vytvoUeny 2 modelové situace. První byla 

prodej objektu ihned po ukončení výstavby, druhá modelová situace byla pronájem po dobu 10 let 

s následným prodejem. Tuto variantu splnil bytový d]m pro obE modelové situace a administrativní 

budova pro modelovou situaci prodeje ihned po ukončení výstavby. U druhé modelové situace se 

varianta jevila jako finančnE neopodstatnEná. Varianta hotel musela být z výbEru odstranEna z d]vodu 
nedostatku vnitropodnikových informací, které by pomohly vytvoUit relevantní podklad pro určení 

výnosu.  

Čtvrtá podmínka maximální ziskovosti určila variantu bytového domu s ponecháním 

nemovitosti po dobu 10 let za účelem pronájmu s následným prodejem jako nejvyšší a nejlepší využití 

majetku. 

Metoda HůBU by mohla na jedné stranE pomoci investor]m pUi hledání, čí rozhodování o 

nejlepších zp]sobech zhodnocení svých finančních prostUedk], na stranE druhé pak pomoci mEst]m 

opEt oživit tyto jinak zapomenuté lokality. 
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Zjišt �ní ceny porovnáním prodeje - list 1 

�. Lokalita (Brno) Pl. zastav�nost svažitost dostupnost úvaha znalce och. Pásmo 

pozemek Brno-st�ed 2019 lehká rovinatý velmi dobrá 
nutné odstranit velké množství 

odpadu 
nem. Kult. 
Památky 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Brno-

žabov�esky 
1459 ne rovinatý dobrá nutno odstranit d�eviny žadné 

2 
Brno-

malom��ice 
775 stará stavba rovinatý velmi dobrá - žadné 

3 Brno-Líše� 2766 stará stavba mírn� svažitý dobrá nutno odstranit d�eviny žádné 

4 Brno-Kociánka 821 ne rovinatý dobrá 
nutno odstranit v�tší množství 

odpadu 
žádné 

5 Brno-Sob�šice 1095 ne mírn� svažitý dobrá nutno odstranit d�eviny žádné 

6 Brno-Bohunice 1300 ne mírn� svažitý velmi dobrá nuto odstranit d�eviny žádné 

7 Brno-Kociánka 1472 ne rovinatý dobrá - žádné 

8 Brno-Ivanovice 1024 ne rovinatý dobrá nutno odstanit d�eviny žádné 

Zjišt �ní ceny prodeje porovnáním -  list 2 

�. Požadovaná cena 

Koef. 
re-

dukce 
na 

Cena 
po 

redukci  
K1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

IO     
(1-6) 

Nájemné 
oce�. 

objektu 

  K� K�/m2 
pramen 

ceny 
KCR 

K�/m2 poloha plocha 
zastav�

nost 
svažito

st 
dostup
nost 

úvaha 
znalce 

och. 
Pásmo 

. K�/m2 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

1 
12 450 

000 
8 533 0,95 8 107 0,82 0,94 1,05 1,00 0,97 1,03 1,03 0,83 9 767 

2 
7 500 
000 

9 677 0,95 9 194 0,78 0,80 0,85 1,00 1,00 1,05 1,03 0,57 16 129 

3 
14 100 

000 
5 098 0,95 4 843 0,82 1,05 0,85 0,97 0,97 1,03 1,03 0,73 6 634 

4 
7 000 
000 

8 526 0,95 8 100 0,82 0,81 1,05 1,00 0,97 1,02 1,03 0,71 11 408 

5 
11 700 

000 
10 685 0,95 10 151 0,78 0,87 1,05 0,95 0,97 1,03 1,03 0,70 14 501 

6 
8 450 
000 

6 500 0,95 6 175 0,82 0,92 1,05 0,97 1,00 1,03 1,03 0,82 7 530 

7 
14 720 

000 
10 000 0,95 9 500 0,82 0,94 1,05 1,00 0,97 1,05 1,03 0,85 11 176 

8 
10 230 

000 
9 990 0,95 9 491 0,78 0,85 1,00 1,00 0,97 1,03 1,03 0,68 13 957 

Pr�m�r celk.     8 195               K� 11 388  

Výb�rová sm�rod. odchylka 1 834               K� 3 358 

Minimum     4 843               K� 6 634 

Maximum     10 151               K� 16 129 

�
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Zjišt �ní ceny porovnáním prodeje - list 1 

�. Lokalita Dispozice plocha stav p�íslušenství BD vybavení bytu úvaha znalce Podlaží 

Byt 
Brno-st�ed ul. 

Veve�í 
2+kk 42 Novostavba 

 parkovací místo, 
sklepní prostor 

bez vybavení  - 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
Brno-st�ed ul. 

Peka�ská 
2+kk 44 Novostavba výtah 

bez vybavení, 
nemá kuchyni 

- 1 

2 
Brno-Trnitá 
ul. K�enová 

2+kk 47 Novostavba výtah bez vybavení - 6 

3 
Brno-Štý�ice 
ul. �ervený 

kopec 
2+kk 54 Novostavba terasa bez vybavení Lepší vybavení 1 

4 
Brno-st�ed ul. 
Soukenická 

2+kk 48 Velmi dobrý 
výtah, 

klimatizace 
Bez vybavení - 5 

5 
Brno-st�ed ul. 

Víde�ská 
2+kk 46 Velmi dobrý Sklep kompletní slabší vybavení 1 

6 
Brno-st�ed ul. 

Vlhká 
2+kk 54 kompletní rekonst. balkon, výtah 

bez vybavení, 
nemá kuchyni 

- 4 

7 
Brno-St�ed ul. 

Veve�í 
2+kk 55 kompletní rekonst. sklep, výtah �áste�n� - 3 

Zjišt �ní ceny prodeje porovnáním -  list 2 

�. 
Požadov. 

cena 
Koef. re-

dukce  
Cena po 
redukci  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO     

(1-6) 
Nájemné 

oce�. objektu 

  K�  KCR K� Pl. Stav 
P�ísl. 
BD 

Vybave
ní 

úvaha 
znalce 

poloha . K�/m2/m�síc 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 2 950 000 0,95 2 802 500 1,03 1,00 0,93 0,95 1,00 1,00 0,91 3 079 670 

2 3 449 000 0,95 3 276 550 1,05 1,00 0,93 1,00 1,00 0,97 0,95 3 449 000 

3 4 320 000 0,95 4 104 000 1,10 1,00 0,92 1,00 1,03 0,95 0,99 4 145 455 

4 3 500 000 0,95 3 325 000 1,06 0,96 0,94 1,00 1,00 1,00 0,96 3 463 542 

5 3 200 000 0,95 3 040 000 1,05 0,96 0,95 1,04 0,98 1,00 0,98 3 102 041 

6 3 500 000 0,95 3 325 000 1,10 0,97 0,95 0,95 1,00 1,00 0,96 3 463 542 

7 3 990 000 0,95 3 790 500 1,10 0,97 0,97 1,02 1,00 1,00 1,06 3 575 943 

Celkem pr�m�r   3 380 507             K� 3 468 456 
Výb�rová sm�rodatná 
odchylka 

439 421             K� 354 900 

Minimum   2 802 500             K� 3 079 670 

Maximum   4 104 000             K� 4 145 455 

�
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Zjišt �ní ceny porovnáním pronájmu - list 1 

�. Lokalita Dispozice plocha stav p�íslušenství BD vybavení bytu úvaha znalce Podlaží 

Byt 
Brno-st�ed ul. 
Veve�í 

2+kk 41 Novostavba 
parkovací místo, 

sklep 
bez vybavení - 2 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (5) 

1 
Brno-st�ed ul. 
Jakubská 

2+kk 43 Novostavba výtah, garáž �áste�n� nadstandard 5 

2 
Brno-st�ed 
Jakubské nám�stí 

2+kk 43 Novostavba 
výtah, 

klimatizace 
bez vybavení - 2 

3 
Brno-st�ed ul. 
Bayerova 

2+kk 47 
Komplet. 
Rekonst. 

- kompletní - 2 

4 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

2+kk 43 Novostavba výtah, garáž �áste�n� - 6 

5 
Brno-Trnitá ul. 
Mlýnská 

2+kk 55 Novostavba 
garáž, sklep, 

výtah 
kompletní - 2 

6 
Brno-Trnitá ul. 
Spálená 

2+kk 59 Novostavba Sklep, garáž kompletní 
slabší 

vybavení 
4 

7 
Brno-Úvoz ul. 
Trýbová 

2+kk 58 Velmi dobrý 
balkon, garáž, 

výtah 
kompletní - 3 

8 
Brno-Trnitá ul. 
Mlýnská 

2+kk 50 Novostavba výtah kompletní - 2 

Zjišt �ní ceny porovnáním pronájmu -  list 2 

�. 
Požadovaná 

cena 
Koef. re-

dukce 
Cena po 
redukci  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO     

(1-6) 

Nájemné 

oce�. 
objektu 

  K�  KCR K� plocha Stav 
P�ísl. 
BD 

Vybave
ní  

úvaha 
znalce 

poloha . 
K�/m2/m�sí

c 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

1 19 000 0,95 18 050 1,02 1,00 0,95 1,03 1,02 1,03 1,05 17 190 

2 18 850 0,95 17 908 1,02 1,00 0,93 1,00 1,00 1,03 0,98 18 273 

3 14 500 0,95 13 775 1,05 0,98 0,88 1,05 1,00 1,00 0,95 14 500 

4 13 000 0,95 12 350 1,02 1,00 0,95 1,03 1,00 1,00 1,00 12 350 

5 15 000 0,95 14 250 1,09 1,00 0,98 1,05 1,00 0,98 1,10 12 955 

6 15 000 0,95 14 250 1,12 1,00 0,96 1,05 0,97 0,98 1,07 13 318 

7 14 000 0,95 13 300 1,12 0,96 0,97 1,05 1,00 0,98 1,07 12 430 

8 14 900 0,95 14 155 1,07 1,00 0,90 1,05 1,00 0,97 0,98 14 444 

Celkem pr�m�r   14 755             K� 14 433 

Výb�rová sm�rodatná odchylka 2 088             K� 2 208 

Minimum   12 350             K� 12 350 

Maximum   18 050             K� 18 273 
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Zjišt �ní ceny porovnáním prodeje - list 1 

�. Lokalita Plocha stav p�íslušenství AB 
vybavení 
kancelá�e 

úvaha znalce Podlaží 

Byt 
Brno-st�ed ul. 
Veve�í 

18 Novostavba klimatizace, výtah bez vybavení parkování 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

27 Novostavba výtah, spol. kuchy�, wc bez vybavení možnost koupit garáž.s. 4 

2 
Brno-�erná pole 
ul. Hoblíkova 

30 
Kompletní 
rekonst. 

vl. Wc, kuchy� bez vybavení - 1 

3 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

17 Novostavba výtah, spol. kuchy�, wc bez vybavení možnost koupit garáž.s. 3 

4 
Brno-Malom��ice 
ul. Wágnerova 

38 Novostavba 
výtah, vl. Wc, chladící 

stropy 
bez vybavení možnost koupit garáž.s. 4 

5 Brno-Husovice 19 Novostavba 
spol. kuchy�,wc, 

klimatizace, výtah 
bez vybavení možnost koupit garáž.s. 8 

6 
Brno-Zábrdovice 
ul. P�íkop 

28 Velmi dobrý 
spol. kuchy�,wc, výtah, 

klmatizace 
bez vybavení - 2 

7 
Brno-Židenice ul. 
Koperníkova 

35 Novostavba 
výtah, klimatizace, spol. 

kuchy�, WC 
bez vybavení 

možnost koupit garáž.s., 
nadstandard. Pasivní 

d�m 
5 

Zjišt �ní ceny prodeje porovnáním -  list 2 

�. 
Požadovaná 

cena 
Koef. re-

dukce 
Cena po 
redukci 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO     

(1-6) 
Nájemné 

oce�. objektu 

  K�  KCR K� plocha Stav 
P�ísl. 
AB 

Vybavení 
úvaha 
znalce 

poloha . K�/m2/m�síc 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 1 450 000 0,95 1 377 500 1,09 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 1,00 1 377 500 

2 1 800 000 0,95 1 710 000 1,12 0,90 1,07 1,00 0,98 0,94 0,99 1 727 273 

3 1 000 000 0,95 950 000 0,99 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 0,91 1 043 956 

4 1 790 500 0,95 1 700 975 1,20 1,00 1,10 1,00 1,00 0,89 1,17 1 453 825 

5 1 050 000 0,95 997 500 1,01 1,00 1,00 1,00 1,03 0,94 0,98 1 017 857 

6 1 400 000 0,95 1 330 000 1,10 0,95 1,00 1,00 1,00 0,94 0,98 1 357 143 

7 1 800 000 0,95 1 710 000 1,17 1,00 1,00 1,00 1,07 0,93 1,16 1 474 138 

Celkem pr�m�r   1 396 568             K� 1 350 242 
Výb�rová sm�rodatná 
odchylka 

329 802             K� 249 437 

Minimum   950 000             K� 1 017 857 

Maximum   1 710 000             K� 1 727 273 

�
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Zjišt �ní ceny porovnáním prodeje - list 1 

�. Lokalita Plocha stav p�íslušenství AB 
vybavení 
kancelá�e 

úvaha znalce Podlaží 

Byt 
Brno-st�ed ul. 
Veve�í 

18 Novostavba klimatizace, výtah bez vybavení parkování 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

27 Novostavba výtah, spol. kuchy�, wc bez vybavení možnost koupit garáž.s. 4 

2 
Brno-�erná pole 
ul. Hoblíkova 

30 
Kompletní 
rekonst. 

vl. Wc, kuchy� bez vybavení - 1 

3 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

17 Novostavba výtah, spol. kuchy�, wc bez vybavení možnost koupit garáž.s. 3 

4 
Brno-Malom��ice 
ul. Wágnerova 

38 Novostavba 
výtah, vl. Wc, chladící 

stropy 
bez vybavení možnost koupit garáž.s. 4 

5 Brno-Husovice 19 Novostavba 
spol. kuchy�,wc, 

klimatizace, výtah 
bez vybavení možnost koupit garáž.s. 8 

6 
Brno-Zábrdovice 
ul. P�íkop 

28 Velmi dobrý 
spol. kuchy�,wc, výtah, 

klmatizace 
bez vybavení - 2 

7 
Brno-Židenice ul. 
Koperníkova 

35 Novostavba 
výtah, klimatizace, spol. 

kuchy�, WC 
bez vybavení 

možnost koupit garáž.s., 
nadstandard. Pasivní 

d�m 
5 

Zjišt �ní ceny prodeje porovnáním -  list 2 

�. 
Požadovaná 

cena 
Koef. re-

dukce 
Cena po 
redukci 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO       

(1-6) 
Nájemné 

oce�. objektu 

  K�  KCR K� plocha Stav 
P�ísl. 
AB 

Vybave
ní 

úvaha 
znalce 

poloha . K�/m2/m�síc 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 1 450 000 0,95 1 377 500 0,89 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 0,82 1 679 878 

2 1 800 000 0,95 1 710 000 0,92 0,98 1,07 1,00 0,90 0,94 0,82 2 085 366 

3 1 000 000 0,95 950 000 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00 0,97 0,74 1 283 784 

4 1 790 500 0,95 1 700 975 1,00 1,00 1,10 1,00 1,00 0,89 0,98 1 735 689 

5 1 050 000 0,95 997 500 0,81 1,00 1,00 1,00 1,03 0,94 0,78 1 278 846 

6 1 400 000 0,95 1 330 000 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 0,94 0,80 1 662 500 

7 1 800 000 0,95 1 710 000 0,97 1,00 1,00 1,00 1,07 0,93 0,97 1 762 887 

Celkem pr�m�r   1 396 568             K� 1 641 279 
Výb�rová sm�rodatná 
odchylka 

329 802             K� 283 436 

Minimum   950 000             K� 1 278 846 

Maximum   1 710 000             K� 2 085 366 

�
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Zjišt �ní ceny porovnáním pronájmu - list 1 

�. Lokalita (Brno) plocha stav p�íslušenství AB 
vybavení 
kancelá�e 

úvaha znalce Podlaží 

Byt 
Brno-st�ed ul. 
Veve�í 

18 Novostavba 
výtah, klimatizace, 
spol. wc a kuchy� 

bez vybavení parkování 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Brno-st�ed ul. Vlhká 29 
Komplet. 
Rekonst. 

vl. Kuchy�ka, WC bez vybavení - 1 

2 
Brno-Trnitá ul. 
Špitálka 

29 Velmi dobrý vl. Kuchy�ka, WC bez vybavení 
možnost umíst�ní 

reklamy 
1 

3 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

18 Novostavba spol kuchy�, WC bez vybavení 
chybí kuchy�, možnost 

dostavby 
2 

4 
Brno-st�ed ul. 
Me�ová 

29 Novostavba 
klimatizace, vlastní 

kuchy�, WC 
bez vybavení 

možnost pronájmu gar. 
v budov�. Nutný 

poplatek pro vjezd 
2 

5 
Brno-st�ed ul. 
Holandská 

31 Velmi dobrý spol. kuchy�, wc vybavená 
možnost pronájmu 

parkování, úklid v cen� 
5 

6 
Brno-St�ed ul. 
Veve�í 

26 Velmi dobrý spol. kuchy�, wc bez vybavení 
možnost pronájmu 

parkování 
3 

7 
Brno-jih ul. 
Pražákova 

17 Novostavba 
spol. kuchy�, wc, 
sprchy, chlazené 

stropy 
bez vybavení 

možnost pronájmu 
parkování, nastandardní 
vybavení, pasivní d�m 

6 

8 
Brno-st�ed ul. 
Josefská 

26 �ást. rekonst. spol kuchy�, WC bez vybavení - 4 

Zjišt �ní ceny porovnáním pronájmu -  list 2 

�. 
Požadovaná 

cena 
Koef. re-

dukce 
Cena po 
redukci  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO     

(1-6) 
Nájemné oce�. 

objektu 

  K� KCR K� plocha Stav 
P�ísluš. 

AB 
Vybavení 
kancelá�e 

úvaha 
znalce 

poloha . K�/m2/m�síc 

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 6 742 0,95 6 405 1,10 0,97 1,02 1,00 0,95 1,00 1,03 6 218 

2 8 200 0,95 7 790 1,10 0,94 1,02 1,00 1,00 0,97 1,02 7 637 

3 5 000 0,95 4 750 1,01 1,00 0,95 1,00 0,85 0,97 0,79 6 013 

4 7 710 0,95 7 325 1,10 1,00 1,07 1,00 0,95 1,05 1,17 6 260 

5 6 450 0,95 6 128 1,12 0,94 0,95 1,05 1,02 0,97 1,04 5 892 

6 5 500 0,95 5 225 1,06 0,94 0,95 1,00 1,00 1,00 0,95 5 500 

7 8 523 0,95 8 097 0,98 1,00 1,05 1,00 1,08 0,94 1,04 7 785 

8 7 500 0,95 7 125 1,06 0,92 0,95 1,00 0,95 1,03 0,91 7 830 

Celkem pr�m�r   6 605             K� 6 642 
Výb�rová sm�rodatná 
odchylka 

1 197             K� 948 

Minimum   4 750             K� 5 500 

Maximum   8 097             K� 7 830 
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Zjišt �ní ceny porovnáním pronájmu - list 1 

�. Lokalita (Brno) plocha stav p�íslušenství AB vybavení kancelá�e úvaha znalce Podlaží 

Byt 
Brno-st�ed ul. 
Veve�í 

18 Novostavba 
výtah, klimatizace, 
spol. wc a kuchy� 

bez vybavení parkování 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Brno-st�ed ul. 
Vlhká 

29 
Komplet. 
Rekonst. 

vl. Kuchy�ka, WC bez vybavení - 1 

2 
Brno-Trnitá ul. 
Špitálka 

29 Velmi dobrý vl. Kuchy�ka, WC bez vybavení 
možnost umíst�ní 

reklamy 
1 

3 
Brno-st�ed ul. 
Milady Horákové 

18 Novostavba spol kuchy�, WC bez vybavení 
chybí kuchy�, možnost 

dostavby 
2 

4 
Brno-st�ed ul. 
Me�ová 

29 Novostavba 
klimatizace, vlastní 

kuchy�, WC 
bez vybavení 

možnost pronájmu gar. v 
budov�. Nutný poplatek 

pro vjezd 
2 

5 
Brno-st�ed ul. 
Holandská 

31 Velmi dobrý spol. kuchy�, wc vybavená 
možnost pronájmu 

parkování, úklid v cen� 
5 

6 
Brno-St�ed ul. 
Veve�í 

26 Velmi dobrý spol. kuchy�, wc bez vybavení 
možnost pronájmu 

parkování 
3 

7 
Brno-jih ul. 
Pražákova 

17 Novostavba 
spol. kuchy�, wc, 
sprchy, chlazené 

stropy 
bez vybavení 

možnost pronájmu 
parkování, nastandardní 
vybavení, pasivní d�m 

6 

8 
Brno-st�ed ul. 
Josefská 

26 
�ást. 

rekonstrukce 
spol kuchy�, WC bez vybavení - 4 

Zjišt �ní ceny porovnáním pronájmu -  list 2 

�. 
Požadovaná 

cena 

Koef. 
re-

dukce  

Cena po 
redukci  

K1 K2 K3 K4 K5 K6 
IO      

(1-6) 
Nájemné 

oce�. objektu 

  K�  KCR K� plocha Stav 
P�ísluš. 

AB 
Vybavení 
kancelá�e 

úvaha 
znalce 

poloha . K�/m2/m�síc 

(1) (7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

1 6 742 0,95 6 405 0,92 0,97 1,02 1,00 0,95 1,00 0,86 7 448 

2 8 200 0,95 7 790 0,92 0,94 1,02 1,00 1,00 0,97 0,86 9 058 

3 5 000 0,95 4 750 0,83 1,00 0,95 1,00 0,85 0,97 0,65 7 308 

4 7 710 0,95 7 325 0,92 1,00 1,07 1,00 0,95 1,05 0,98 7 474 

5 6 450 0,95 6 128 0,96 0,94 0,95 1,05 1,02 0,97 0,89 6 885 

6 5 500 0,95 5 225 0,88 0,94 0,95 1,00 1,00 1,00 0,79 6 614 

7 8 523 0,95 8 097 0,80 1,00 1,05 1,00 1,08 0,94 0,85 9 526 

8 7 500 0,95 7 125 0,88 0,92 0,95 1,00 0,95 1,03 0,75 9 500 

Celkem pr�m�r   6 605             K� 7 977 
Výb�rová sm�rodatná 
odchylka 

1 197             K� 1 190 

Minimum   4 750             K� 6 614 

Maximum   8 097             K� 9 526 

�
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