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v Jihomoravském kraji. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, které jsou 

následně aplikovány v praktické části. Ta se skládá ze tří částí. Nejprve 

je stanovena cena obvyklá rodinného domu, následně je popsán modelový příklad 

financování tohoto domu a nakonec je provedena analýza vývoje cen rodinných 

domů v Jihomoravském kraji v porovnání s dalšími faktory.  
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu s nemovitostmi.  

 Dalo by se říci, že je toto téma důležité nejen pro mě, abych splnila zadání své 

bakalářské práce, ale také pro každého, kdo plánuje, že si pořídí nemovitost. Většina 

lidí má nejspíš představu, jak by mělo jeho bydlení, kde by se cítil dobře a doma, 

vypadat. Každému je ale jasné, že své představy a požadavky bude muset přizpůsobit 

jak situaci na trhu, tak především svým finančním možnostem. Každý si holt nemůže 

dovolit prvotřídní vilu s bazénem a vinným sklepem na periferii velkoměsta.  

Právě pro lidi, kteří nemají peněz nazbyt je vývoj trhu s nemovitostmi nejdůležitější. 

Cítíme to všichni, trh je nadhodnocený a to, co jsme si mohli dovolit dříve již za stejné 

peníze nedostaneme. Kdo však nejčastěji, kromě lidí, co tímto způsobem investují, 

kupuje byty a rodinné domy? Jsou to mladí lidé jako jsem já. Často po škole, sotva 

začali pracovat, z brigád při škole se toho moc našetřit nedalo… Pak jsou tady mladé 

rodiny. To jsou sice již většinou zaměstnaní lidé se stálým příjmem, často ale jen 

s jedním, protože žena je na mateřské dovolené. Takoví lidé proto mají nejčastěji 

problém dosáhnout na hypoteční úvěr, ať už kvůli vysokým splátkám, nebo ještě 

častěji proto, že nemají zrovna velké úspory. Já sama patřím do této skupiny lidí a 

otázka vlastního bydlení pro mě začne být během pár let více než aktuální. Vím jistě, 

že chci zůstat ve městě. Zde jsou však ceny nemovitostí nadhodnoceny nejvíce.  

Ve své práci se soustředím na nemovitosti v Jihomoravském kraji, konkrétně v Brně a 

jeho okolí. Nejprve se zabývám byty, ale v praktické části přejdu kvůli lepší názornosti 

na rodinné domy. Díky tomu jsem tak i pokryla větší část segmentu rezidenčních 

nemovitostí. 

Teoretická část práce nejprve vymezí základní pojmy, poté se zabývá informacemi 

okolo prodeje nemovitostí, například co vše může cenu nemovitosti ovlivnit, s kým se 

při prodeji či koupi nemovitosti můžeme setkat a jaké existují zdroje pro financování. 

Závěr teoretické části patří sledování statistických dat týkajících se vývoje cen 

pozemků, bytů a rodinných domů dle údajů Českého statistického úřadu za posledních 

10 let. Poté ještě zvlášť porovnám vývoj cen bytů v ČR v kontrastu s vývojem cen bytů 

v Brně a v okrese Brno-venkov. 

Praktická část řeší modelový příklad mladé rodiny z Brna, která se rozhodne 

přestěhovat z podnájmu do vlastního domku v Kanicích. Nemá však dostatek úspor. 

Když se tento problém podaří vyřešit, nastanou problémy se splátkami. Na konci se 

také zamyslím, proč je stále větší problém získat vlastní bydlení. 

Bohužel se mi během psaní této práce nepodařilo rozluštit hádanku, kde vzít potřebné 

statisíce až miliony na to, abych si mohla dovolit přinejmenším hypotéku, když už ne 

přímo bydlení. Dozvěděla jsem ale více o tom, jak pomáhá lidem jako jsem já stát. 

Udělala jsem si obrázek o nabídkách některých bank na českém trhu a především jsem 

si alespoň trochu přičichla k práci odhadce nemovitostí, na což jsem čekala celé své 

studium.  
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1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1 NEMOVITÁ VĚC 
Tento pojem se začal používat až od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. Do té doby byl užíván pojem „nemovitost“, který byl definován 

starým občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. 

Ve starém občanském zákoníku byl také rozdíl v definici. Stavby a pozemky považoval 

starý občanský zákoník za samostatné věci, kdežto nový občanský zákoník určuje nově 

stavbu jako součást pozemku. 

 § 498 výše zmíněného občanského zákoníku číslo 89/2019 Sb. vysvětluje pojem 

movitá věc následovně: 

 „(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

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

Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z 

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

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ [8] 

Stavbou se samostatným účelovým určením se rozumí například metro, nebo vinný 

sklep. 

Nemovitou věcí je také právo stavby, které je podrobněji popsáno v kapitole 1.4. 

1.2 POZEMEK 
Katastrální zákon [4] označuje za pozemek část zemského povrchu, která je od 

sousedních částí oddělena hranicí vlastnickou, správní, danou různým způsobem 

využití a podobně. 

Kniha Analýza realitního trhu však pojem pozemek definuje jednoduše a sice: 

„Pozemek je nereprodukovatelný zdroj, jedinečný svojí polohou.“[1, str.10] 

Zákon o oceňování majetku dále dělí pozemky na: 

a) stavební pozemky, 

b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí 

jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a 

trvalý travní porost, 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v 

katastru nemovitostí, a zalesněné nelesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní 

plochy, 

e) jiné pozemky [5] 

Tento zákon stavební pozemky pro účely oceňování dále ještě dělí následovně: 

a) nezastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zastavěné plochy a nádvoří, 
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2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím, 

společným povolením, kterým se stavba umisťuje a 

povoluje, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou 

nahrazující územní rozhodnutí nebo územním souhlasem 

určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem stanovena 

nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním 

pozemkem pouze část odpovídající přípustnému limitu 

určenému k zastavění, 

 

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zahrady nebo ostatní plochy, v jednotném funkčním 

celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v 

druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které 

souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru 

nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

se stavbou, se společným účelem jejich využití. V 

jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

 

4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

 

b) zastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zastavěné plochy a nádvoří, 

 

2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

ostatní plochy, které jsou již zastavěny, 

 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav v 

katastru nemovitostí. [5] 

Pozemkem označeným jako zastavěná plocha a nádvoří může být takový pozemek, na 

němž je: 

a) budova včetně nádvoří (tj. části zastavěného stavebního pozemku, obsahující 

dvůr, vjezd, drobné stavby, bazén, zatravněné plochy, okrasné záhony a jiné 

přiléhající plochy, které slouží k lepšímu užívání stavby), vyjma skleníku, který je 

v katastru evidován jako budova, postaveného na zemědělském nebo lesním 

pozemku, a vyjma budovy postavené na lesním pozemku a budovy evidované 

na pozemku vodní plocha, 

b) společný dvůr, 

c) zbořeniště, 

d) vodní dílo. [1i] 
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Označen však tak může být i pozemek, na kterém dříve stavba stála, ale byla 

odstraněna a nedošlo ke změně druhu pozemku na jiný. Do chvíle než tak bude 

učiněno, je pozemek stále označován jako zastavěný. 

 

V rámci této práce se budeme dále zabývat pouze pozemky stavebními. 

1.3 STAVEBNÍ POZEMEK 
Stavební pozemek je ve stavebním zákoně a ve znění pozdějších předpisů definován 

jako: „pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby 

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

(dále jen „společné povolení“), anebo regulačním plánem.“ [2],[3] 

Katastrální zákon definuje stavební pozemek jednodušeji a to tak, že „stavební 

parcelou je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří.“ [4]  

Pojem parcela stejný zákon popisuje jako pozemek, který má danou polohu a 

geometrii, je zanesen v katastrální mapě a má svoje parcelní číslo

 
Obrázek 1.1. Označení stavební parcely v katastru nemovitostí (zdroj: 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

1.3.1 ZASTAVĚNÝ STAVEBNÍ POZEMEK 

Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů označuje za zastavěný stavební 

pozemek takový, který „je evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 

souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.“ [2][3] 

Zákon o oceňování majetku je v definování zastavěného pozemku stručnější. Za 

zastavěný pozemek považuje takový pozemek, který je v katastru nemovitostí 

vedený v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří, nebo jako ostatní 

plochy, které jsou již zastavěny. 

Trh s pozemky je oproti jiným trhům odlišný, a to zejména z důvodu podstaty 

samotného zboží, tedy pozemku. Ten se nedá přenést či přemístit, a proto u pozemků 

mnohem více než u jiného typu zboží (např.: automobilu) záleží na lokalitě, kde se 

zboží nachází. Oproti již zmíněnému automobilu je také rozdíl ten, že u stavebního 

pozemku považujeme jeho životnost z ekonomického hlediska za nekonečnou, tudíž se 

neodepisuje a nemůže ani docházet k jeho opotřebení. Dalším významným rozdílem je 

také to, že na rozdíl od vyrobených aut je nabídka pozemků omezená a nové pozemky 

nemohou vznikat, jejich nabídka je tedy jednou provždy limitována. [1, str.10] 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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1.4 STAVBA 
Dle zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a zákona č. 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony jsou stavby dle § 2  „veškerá stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího 

trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.“ [2][3] 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že stavbou je každé stavební dílo, přičemž nezáleží na 

stavební konstrukci, způsobu a účelu užívání, či době trvání stavby. Dle této definice je 

tudíž stavbou například i stan, není ale nemovitostí, protože není s pozemkem, na 

kterém stojí, pevně spojen základy. V zákoně samotném ale chybí definice toho, co to 

vlastně je stavební dílo. 

Z jistého úhlu pohledu může být zavádějící také to, že v právním systému se pojem 

„stavba“ používá jak pro označení věci (budova, silnice, most), tak i pro označení 

výrobního procesu, při kterém ta která věc teprve vzniká (jinými slovy výstavba, 

realizace). 

Stavby se dle § 3 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku člení následovně:  

a) stavby pozemní, kterými jsou 

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 

uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více 

ohraničenými užitkovými prostory, 

2. jednotky, 

3. venkovní úpravy, 

b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod 

energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další 

stavby speciálního charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby. [5] 

1.4.1 PRÁVO STAVBY 

Podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. platí, že stavba je součástí pozemku. 

Nemůže se tedy stát, že by po 1.1.2014, kdy nabyl nový občanský zákoník 

účinnosti, stavbu vlastnil jiný vlastník než ten, který vlastní i pozemek pod ní. 

Stavbu na cizím pozemku již tedy není možné brát jako samostatnou věc, pouze 

jako dočasnou stavbu. Lze však zřídit právo stavby, jehož je stavba součástí a 

které je samostatnou nemovitou věcí. Z toho důvodu musí být zapsáno ve 

veřejném seznamu. Právo stavby se získá podpisem smlouvy mezi stavebníkem 

a vlastníkem pozemku. Právo stavby lze zatížit, odkázat, darovat. Vlastník 

pozemku má předkupní právo na právo stavby a naopak stavebník má 
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předkupní právo na pozemek. Délka platnosti práva stavby je uvedena ve 

smlouvě, nesmí však být delší než 99 let, jedná se o pouze o dočasné řešení. 

1.4.2 ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Změnou dokončené stavby se ve znění stavebního zákona ve znění pozdějších 

předpisů rozumí: 

a) Nástavba, kterou se stavba zvyšuje 

b) Přístavba, jíž se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně  

propojena s dosavadní stavbou 

c) Stavební úprava, při které se zachovává půdorysné i výškové ohraničení 

stavby. Za stavební úpravu se považuje i zateplení pláště stavby [2][3] 

 

1.4.3 NOVOSTAVBA 

Pan profesor Bradáč ve své knize Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí 

z roku 2016 definuje novostavbu objektu takto : „nově vybudovaný stavební 

objekt mající charakter nového základního prostředku a tvořící prostorově 

ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby,“ [6; str.11] 

1.4.4 REKONSTRUKCE 

Rekonstrukci objektu dělíme z hlediska Jednotné klasifikace stavebních objektů 

(JKSO) na dva  druhy. Tím prvním je rekonstrukce objektu investiční povahy 

prostá, která má za následek změnu technických parametrů, případně i změnu 

účelu užívání. Při tomto typu rekonstrukce se navzdory stavebním úpravám 

zachovávají vnější půdorysné a výškové rozměry. [6, str.11] 

Druhým typem rekonstrukce je rekonstrukce objektu s rozšířením, kdy je 

v rámci rekonstrukce realizována i nástavba či přístavba, popřípadě 

obojí.[6,str.11] 

1.4.5 MODERNIZACE 

Stejně jako u rekonstrukce, i modernizace se dělí na modernizaci objektu 

investiční povahy prosté a modernizaci objektu s rozšířením. 

Modernizace je rekonstrukce doplněná o stavební úpravy, díky kterým se části 

objektu nahradí modernějšími, tím se odstraní opotřebení objektu způsobené 

technickým vývojem, zvýší se vybavenost objektu a případně i jeho použitelnost. 

Při modernizaci objektu s rozšířením je v rámci modernizace realizována ještě 

nástavba, přístavba nebo obojí. [6, str.11] 

1.5 BUDOVA 
Budovu nám definuje § 2 katastrálního zákona č.256/2013 Sb. následovně: „budovou 

se rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově 

soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.“ 

[4] 
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Budovy se evidují v katastru nemovitostí, výjimku tvoří tzv. drobná stavba, kterou 

katastrální zákon určuje jako „stavbu s jedním nadzemním podlažím, pokud její 

zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a výška 4,5 m, která plní doplňkovou funkci ke 

stavbě hlavní, a stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k 

zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud její zastavěná 

plocha nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m; za drobnou stavbu se nepovažuje stavba 

garáže, skladu hořlavin a výbušnin, stavba pro civilní ochranu, požární ochranu, stavba 

uranového průmyslu a jaderného zařízení, sklad a skládka nebezpečných odpadů a 

stavba vodního díla.“ [4] 

1.6 STAVBA PRO BYDLENÍ 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území dělí 

stavby pro bydlení následovně: 

a) bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 

na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 

b) rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům 

na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví [7] 

1.7 BYT 
§ 1159 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. definuje byt následovně: 

„Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných 

částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“ 

[8] 

Obecně lze říci, že byt tvoří jedna samostatná místnost nebo soubor spojených 

místností, které jsou určeny k bydlení, pokud o tom rozhodl stavební úřad. Místnosti 

v jednom bytě musí být vhodně propojeny a být odděleny od zbytku domu (například 

uzamykatelnými dveřmi). Podíl na společných částech nemovité věci lze přeložit jako 

právo na užívání společných prostranství v bytovém domě (chodby, sklepy - nejsou-li 

brány za příslušenství bytu a jsou mimo byt).  

Byty dělíme dle vlastnictví následovně: 

a) Nájemní byty: byt má v užívání nájemník, který není jeho 

majitelem. Tím je nájemce, kterému nájemník platí 

pronájem na základě smlouvy. 

b) Byty v osobním vlastnictví: byt užívá sám majitel bytu. 

c) Družstevní byty: v případě koupi družstevního bytu, 

nekupujete konkrétní byt, ale členství v družstvu, které 

tvoří zpravidla majitelé jednotek daného bytového 

domu. 
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1.8 NEBYTOVÝ PROSTOR 
U nebytového prostoru je definice opakem definice bytu. Opět se jedná o 

samostatnou místnost nebo soubor místností, které však dle rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu nejsou určeny k bydlení.  

Jak doplňuje pan Ort ve své knize Analýza realitního trhu: „Nebytovými prostory 

přitom nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru nebo společné 

části domu.” [1, str.13] 

1.9 RODINNÝ DŮM 
Nejjasnější se mi zdá definice rodinného domu, která je napsána v ČSN 73 4301 

Obytné budovy : 

„Stavba pro bydlení, která svým uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné 

bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k 

bydlení, rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví“ [11]  

Podle tzv. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., konkrétně  § 13 je rodinný dům 

definován velmi podobně jako u výše již zmíněné normy ČSN 73-4301, a to: 

„Jako rodinný dům se ocení stavba, ve které více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, má 

nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a 

podkroví. 

(3) Je-li rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění účel 

jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům. Jestliže dojde ke změně účelu 

užívání, stavba se ocení podle § 12 “  [12] ( pozn.: dle § 12 se rozumí obecně jako 

budova či hala, které nelze zařadit dle jejich účelu ani do jedné kategorie). 

1.10 OBESTAVĚNÝ PROSTOR 
Základní obestavěný se vypočítá ze vztahu: 

Op = Oz + Os + Ov + Ot 

Kde:  

Op.....Obestavěný prostor 

Oz.....Objem základů  

Os.....Objem spodní stavby (podzemní, instalační prostor; pokud ji lze 

oddělit od vrchní části objektu) 

Ov.....Objem vrchní stavby 

Ot.....Objem zastřešení 
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Obrázek 1.2. Rozdělení obestavěného prostoru (zdroj: vlastní) 

 

Od základního obestavěného prostoru se neodečítají lodžie, zapuštěná zádveří, 

průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy. [6, str.35] 

Postup výše uvádí česká státní norma, avšak při oceňování se vychází z oceňovací 

vyhlášky č.441/2013 Sb., která ve své příloze číslo 1 definuje obestavěný prostor 

následovně: 

 „(1) Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 

stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. 

 (5) Neodečítají se 

a) otvory a výklenky v obvodových zdech, 

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně, 

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. 

(6) Neuvažují se 

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi, 

b) římsy, pilastry, půlsloupy, 

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou 

atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi. 

(7) Připočítají se 

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem 

zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.“ [12] 

 

1.11 PODLAHOVÁ PLOCHA 
Podlahovou plochu řeší a definuje opět několik právních norem. 

A jak správně podotýká paní Báčová v knize Podlahová a užitná plocha budov v 
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právních předpisech: „Termín podlahová (užitková, užitná) plocha bytu (domu), resp. 

obytná plocha, má v právních předpisech různé významy. Vždy je proto třeba zkoumat, 

pro jaký účel a podle jakého právního předpisu má být tento údaj uváděn.” [9, str.5] 

Například v novém občanském zákoníku se setkáváme s pojmem podlahová plocha 

především v souvislosti s jednotkami (byty). § 1222 nového občanského zákoníku pak 

přímo sděluje: 

„Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v 

jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o 

činnostech týkajících se správy domu a pozemku. “ [8] 

Tímto předpisem je nařízení vlády č. 366/2013 Sb., který nám přímo říká: 

§ 2 

Prostorové ohraničení bytu 

Pro účely výpočtu podlahové plochy je byt, jako prostorově oddělená část domu, 

ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části domu, 

podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách 

ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást 

bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor. 

§ 3 

Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce 

(1) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu 

včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, 

jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je 

vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich 

povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými 

předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve 

vnitřní ploše bytu. 

(2) Podlahovou plochu mezonetového bytu umístěného ve dvou nebo více podlažích 

spojených schodištěm uvnitř bytu tvoří půdorysná plocha všech místností vypočtená 

způsobem stanoveným v odstavci 1 a plocha pouze dolního průmětu schodiště. 

(3) V případě bytu s galerií, kdy je horní prostor bytu propojen s dolním prostorem 

schodištěm, se podlahová plocha galerie započítává jako podlahová plocha místnosti, 

pokud podchodná výška tohoto prostoru dosahuje alespoň 230 cm, i když není zcela 

stavebně uzavřena všemi stěnami; započítává se současně plocha dolní místnosti, má-li 

alespoň stejnou podchodnou výšku, a plocha dolního průmětu schodiště. Pokud 

podmínky minimální podchodné výšky nejsou splněny, započte se pouze plocha dolní 

místnosti. 
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(4) Vypočtená podlahová plocha bytu podle odstavců 1 až 3 se uvádí v m2 a zaokrouhluje 

na jedno desetinné místo tak, že pět setin m2 a více se zaokrouhluje směrem nahoru, k 

méně než pěti setinám m2 se nepřihlíží. 

Definováním a způsobem určení podlahové plochy se zabývá také zákon o oceňování 

nemovitostí odkazující na vyhlášku č.441/2013 Sb. (oceňovací vyhlášku) s Přílohou č.1 k 

vyhlášce č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., Měření a výpočet výměr 

staveb a jejich částí. [10] 

Dle již zrušeného zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. se však podlahová plocha 

počítala jiným způsobem: „podlahovou plochou bytu nebo rozestavěného 

bytu podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu 

nebo rozestavěného bytu,“ [13] 

Dle tohoto zákona se do podlahové plochy bytu nezapočítávají svislé konstrukce uvnitř 

bytu – sčítají se tedy pouze reálné plochy jednotlivých místností v bytě. Stejný byt 

může mít tedy dvě různé podlahové plochy, záleží, zda byla podlahová plocha určena 

postaru nebo již nově zavedeným způsobem. 

1.12 UŽITNÁ PLOCHA 
S tímto pojmem se setkal snad každý, kdo někdy pročítal inzeráty realitních kanceláří. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že je to jinak pojmenovaná podlahová plocha, ale 

není tomu tak, což vyplývá již z definice, kterou jsem převzala z Úředního věstníku 

Evropské unie: Nařízení komise (ES) č.1503/2006 a která zní následovně: 

„ Užitná plocha budovy (1) se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje:  

— konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, 

sloupy, sloupky, šachty, komíny),  

— funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení 

a klimatizace nebo energetické generátory),  

— průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory).  

Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, 

obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory 

používané majiteli bytových jednotek.“ [14] 

Na rozdíl od podlahové plochy, do které se tedy sklepy, terasy, lodžie a balkony 

nezapočítávají, do užitné plochy započteny jsou. [12i] 

1.13 ZASTAVĚNÁ PLOCHA STAVBY 
Zastavěná plocha je pojem definovaný opět oceňovací vyhláškou číslo 441/2013 Sb., a 

to následovně: 

„(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty 

vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 

roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.“ [12] 
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1.14 ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODLAŽÍ 
„ (1) Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního 

líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto 

podlaží včetně omítky.“ [12] 

1.15 SOUČÁSTI NEMOVITOSTI 
§ 505 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. obsahuje následující definici: 

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

aniž se tím věc znehodnotí. [8] 

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

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

co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. 

Součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé. [8] 

V praxi jsou často za součásti stavby považována technologická zařízení, která jsou se 

stavbou pevně spojena, například výtah. Naopak technologická zařízení jako jsou třeba 

těžké stroje strojírenské výroby jsou sice často k podlaze přimontovány, ale nejsou její 

součástí, protože stavba bez nich může fungovat zcela bez problému. Z předchozích 

řádek je tedy zřejmé, že se jedná o věci, které se po oddělení od věci hlavní (např.: 

budovy) znehodnotí. 

1.16 PŘÍSLUŠENSTVÍ NEMOVITOSTI 
V občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., o pár řádek níže najdeme také definici pojmu 

příslušenství. Tento pojem by se mohl zaměňovat s pojmem součást nemovitosti. 

Hlavní rozdíl je v tom, že příslušenství se po oddělení od věci hlavní neznehodnotí a 

může být dále užíváno. 

„Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se 

jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li vedlejší 

věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím.“ 

„Je-li stavba součástí pozemku, jsou vedlejší věci vlastníka u stavby příslušenstvím 

pozemku, je-li jejich účelem, aby se jich se stavbou nebo pozemkem v rámci jejich 

hospodářského účelu trvale užívalo.“ [8] 

Z výše uvedené definice vyplývá, že určení, co je součástí nemovitosti je individuální a 

přesný seznam toho, co je a co není, nenajdeme. V praxi se za příslušenství nemovitosti 

většinou považují ploty ohraničující pozemek či přípojky inženýrských sítí. Zcela záleží 

na vlastníkovi hlavní věci, tedy například rodinného domu, co jako příslušenství určí. 

2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ HODNOTU REZIDENČNÍCH 

NEMOVITOSTÍ 

2.1 DOPRAVNÍ DOSTUPNOST 
Ač by se zdát tak nemuselo, dva následující pojmy, dopravní dostupnost a dopravní 

obslužnost, hrají velkou roli při výběru nemovitosti, a tedy i při analýze realitního trhu. 
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Dopravní dostupností se myslí možnost dostat se k nemovitosti osobním automobilem, 

které nebude muset být nijak speciálně upravováno, nejlépe po bezprašné, zpevněné 

cestě. Důležitým kritériem je také možnost zaparkovat dopravní prostředek v dochůdné 

vzdálenosti od nemovitosti. 

V horské oblasti se jako potenciální zájemce o koupi nemovitosti budeme zajímat spíše 

o dopravní dostupnost v průběhu zimních měsíců. Především tedy sjízdnost komunikací. 

Ve velkých městech, například v Praze, pro nás bude důležitým kritériem možnost 

parkování a množství parkovacích míst v dochůdné vzdálenosti od nemovitosti. 

2.2 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
Na rozdíl od dopravní dostupnosti, kdy řešíme, jak a zda vůbec se k nemovitosti 

dostaneme za pomocí individuálním dopravních prostředků, dopravní obslužnost je 

kritérium zabývající se napojením lokality, ve které se nachází vybraná nemovitost, na 

síť veřejné dopravy. 

Zkoumá tedy především vzdálenost autobusových a vlakových zastávek od nemovitosti, 

četnost spojů, délku cestování a počet přestupů například do centra města nebo 

spádové oblasti. 

Za prostředky hromadné dopravy považujeme autobusy, vlaky a letadla, ve městě 

tramvaje, trolejbusy, metro, v menší míře lodě (přívozy na Vltavě apod.) 

Obecně je obvyklé považovat vzdálenost 600 m za maximální komfortní dochůdnou 

vzdálenost. 

2.3 OBČANSKÁ VYBAVENOST 
Ačkoliv si to na první moment neuvědomujeme, je občanská vybavenost po samotné 

stavbě jedním z nejdůležitějších aspektů při rozhodování o koupi či nekoupi dané 

nemovitosti. Ovlivňuje tedy podstatně i ceny rezidenčních nemovitostí v dané lokalitě.  

Je logické, že ve velkých městech jako je Praha či Brno, bude množství a kvalita 

občanské vybavenosti mnohem vyšší, než v nějaké malé vesničce na Vysočině. 

Co tedy pojem občanská vybavenost je a co do tohoto okruhu patří?  

„Pojem „občanská vybavenost” vznikl v době centrálně plánovaného hospodářství a 

zahrnuje řadu rozdílných typů staveb. Původně měl označovat stavby, které doplňují 

obytné a výrobní stavby a zajišťují různé služby pro obyvatele.“ [2i] 

Jsou to tedy objekty a stavby určené pro veřejnost, jejichž výčet by byl dlouhý, k těm 

nejvýznamnějším však patří:  

• Mateřské a základní školy 

• Zdravotní péče, lékárny 

• Obchodní domy, prodejny 

• Divadla, kina 

• Restaurace, hotely, penziony 

• Sakrální stavby 
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• Administrativní a správní budovy 

• Plochy pro rekreaci, sportoviště, dětská hřiště a další 

2.4 UMÍSTĚNÍ STAVBY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Lokalita je při výběru rezidenční nemovitosti pro kupujícího většinou když ne 

nejdůležitější, tak velmi důležitý aspekt. Máme lokality populární, což se samozřejmě 

odráží i na ceně nemovitostí v této lokalitě, a jsou lokality nepopulární. Důvodů, proč 

je tomu tak je samozřejmě mnoho. Může to být vysoká kriminalita, nedostatečná 

občanská vybavenost či dopravní dostupnost, blízká průmyslová zóna či těžký průmysl, 

dopravní tepny, vytížené železniční tratě, dálnice či dálniční přivaděče. 

Při koupi nemovitosti je také dobrý nápad, podívat se do územního plánu dané obce a 

zjistit, co je v blízkosti nemovitosti plánováno, zvláště, pokud je cena nemovitosti nižší 

než je v dané lokalitě obvyklé. Zájemce se tak vyhne hořkému zklamání, než když by za 

pár let po koupi zjistil, že mu vedle zahrady povede dálniční přivaděč, nebo mu budou 

nad hlavou nalétat letadla, která přistávají na novém letišti za kopcem. 

Je však jasné, že taková nemusí být celá lokalita a může se jednat například jen o pár 

ulic. Proto je velmi důležitá osobní prohlídka vybrané nemovitosti a zjištění základních 

informací o nejbližším okolí nemovitosti. 

2.5 STAV VLASTNÍ NEMOVITOSTI 
Dle mého názoru nejdůležitější ze všech faktorů. V jakém je nemovitost stavu. Může 

být přeci ve špičkové lokalitě s perfektní infrastrukturou a občanským vybavením, ale 

pokud je to objekt, který již dávno dosloužil, není se čemu divit, že jeho hodnota 

nebude taková, jakou bychom si v dané lokalitě představovali. 

Není to ale jen opotřebení, rozhodujícími faktory jsou především ty, na které se, hned 

po lokalitě, dívá asi každý laik, když hledá nemovitost.  

Prvním z nich je velikost nemovitosti, nejčastěji udávaná buď v metrech čtverečních a 

pro představu také počtem místností (u rezidenčních nemovitostí). 

Dalším důležitým faktorem u domů je velikost pozemku udávaná opět v metrech 

čtverečních a jeho tvar. Obecně jsou považovány pozemky pravidelných tvarů za lepší. 

U pozemků je důležitá i jejich zainvestovanost. Tím se myslí napojení na veřejný 

vodovod, kanalizaci, elektřinu, popřípadě i plyn, důležitý je také přístup na pozemek, 

který musí být po veřejně přístupné cestě. 

A v neposlední řadě je významným faktorem již zmíněný stavebně technický stav, kdy 

je logické, že novostavby budou mít větší hodnotu než dům stejné velikosti ve stejné 

lokalitě před rekonstrukcí. 

2.6 VĚCNÁ BŘEMENA A JINÁ ZATÍŽENÍ 
Věcnými břemeny se zabývá § 16 katastrálního zákona č. 357/2013 Sb., který říká 

následovné:  

„(1) U věcného břemene se evidují 

a) obsah práva jeho stručným popisem, 
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b) údaje o zatížené nemovitosti včetně údajů o geometrickém plánu, kterým byl 

vymezen rozsah věcného břemene, pokud bylo věcné břemeno zřízeno k části 

pozemku, 

c) údaje o povinném v případě, kdy se věcné břemeno vztahuje pouze ke 

spoluvlastnickému podílu na nemovitosti, 

d) údaje o panující nemovitosti nebo údaje o oprávněné osobě, je-li věcné 

břemeno zřízeno ve prospěch osoby, a 

e) poslední den doby, na kterou bylo věcné břemeno sjednáno, pokud bylo 

sjednáno na omezenou dobu.“ 

(2) Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující se v katastru eviduje jak u 

nemovitosti panující, tak u nemovitosti zatížené. 

(3) Věcné břemeno ve prospěch osoby se eviduje pouze u nemovitosti zatížené. 

(4) Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti panující, která není předmětem evidování 

v katastru, se eviduje pouze u nemovitosti zatížené. 

(5) Věcné břemeno zatěžující nemovitost, která není předmětem evidování v katastru, 

se eviduje pouze u nemovitosti panující. 

(6) U budoucího výměnku se evidují obdobné údaje jako u věcného břemene.“ [4] 

Jiným zatížením se rozumí především exekuce, povodňové riziko a další zatížení dle 

občanského zákoníku, například zástavní právo, reálné břemeno, či služebnosti.  

Služebnosti dělí občanský zákoník č. 89/2012 Sb. na pozemkové a osobní služebnosti. 

Pozemkovými služebnosti jsou služebnost inženýrské sítě, opora cizí stavby, služebnost 

okapu, právo na svod dešťové vody, služebnost rozlivu, právo na vodu, služebnost 

stezky, průhonu a cesty a právo pastvy. [8] 

Dalšími služebnostmi bývají užívací a požívací právo nebo služebnost bytu. Kromě 

věcného břemene užívá občanský zákoník také pojmu reálné břemeno. To zavazuje 

služebníka vůči vlastníkovi aktivně něco konat. Reálné břemeno může být uvaleno 

pouze na nemovitosti zapsané ve veřejném seznamu, u staveb tedy v katastru 

nemovitostí.[8] 

Povodňové riziko nabylo především po povodních v letech 1997 a 2002 na významu. 

Nejen pro banky a pojišťovny, které stavby v nejvíce rizikových zónách nepojistí, ale 

také pro trh s nemovitostmi. Jak vyplývá z podstaty věci, ceny nemovitostí 

v záplavových oblastech budou mnohem nižší, než ceny u obdobných nemovitostí 

v lokalitě s mírnějším nebo vůbec žádným rizikem. Do jaké záplavové zóny daná 

lokalita spadá se lze velmi rychle přesvědčit i na internetu, kde nalezneme povodňové 

mapy (například na internetových stránkách pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s.), 

často bývají takové mapy zpracovány i v rámci územního plánování obcí a jsou tak 

k nahlédnutí opět na internetových stránkách obce či přímo na obecních úřadech.  
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• Obrázek 1.3. Mapa záplavových území v okolí řeky Moravy a přítoků u 

Uherského Hradiště (zdroj: https://geoportal.kr-zlinsky.cz/zaplavy/) 

3 SUBJEKTY NA TRHU S NEMOVITOSTMI 
Na realitním trhu se střetávají jako hlavní subjekty nabízející nemovitost ke koupi a ty, 

které mají zájem nějakou nemovitost zakoupit (poptávající). Kromě hlavních subjektů, 

prodávajícího a kupujícího, vystupují na trhu s nemovitostmi velmi často také vedlejší 

subjekty zaměřující se na zprostředkovávání obchodu a společnosti, které zajišťují 

financování nemovitosti, tedy finanční instituce. 

3.1 PRODÁVÁJÍCÍ 
Prodávající může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která nabízí nemovitost, kterou 

vlastní k prodeji na realitním trhu. Fyzickými osobami se nejčastěji myslí domácnosti, 

které nabízejí nemovité věci, jako jsou pozemky, případně do jisté míry s již 

opotřebovanými stavbami. Novostavby nejčastěji nabízejí developerské společnosti. 

Tyto subjekty tedy tvoří na trhu s nemovitostmi nabídku. 

3.2 KUPUJÍCÍ 
Nakupujícím je právnická nebo fyzická osoba, která na trhu hledá nemovitost ke koupi.  

Na realitním trhu tedy tyto subjekty tvoří stranu poptávky.  

3.3 ZPROSTŘEDKOVATEL OBCHODU 
Zprostředkovatelé při koupi či prodeji nemovitostí bývají velmi častí. Jedná se většinou 

o realitní kanceláře prostřednictvím realitních makléřů, realitní servery (např.: 

sreality.cz, bezrealitky.cz a další) a tištěné realitní inzerce (např.: regionální časopis 

REALCITY). Jak již z dnešní doby vyplývá, internetové portály a inzeráty pomalu ale jistě 

vytlačují klasické tištěné inzeráty. 
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3.4 FINANČNÍ INSTITUCE 
Finanční instituce jsou vedlejším subjektem na trhu s nemovitostmi, ale nejsou o moc 

méně důležité než subjekty hlavní. Finanční instituce ( tradičně komerční banky či 

hypoteční banky) poskytují kupujícímu prostředky ke koupi nemovitosti – hypotéku. 

Na druhou stranu také poskytují peníze developerům, aby mohli realizovat svoje 

projekty a následně je prodávat. 

„V roce 2018 bylo podle Fincentra Hypoindexu sjednáno 99.477 hypotečních úvěrů za 

218,41 miliardy korun. Bylo to o 7,38 miliardy méně než předloni. V roce 2017 bylo 

uzavřeno 109 618 hypoték, a v rekordním roce 2016 to bylo 114 550 hypoték.“ [3i]  

Naopak v roce 2019 došlo na hypotečním trhu k propadu, který způsobily nejen 

regulace ČNB, ale také fakt, že kdo měl o hypotéku zájem, měl ji již sjednanou. [3i] 

3.5 STÁT 
Stát prostřednictvím České národní banky může regulovat a ovlivňovat výši úroků na 

trhu s hypotečními úvěry. Pravomocí ČNB je také stanovování podmínek pro získání 

hypotečního úvěru, aktuální podmínky pro získání hypotečního úvěru jsou popsány 

v kapitole 5.4. Při stanovování limitů ( především se jedná o limity vycházející 

z ukazatelů  LTV, DTI a DSTI, kde LTV = procentuální vyjádření hodnoty nemovitosti 

placené úvěrem, DTI = Dluh vyjádřený násobkem ročního příjmu, DSTI = jak velká část 

čistého měsíčního příjmu je vynakládána na splátku úvěru) se ČNB dívá mimo jiné i na 

to, jak moc jsou ceny nemovitostí na realitním trhu nadhodnocené. Nadhodnocení cen 

nemovitostí na trhu posledních několik let stále roste, zatímco v roce 2018 to dělalo 

v průměru 15%, v roce 2019 již 20%. Pokud by k navyšování nadhodnocování cen 

nemovitostí docházelo i nadále, hodlá ČNB tyto limity zpřísnit. [7i] 

ČNB dohlíží na komerční banky, zda jí zavedená opatření dodržují. 

4 CENA vs. HODNOTA 
§ 492 občanského zákona č. 89/2012 Sb. definuje pojem cena takto: 

„Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena 

obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.“ [8] 

Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. říká, že:  

„ Cena je peněžní částka 

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) určená podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.“ 

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. dává definici ceny z jiného úhlu pohledu 

a sice: „Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon 

nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 

rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-526?text=cena#f1340152
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všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy 

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího 

ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 

stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné 

osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 

hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k 

nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. 

(2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

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

(3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, 

je cena zjištěná.“ [5] 

Pan profesor Bradáč ve své knize uvádí cenu a hodnotu následovně: 

4.1 CENA 
„Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 

částku za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým 

faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby“ 

[6;str.54] 

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

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze 

koupit, na jedné straně, kupujícími a prodávajícími na druhé straně. Jedná se o odhad. 

Podle ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo 

služby k datu, k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak 

jsou definovány (např. věcná hodnota, výnosová hodnota, střední hodnota, střední 

hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným 

číslem. Při oceňování je proto vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována.“ 

[6, str.54] 

4.3 TRŽNÍ HODNOTA (Fair Market Value) 
Tržní hodnota je pojem, kterému se při analýze realitního trhu nevyhneme. Tento 

pojem vyjadřuje průměrnou cenu, za kterou by mohla být nemovitost směněna na 

základě smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, za předpokladu, že byla 

nemovitost dostatečně dlouho nabízena veřejnosti k prodeji. Tržní hodnota je veličina 

ekonomicky průměrná (obecná). [1; str.17] 

4.4 OBVYKLÁ CENA 
Obvyklá cena je pojem, který používá a definuje zákon o oceňování majetku č. 

151/1997Sb. takto: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke 

dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její 
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výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího 

nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí 

například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 

kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné 

osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní 

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

cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ [5] 

Věcně odpovídá definici pojmu Tržní hodnota a z ekonomického hlediska se jedná o 

právní synonyma [1;str.17] 

4.5 TRŽNÍ CENA (Market Price) 
Tržní cena je veličinou ekonomicky konkrétní, přesnou. Vyjadřuje přesný údaj o tom, 

že v určité chvíli proběhl určitý obchod určité nemovitosti za určitou cenu. Pokud byla 

tržní hodnota správně odhadnuta například znalcem, odhadcem nebo realitním 

makléřem, měla by se co nejvíce přiblížit dosažené tržní ceně. [1; str.17] 

4.6 TRŽNÍ CENA V TÍSNI 
Tento pojem používají banky pro cenu, za kterou je nemovitost zcela jistě rychle 

prodejná. [6; str.65]  

V podstatě jde o cenu obvyklou, sníženou o riziko spojené s promptním prodejem. 

4.7 CENA ZVLÁŠTNÍ OBLIBY (Special Value)  
I když je tržní hodnota pro všechny subjekty trhu stejná, pro některý sektor nebo 

konkrétní subjekt může mít zvláštní cenu – cenu zvláštní obliby.[1; str.18] 

Příkladem může být například pozemek, který je jediným přístupovým místem 

k pozemku s nějakou budovou. Pro majitele budovy bude mít tento pozemek mnohem 

větší hodnotu a bude ochoten zaplatit na pozemek více než ostatní, pro které je 

pozemek pro svou špatnou lokalitu, rozměr a podobně třeba téměř bezcenný. [1; str. 

18] 

Cenu v tísni i cenu zvláštní obliby lze jen velmi těžko rozpoznat. Proto se při srovnávací 

metodě oceňování nemovitostí dělá výběr z více objektů a zpravidla se nejvyšší a 

nejnižší cena škrtne, aby se předešlo vlivu ceny zvláštní obliby či naopak ceny v tísni, 

což by mohlo výrazně zkreslit výslednou hodnotu. 

4.8 POŘIZOVACÍ CENA (též „cena historická) 
Pořizovací cenou se rozumí cena, kterou stála věc v době jejího pořízení. U nemovitostí 

se rozumí v době výstavby. Jedná se o cenu bez odečtu opotřebení a používá se 

především v účetnictví. [6; str.59] 

4.9 REPRODUKČNÍ CENA (Reproduction Cost) 
Tento pojem souvisí pouze se stavbami, jelikož pozemky nejsou reprodukovatelné. 

Touto cenou se rozumí cena, za kterou by v současné době bylo možné postavit 

přesnou kopii dané stavby. Právě na základě této ceny stanovují pojišťovny pojistnou 

hodnotu pojišťované stavby, je proto velmi důležitá. [1; str.18] 
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5 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Otázka financování je při koupi nemovitosti jednou z nejdůležitějších. Pro domácnosti 

se zpravidla jedná o velkou finanční zátěž a málokdo má našetřenou celou potřebnou 

částku. Nejčastějším způsobem financování je financování pomocí úvěru, hypotéky. 

5.1 ÚČELOVÝ HYPOTEČNÍ ÚVĚR 
Jedná se o půjčku na bydlení, kterou poskytuje zpravidla banka. Slovo účelový říká, že 

hypoteční úvěr bude sloužit k úhradě konkrétní věci. Neúčelové hypotéky jsou známé 

jako tzv. americké hypotéky. Ty si lze vzít na cokoliv. 

Při této půjčce se ručí nemovitou věcí žadatele o hypotéku, která má stejnou nebo 

vyšší hodnotu. Často tak dlužník ručí právě kupovanou nemovitostí. Pravidla a 

podmínky pro sjednání hypoték má na starosti Česká národní banka, která doporučuje 

jak výši úrokového procenta ve formě vlastních půjček bankám, ale stanovuje také 

podmínky bonitního prověřování klienta. Jednotlivá doporučení jsou kontrolována. Za 

jejich nedodržování může ČNB ukládat finančním ústavům pokuty.  

Podmínky získání hypotečního úvěru v roce 2019: 

• Žadatel musí být starší 18 let 

• Musí se jednat o občana ČR 

• Žadatel musí mít čistý trestní rejstřík 

• Žadatel musí doložit své příjmy 

• Výše hypotéky nesmí být větší jak devítinásobek čistého ročního příjmu 

• Žadatel musí mít již našetřeno minimálně 20% z ceny nemovitosti (jsou i 

výjimky, ale velmi omezeně) 

• Suma měsíčních splátek všech úvěrů včetně hypotéky nesmí být vyšší než 45% 

čistého měsíčního příjmu [4i] 

5.2 ÚVĚRY ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ 
Tyto úvěry bývají navázány na stavební spoření u některé ze stavebních spořitelen. 

Samozřejmostí je účet u této stavební spořitelny jehož výše dosáhne na splnění 

podmínek pro získání úvěru. Výhodou bývá pevná a celkem nízká hodnota úrokové 

sazby, nemusí být ale nižší než u hypotečního úvěru. 

5.3 SPOTŘEBNÍ ÚVĚR 
Není pro financování nemovitosti moc vhodný vzhledem k vyšším úrokovým sazbám. 

Často slouží k poskytnutí finančních prostředků, které žadateli chybí k dosažení na 

klasický hypoteční úvěr. 

5.4 PODPORA STÁTU 
Státní podpora na pořízení bydlení je určena především pro mladé do 36 let pečující o 

dítě do 15 let, pro které jsou vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu. Každá rodina 

tak může získat až dva miliony korun za podmínek popsaných například na 

internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení.  

Takto získané prostředky lze využít na:  
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• výstavbu novostavby rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 

m²; 

• koupi bytu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 75 m²; 

• koupi rodinného domu, jehož podlahová plocha nepřesáhne 140 m²; 

• modernizaci obydlí. [5i] 

Výše možného úvěru je rozdělena dle typu pořizované nemovitosti: 

• nejméně 30 000 Kč a nejvýše 300 000 Kč na modernizaci obydlí; 

• nejvýše 2 000 000 Kč na pořízení rodinného domu, a to výstavbou, nejvýše však 

80 % skutečných nákladů na výstavbu, nebo koupí, nejvýše však 80 % ceny 

sjednané, a to včetně ceny pozemku; 

• nejvýše 1 200 000 Kč na pořízení obydlí koupí bytu, nejvýše však 80 % ceny 

sjednané. [5i] 

6 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 
Podklady pro ocenění je odhadce povinen uvést ve svém odhadu. Mezi takové 

podklady patří zejména: 

1) Výpis z katastru nemovitostí: je třeba použít aktuální výpis. Informace z výpisu 

lze ověřit na internetových stránkách www.cuzk.cz v sekci nahlížení do KN. 

2) Kopie příslušné části katastrální mapy: vyznačeny oceňované pozemky. Měla 

by být aktuální. Opět lze ověřit v nahlížení do KN na webových stránkách 

www.cuzk.cz. 

3) Výpisy z pozemkové knihy: dostupné obvykle na Pozemkovém úřadě. Důležité 

zejména k prokázání stáří starších staveb. Druhou možností je oslovit místně 

příslušný obecní úřad, zda má k dispozici evidenci nemovitostí s touto 

informací. 

4) Cenová mapa pozemků: pokud je pro danou obec zpracována a je platná. 

5) Výkresová dokumentace: VD skutečného provedení staveb, nejlépe schválená 

stavebním úřadem. 

6) Stavebně právní rozhodnutí: myšleno územní rozhodnutí, stavební povolení, 

kolaudační rozhodnutí apod. 

7) Nájemní smlouvy: pokud jsou  

8) Pasporty nemovitostí 

9) Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí 

10) Pojistné smlouvy 

11) Výsledky místního šetření: provádí osobně odhadce při měření 

12) Příslušné předpisy 

13) Další [6; str.71]  

  

http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
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7 ZÁKLADNÍ METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU 
Základní metody používané pro oceňování nemovitých věcí jsou: 

• Metoda zjištění věcné hodnoty 

• Metoda výnosové hodnoty 

• Porovnávací (srovnávací) metoda 

• Metoda rentního oceňování 

• Metoda zjištění obvyklé ceny váženým průměrem 

• Indexové metody 

• Oceňování dle účetní hodnoty 

• Metoda zjištění obvyklé ceny pomocí koeficientu prodejnosti 

• Metoda zbytku 

 

7.1 METODA ZJIŠTĚNÍ VĚCNÉ HODNOTY ( = Nákladové ocenění) 
Nákladový způsob oceňování nemovitých věcí stanovuje výchozí cenu obvykle 

výpočtem reprodukční ceny pomocí THU (České stavební standardy - Cenové 

ukazatele pro stavebnictví pro daný rok) – jednotkovými cenami za 1m3 obestavěného 

prostoru, nebo 1m2 zastavěné plochy.  

Následně se takto zjištěná cena sníží o přiměřené opotřebení a případně i o náklady na 

nutné opravy. U staveb poškozených natolik, že je není možné používat se odečtou i 

náklady na uvedení do použivatelného stavu, který by odpovídal průměrnému 

opotřebení udržované stavby stejného stáří a provedení. [6; str.477] 

Tato metoda neurčuje cenu obvyklou, ale cenu reprodukční. Cena reprodukční se 

důležitá především pro banky a pojišťovny, jelikož na základě reprodukční ceny počítají 

pojistnou hodnotu dané nemovitosti. 

7.1.1 STANOVENÍ HODNOTY STAVEBNÍHO POZEMKU 

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. v paragrafu 10 udává postup při zjištění 

ceny pozemku. Nejjednodušším způsobem stanovení ceny pozemku je vynásobení 

počtu metrů čtverečních oceňovaného pozemku s cenou za metr čtvereční uvedenou 

v cenové mapě dané obce. Seznam obcí se zpracovanou cenovou mapou lze dohledat 

na internetových stránkách ministerstva financí, v sekci oceňování majetku, kde je 

také čtvrtletně aktualizován. 

Cenovou mapu v aktuální podobě má však zpracován jen zlomek obcí. Pokud se tedy 

oceňovaný pozemek nachází v obci, který cenovou mapu zpracovanou nemá, 

postupuje se při oceňování pozemku cenovým porovnáním. 

Pozemek, se kterým se bude oceňovaný pozemek by mu měl být: 

• v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny 

podle počtu obyvatel; skupiny obcí stanoví vyhláška.  

• shodného účelu užití,  

• v obdobné poloze v obci  
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• shodné stavební vybavenosti pozemku. [5] 

7.2 METODA VÝNOSOVÉ HODNOTY 
Tato metoda se k oceňování rezidenčních nemovitostí používá jen výjimečně, a to 

v případě jejich pronajímání.  

„Výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných (odúročených) 

předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu.“ [6; str. 289] 

Podstata této metody spočívá ve zjištění, kolik peněz by se muselo investovat 

s určitým úrokem, aby vynášely stejně vysoké výnosy jako předpokládané nájemné, 

resp. zisky z dané věci. 

[6; str.281] 

Pro výpočet ceny nemovitosti výnosovou metodou je proto třeba vycházet z hodnoty 

dosažitelného nájemného po odečtení nákladů spojených s pronájmem (např.: daň 

z nemovitosti, pojištění nemovitosti, náklady na opravu a údržbu a další). [6; 

str.477,287] 

7.3 SROVNÁVACÍ METODA ( = Komparativní metoda) 
Tento způsob oceňování nemovitostí vychází z porovnání oceňované nemovitosti se 

srovnávací nemovitostí, která je stejnou či spíše co nejvíce podobnou k oceňované 

nemovitosti. Podmínkou zde je informace o ceně sjednané při prodeji. [6; str.353] 

Problémem u této metody je, že stavby většinou nejsou úplně stejné, mají trochu 

jinou velikost, liší se vybavením, lokalitou, velikostí pozemku, stavebně-technickým 

stavem a podobně. Všechny tyto odlišnosti se v ceně musí odrazit. Odlišnosti mezi 

oceňovanou a srovnávací nemovitostí se vyjadřují tzv. koeficientem odlišnosti. Pokud 

je srovnávací nemovitost v řešeném ohledu na lepší úrovni než nemovitost oceňovaná, 

bude mít koeficient hodnotu nižší než jedna, pokud je na vyšší úrovni nemovitost 

oceňovaná, bude mít koeficient hodnotu vyšší než jedna. Víše koeficientu závisí na 

odborném posouzení odhadcem. 

Nejčastějším podkladem pro získávání srovnávacích nemovitostí jsou realitní inzerce 

(je nutno brát v potaz, že inzerované ceny jsou jakožto požadované ceny zpravidla 

vyšší než ceny, za které se nemovitost nakonec skutečně prodá), cenové mapy, vlastní 

databáze odhadce apod. 

Jednotkou srovnání je při této metodě oceňování obvykle 1 m2 započitatelné 

podlahové plochy, což je podíl podlahové plochy dle typu místnosti. Tyto údaje jsou ve 

většině případů přebírány z metodiky České bankovní asociace. 
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ZAPOČITATELNÁ PLOCHA: 

„Stanoví se přepočtem podlahové plochy konkrétní místnosti/prostoru a povoleného 

koeficientu (viz následující tabulka).“ [6i]  

 

Obrázek 1.4. 

Započitatelná 

plocha 

z podlahové 

plochy dle ČBA 

(zdroj: 

https://czech-

ba.cz/upload/548-

cba-standard-pro-

ocenovani-

nemovitych-veci-

konecna-

verze.pdf) 

 

 

7.4 METODA VÁŽENÉHO PRŮMĚRU 
Tato metoda je pouze pomocnou metodou k metodám výše uvedeným a běžně se již 

nepoužívá. 

„Průměr se vypočte zpravidla z hodnoty věcné (zjištěné nákladovým způsobem) a 

hodnoty výnosové (zjištěné výnosovým způsobem). Větší váha je v těchto případech 

dávána hodnotě výnosové.“ [6; str.69] 

7.5 METODA ZBYTKU ( = Reziduální metoda) 
Tato oceňovací metoda se používá především u nemovitostí, které nejsou ve stavu, 

kdy by se dali používat. U oceňování takové věci reziduální metodou se fiktivně 

pracuje s tím, že je oceňovaná nemovitost v provozuschopném stavu. Od ceny takové 

fiktivní nemovitosti se odečtou náklady na uvedení oceňované nemovitosti  do 

takového stavu, v jakém je právě ta fiktivní nemovitost.  

Kromě nemovitostí ve špatném stavu se tato metoda používá také k ocenění 

nedokončených staveb, kdy je princip stále stejný. Od ceny dokončené stavby se 

odečtou náklady nutné k uvedení věci do stavu po dokončení. Dále třeba nemovitosti 

s vadou zabraňující jejich užívání, ceny pozemků zastavěných stavbou. [6; str.70] 

8 POSUZOVÁNÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU BUDOV 
Nemovité věci také stárnou a znehodnocují se používáním. Tento stav se nazývá 

opotřebení stavby. 

tps://czech-ba/
tps://czech-ba/
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Opotřebení stavby se udává v procentech z hodnoty nové stavby a dá se určit  či 

vypočítat několika způsoby: 

• Lineární metodou 

• Analytickou metodou 

• Kvadratickou metodou 

• Semikvadratickou metodou 

• Logaritmickou metodou 

• Mocninnou metodou 

• Odborných odhadem na základě zkušeností odhadce [6; str.227] 

8.1 LINEÁRNÍ METODA 
Tato klasická metoda výpočtu opotřebení předpokládá růst opotřebení přímo úměrně 

s časem, kdy nulu má novostavba a 100% stavba zcela zchátralá. 

Hranice opotřebení 100% však v praxi být nemůže. V případě použití cenového 

předpisu je horní hranice opotřebení závazně upravena vyhláškou č 441/2013 Sb., 

konkrétně přílohou č. 21, která říká: 

„1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a 

předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet opotřebení se provede 

metodou lineární nebo analytickou. 

2. Za stáří stavby považujeme počet let, který uplynul od roku, v němž nabylo právní 

moci kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas nebo započalo užívání na základě 

oznámení stavebnímu úřadu, do roku, ke kterému se ocenění provádí. V případech, kdy 

došlo k užívání stavby dříve, počítá se její stáří od roku, v němž se prokazatelně 

započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se od roku 

zjištěného z jiného dokladu, a není-li k dispozici ani ten, určí se odhadem. 

3. Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu 

předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou 

předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, 

opotřebení může činit nejvýše 85 %. 

4. Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav 

a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. 

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u 

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

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

konstrukcí 80 let a méně, 

b) rekreačních a zahrádkářských chat 

- zděných 80 let 

- dřevěných oboustranně opláštěných a montovaných 60 let 
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- ostatních 50 let, [12] 

Podobně jsou předpokládané životnosti upravovány vyhláškou i u dalších typů staveb. 

8.2 ANALYTICKÁ METODA 
Jedná se o alternativní metodu k metodě lineární. Analytická metoda uvažuje 

opotřebení stavby jako vážený průměr opotřebení jednotlivých prvků stavby 

(konstrukcí i vybavení).  

[6; str.236] 

Kdy použít analytickou metodu ke stanovení opotřebení nám opět stanovuje příloha 

číslo 21 vyhlášky č. 441/2013 Sb.: 

„5. Analytická metoda výpočtu opotřebení pomocí cenových podílů konstrukcí a 
vybavení na ceně stavby se použije vždy v případech, kdy je 
a) stavba ve stádiu před nebo po opravě, mimo běžnou údržbu, 
b) stavba v mimořádně dobrém nebo mimořádně špatném technickém stavu, 
c) výpočet opotřebení stavby lineární metodou nevýstižný nebo opotřebení je objektivně 
větší než 85 %, 
d) oceňována kulturní památka, 
e) provedena nástavba, přístavba, vestavba, 
f) je-li stavba poškozena vlivem živelní pohromy (zejména povodní nebo požárem). 
6. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů 
konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto 
konstrukcí a vybavení je uvedena v tabulce č. 7. Opotřebení stavby v procentech se 
vypočte podle vzorce 

n Bi  

∑ ( ——— × 100 Ai) 
i=1 Ci  

kde 
n ... počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících, 
Ai... cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 až 6 
upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu vybavení 
K4; součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,000, 
Bi... skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, 
Ci... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení uvedená v tabulce 
č. 7, popřípadě stanovená s ohledem na skutečný stavebně technický stav konstrukce, 
přičemž platí vztah Bi ≤ Ci (v případě ukončení technické životnosti některé konstrukce a 
vybavení se předpokládaná životnost rovná jejímu skutečnému stáří). 
Pokud nelze zjistit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. Lze 
odhadnout i poměr 

Bi 
——— . 

Ci 

Je-li stavba užívána k různým účelům, opotřebení se vypočte pro každou část samostatně 
podle způsobu užívání.“ [12] 
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Tato vyhláška v příloze č. 21, v odstavci sedmém také jednoznačně zakazuje použití 

jiných metod než lineární nebo analytické: „7. Použití jiných metod pro výpočet 

opotřebení se nepřipouští.“ [12]  

Pravdou je, že při obecném stanovení ceny obvyklé, tj. při tržním oceňování lze použít i 

jiné, výše uvedené metody. 

8.3 DALŠÍ METODY 

8.3.1 METODA KVADRATICKÁ 

Při výpočtu touto metodou se opotřebení vyjádří kvadratickou funkcí. Tak je průběh 

opotřebení popsán reálněji, jelikož ze začátku je opotřebení jen velmi nízké a 

s přibývajícím stářím stavby opotřebení roste, nakonec v závěrečné fázi životnosti 

strmě stoupá. 

[6; str.232] 

8.3.2 METODA SEMIKVADRATICKÁ 

Tato metoda vyjadřuje průběh opotřebení jako průměr mezi lineární a kvadratickou 

metodou. [6; str. 234] 

8.3.3 METODA LINEÁRNÍ SE ZBYTKEM 

Tato metoda vychází z metody lineární, její autoři však uvažovali s tím, že i na konci své 

životnosti má stavba stále ještě nějakou cenu, která je vyjádřena směrnicí přímky. 

[6; str.235] 

 

9 TRH S NEMOVITOSTMI 
U této kapitoly považuji za vhodné vysvětlit nejdříve pojem trh a pak dále trh 

s nemovitostmi rozdělit do kategorií dle druhu nemovitostí. 

Dříve byl trh místem, kde v určitý čas chodili společně prodávající a kupující, aby 

provedli směnu. Směnou se rozuměla výměna kupovaného zboží buď za jiné zboží, 

nebo za peníze. Těmto místům se říkalo tržiště. 

Dnes se pojem trh používá v trochu jiném významu, a to tehdy, když hovoříme o trhu 

s určitou komoditou. V našem případě jsou touto komoditou nemovitosti. 

Trh s nemovitostmi bych rozdělila především na trh s pozemky a trh se stavbami, který 

rozdělím ještě dále. 

9.1 TRH S POZEMKY 
Trh s pozemky je nejvíce specifický oproti jiným trhům v tom, že pozemky nejsou 

reprodukovatelné, je jich předem dané, omezené množství. U pozemků, jelikož je 

nejde přestěhovat jako třeba nově koupený automobil, hraje nejdůležitější roli jejich 

poloha, druh a rozloha. Za jinou cenu se bude stejně veliký a členitý pozemek určený 

jako orná půda prodávat někde za vesnicí než třeba v centru většího města, kde bude 

určen jako pozemek stavební.  
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Jak je již v posledních letech zvykem, ceny stavebních pozemků i nadále rostou. 

V České republice vzrostly ceny stavebních pozemků v roce 2018 průměrně o 7,9% 

oproti průměru roku 2017. V případě, že by z hodnoceného území byla vyňata Praha a 

okresy Praha-východ a Praha-západ, by byl nárůst ještě větší, konkrétně 9%. Do této 

chvíle byly předmětem textu obecně stavební pozemky, které se přímo týkají ceny 

nemovitosti. [1.1] 

S rostoucími cenami nemovitostí rostou i ceny pozemků, které se prodávají zároveň 

s nimi. Ceny pozemků, které jsou jako součást prodeje komplexní nemovitosti vzrostly 

v roce 2018 oproti roku 2017 dokonce o 10,2%. [1.1] 

Pokud se na vývoj cen podíváme v dlouhodobém horizontu, zjistíme, že oproti 

průměrným cenám stavebních pozemků v roce 2010 stouply ceny pozemků ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2018 o celých 32,7%. [1.2] 

 

Obrázek 1.5. Index cen stavebních pozemků v ČR v letech 2012-2018;  

 (zdroj: Český statistický úřad) 

9.2 TRH SE STAVBAMI 
Stavby se od pozemků zásadně liší tím, že jsou reprodukovatelné. Staveb bude tolik, 

kolik jich postavíme, nabídka může být teoreticky nekonečná. Je ale limitována právě 

kapacitou stavebních pozemků, technickými možnostmi či legislativou. Stejně tak je 

limitována poptávka. Tu limituje především životní úroveň, demografický vývoj či 

rozvoj průmyslu a obchodu. [1; str.81,82] 

Trh se stavbami by šel rozdělit na trh s rezidenčními stavbami, kterými se budeme dále 

zabývat, trh s korporátními stavbami a ostatními stavbami. Trh s rezidenčními 

stavbami dále dělíme na trh s byty, rodinnými domy a individuálními rekreačními 

objekty. 
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Ceny bytu se odvíjí od lokality, kde se daný byt nachází. Jinak se bude vyvíjet cena bytu 

v panelovém domě, v novostavbě či v historické zástavbě v centru města. Český 

statistický úřad dělí trh s rezidenčními stavbami pouze na trh s byty a trh s rodinnými 

domy. Ceny pak dále dělí do skupin dle jednotlivých okresů, v těch pak ještě dle 

velikosti obcí do třech dalších podskupin. [1.1; 1.2] 

Vývoj trhu s rezidenčními stavbami se moc neliší od vývoje trhu se stavebními 

pozemky.  

9.2.1 RODINNÉ DOMY 

Ještě v roce 2016 rostly ceny rodinných domů jen velmi mírně a průměrný meziroční 

nárůst nepřesáhl 1,5%. V celé České republice včetně Prahy byl největší průměrný 

meziroční nárůst cen v roce 2017, kdy ceny rodinných domů vzrostly oproti roku 2016 

o 5,1%. Největší meziroční nárůst cen byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 

v obcích s 10 000 – 49 999 obyvateli. Činil 9,9%.  

Jediný mírný pokles cen byl v roce 2018 zaznamenán o rodinných domů s opotřebením 

vyšším než 75%. Zde ve čtvrtém čtvrtletí cena meziročně klesla o 3,7%. [1.1] 

Oproti srovnávacímu období v roce 2010 vzrostly ceny rodinných domů na konci roku 

2018 o 20,8%, tedy téměř o čtvrtinu. V okresech Praha-východ a Praha-západ to 

dokonce bylo více než o čtvrtinu, konkrétně o 28,2%. Samotná Praha zaznamenala 

nárůst o něco menší, a sice 23,1%.[1.1][1.2.] 

I zde byl největší nárůst cen rodinných domů v obcích nad 50 000 obyvatel – 22,5%, 

obce s 10 000 – 49 999 obyvateli zaznamenaly nárůst cen v roce 2018 oproti roku 2010 

o 20,1%. [1.1] [1.2] 

 
Obrázek 1.6. Index cen rodinných domů v ČR v letech 2011-2018; 

 (zdroj: Český statistický úřad) 
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9.2.2 BYTY 

Vývoj cen bytů na tom bude dosti podobně jako vývoj cen rodinných domů. Roste. 

V roce 2018 byla například v České republice průměrná kupní cena 26 226,-/m2. Pro 

srovnání, v roce 2014 to bylo „pouhých“ 18 717,-/m2, což je nárůst o 40% během čtyř 

let. 

V roce 2018 stoupaly ceny bytů nejvíce ve Zlínském kraji, kde Český statistický úřad 

zaznamenal průměrný meziroční nárůst cen bytů o 19,3%, což bylo dokonce i více než 

v Praze, kde byl 10,8%. V městské části Praha 1 naopak překvapivě zaznamenali 

průměrný meziroční pokles o 0,8%. Pokud se na to však člověk podívá z pohledu 

investora, s průměrnou cenou 66 620,-/m2 by mohl být pokles i větší. [1.1][1.2] 

Jak je i z grafu níže patrné, na začátku druhé dekády tohoto tisíciletí, konkrétně 

v letech 2011 až 2013, byly ceny pod průměrem roku 2010, který je v našem případě 

srovnávacím obdobím. Avšak od poloviny roku 2014 začali ceny pozvolna růst, od roku 

2016 pak rostou prudce, avšak ve druhé polovině roku 2018 již naznačují mírné 

zvolnění růstu. [1.1][1.2]  

 

Obrázek 1.7. Index cen bytů v ČR v letech 2011-2018;  

 (zdroj: Český statistický úřad) 

Doposud se všechny grafy a pozorování v této kapitole zabývaly celou Českou 

republikou. Navíc zde byla započítána i Praha, která mohla grafy mírně zkreslit, 

protože v Praze se trh vyvíjí jinak než ve zbytku republiky. Rozhodla jsem se ji však do 

porovnání započítat, protože  zkrátka je součástí České republiky.  

9.2.3 BYTY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V tuto chvíli by mě však zajímalo, jak si oproti zbytku země stojí 

konkrétně Jihomoravský kraj. Tuto lokalitu jsem si také vybrala pro svou praktickou 

část práce, takže si myslím, že se to hodí. No a protože jsou mým hlavním tématem 
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byty, rozhodla jsem se porovnat ceny bytů v Jihomoravském kraji s cenami bytů ve 

zbytku republiky. 

Pro začátek je dobré říci, že Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi okresů a jedním 

z nich je krajské město Brno.  Mezi okresy panují docela velké rozdíly. Jiný je trh s byty 

v Brně, jiný například v okresech Hodonín či Znojmo, kde je nabídka bytů mnohem 

menší. 

 
Obrázek 1.8. Porovnání indexů cen bytů v ČR a v Jihomoravském kraji v letech 2011-

2018;  

 (zdroj: vlastní + Český statistický úřad) 

Jak je z předchozího grafu 1.8. znatelné, v Jihomoravském kraji se ceny bytů vyvíjely 

exponenciálně velmi, až na nějaké drobné výchylky, podobně jako ve zbytku republiky. 

To se ale změnilo v roce 2018. Ještě v pololetí roku 2018 byl vývoj indexu cen 

v Jihomoravském kraji na vrcholu a dosahoval hodnoty 153,3%, tedy byl o více než 

polovinu vyšší než v roce 2010. Na konci roku však klesl na hodnotu 146,8%, což je 

dokonce o 1,5 % méně než je republikový průměr. Tak výrazný pokles od roku 2011 

nenastal. 

Jak však uvádí společnost RE/MAX PRO na svých webových stránkách „Průměrné 

nabídkové ceny brněnských bytů o dispozici 1+1 v posledním čtvrtletí roku 2019 

stagnovaly.  Byty 2+1 zaznamenaly růst ve výši 2%. Byty 3+1 pak 3%. Nejrychleji rostly 

průměrné ceny velkých bytů s dispozicí 4+1 a to o 7%. Růst cen brněnských bytů byl 

výraznější u bytů cihlových než u panelových. Zásadní rozdíly se objevují i mezi 

jednotlivými byty. Lidé jsou ochotni si připlatit za kvalitnější byty na dobré 

adrese. Naopak u méně kvalitních nemovitostí a v méně lukrativních lokalitách ceny 

spíše stagnovaly nebo dokonce klesaly. [15i] 

Je také rozdíl mezi byty v panelákových a zděných bytových domech, které jsou 

lukrativnější a žádanější. Je to nejspíš také dáno tím, že byty v panelácích jsou často 

v mnohem horším stavu a k ceně bytu je tak nutné připočíst náklady na nutné opravy. 
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Byty v panelácích také dnes již neodpovídají požadavkům stavebníků a potřebám rodin 

s malými dětmi, a to například absencí výtahu. Roli zde sehrává i přetrvávající 

nedůvěra lidí v panelové systémy. 

„Pokračuje také trend přelévání zájmu o bydlení mimo hranice města. Ceny bytů a 
domů v Brně jsou extrémně vysoko. Vysoký zájem je o lokality s dobrou občanskou 
vybaveností a v dojezdové vzdálenosti do 30 minut autem od Brna. 

Dle informací od společnosti Trikaya byla průměrná nabídková cena k září 2019 80 827 
Kč. Průměrnou cenu zvedá i fakt, že v nabídce zůstávají spíše velké, drahé 
byty. Dostupné levnější byty se rychle vyprodají a jejich výstavba je stále 
nedostatečná.“ [15i] 

 

Tabulka 1: Přehled průměrných kupních cen za 1m2 bytů v Jihomoravském kraji  
(zdroj: vlastní + Český statistický úřad) 

Tvrzení o tom, že ceny bytů v Brně jsou velmi vysoko podporují i data Českého 
statistického úřadu. Zřetelně je na nich vidět, že v roce 2018 byla průměrná cena 
jednoho metru čtverečního bytu v Brně o 100% dražší než ve Znojmě. Zjednodušeně 
by šlo konstatovat, že cena bytů klesá přímo úměrně s rostoucí vzdáleností lokality od 
krajského města. 

Blansko 19 503 18 782 18 909 18 980 20 057 21 209 23497 25993 29594

Brno-město 31 906 31 286 30 978 31 129 32 756 33 946 38421 42630 43366

Brno-venkov 23 290 23 954 22 416 22 550 23 101 25 790 26189 28837 30414

Břeclav 15 609 15 653 16 105 15 713 15 845 17 972 i.d. 18918 26227

Hodonín 15 315 14 430 13 792 13 501 13 559 14 830 15429 18495 19711

Vyškov 19 461 18 296 18 445 18 592 19 926 20 464 21648 21669 22827

Znojmo 17 752 16 875 14 774 15 751 13 722 14 187 15719 17563 19866

26 186 25 761 25 156 25 089 25 155 27 140 29675 33841 35969Celkem 

Rok

2016

Rok

2017
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2018

Kupní cena
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j

Rok

2013

Rok

2014

Rok

2015

Rok

2010

Rok

2011

Rok

2012

Kupní cena Kupní cena

https://www.trikaya.cz/
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Tabulka 2: Přehled cen aktuálně nabízených bytů ke dni 25.5.2020 v Jihomoravském 
kraji  

(zdroj: vlastní + https://www.sreality.cz ; 25.5.2020)  

Vzhledem k tomu, že se nabídka bytů velmi rychle mění a oficiální statistiky jsou v tuto 
chvíli dostupné pouze do roku 2018, rozhodla jsem se sestavit vlastní přehled cen 
nemovitostí dle jednotlivých okresů v Jihomoravském kraji (viz. tabulka s přehledem 
aktuálních cen).  
Stanovila jsem si následující podmínky pro filtrování inzerátů: 

• Byt se musí nacházet v cihlovém domě 

• Musí být v osobním vlastnictví 

• K bytu musí náležet samostatný sklep nebo sklepní kóje 

• Plocha bytu musí činit 60 m2 (+/- 5 m2), což odpovídá zhruba 
uspořádání 2+kk, což je dle mého názoru průměrná velikost bytu 

 To co mi vyšlo odpovídá dlouhodobým údajům ČSÚ. Není překvapením, že nejdražší 
byty jsou ve městě Brně, průměrná cena se zde pohybuje na úrovni 4 500 000 Kč. Je 
zde také největší výběr bytů, z nichž zhruba dvě třetiny tvoří byty ve starší zástavbě 
typické centru města, třetina připadá bytům v novostavbách. 

Naopak nejlevněji vychází byty v okrese Hodonín, kde je průměrná cena poloviční 
oproti Brnu, 2 220 000 Kč. Důvodů, proč tomu tak je, je několik.Největší váhu má 
určitě lokalita. Brno je druhé největší české město, navíc se jedná o krajské město. 
Z toho vyplývá, že zde sídlí mnohem více úřadů a firem než jinde v kraji. Je zde tedy 
více pracovních příležitostí. Brno je sídlem několika velkých vysokých škol. Často si zde 
absolventi najdou práci či partnera a už zde zůstanou, nevrací se zpět do vesnic odkud 
pochází. V Brně je skvělá občanská vybavenost, skvěle fungující MHD, kolem města 

Okres Cena vč.DPH Lokalita Okres Cena vč.DPH Lokalita Okres Cena vč.DPH Lokalita

Brno - město 3 800 000      Starý Lískovec Znojmo 2 500 000       Znojmo Hodonín 1 840 000        Hodonín

18 inzerátů 4 000 000      Staré Brno 4 inzeráty 3 203 000       Znojmo 4 inzeráty 2 000 000        Hodonín

4 190 000      Husovice 3 250 800       Znojmo 2 490 000        Kyjov

4 199 000      Tuřany 3 255 000       Znojmo 2 550 000        Hodonín

4 220 000      Řečkovice Průměrná cena 3 052 200       Průměrná cena 2 220 000        

4 250 000      Žabovřesky Medián 3 226 900       Medián 2 245 000        

4 275 000      Zábrdovice Blansko 2 349 000       Boskovice

4 500 000      Štýřice 7 inzerátů 2 790 000       Olešná

4 777 000      Černá Pole 2 879 347       Boskovice

4 787 000      Židenice 2 948 646       Boskovice

4 950 000      Královo Pole 2 971 393       Boskovice

4 951 000      Židenice 2 990 000       Blansko

5 000 000      Staré Brno 3 179 704       Boskovice Podmínky výběru:
5 100 000      Královo Pole Průměrná cena 2 872 584       cihlová stavba

5 500 000      Královo Pole Medián 2 948 646       stav bytu velmi dobrý

Průměrná cena 4 566 600      Břeclav 1 750 000       Břeclav v osobním vlastnictví

Medián 4 500 000      3 inzeráty 2 480 000       Drnholec velikost 60 m2 (-/+ 5)

Brno - venkov 2 750 000      Hrušovany u Brna 3 800 000       Mikulov k bytu náleží sklep

6 inzerátů 2 999 990      Vranovice Průměrná cena 2 676 667       

3 199 000      Veverská Bítýška Medián 2 480 000       

3 850 000      Rosice Vyškov 2 200 000       Bučovice

4 190 000      Moravany 3 inzeráty 2 790 000       Vyškov

4 300 000      Moravany 2 840 000       Křenovice

Průměrná cena 3 548 165      Průměrná cena 2 610 000       

Medián 3 524 500      Medián 2 790 000       

https://www.sreality.cz/
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prochází několik dálnic, je zde několik nákupních center, dostatek zeleně. To vše jsou 
aspekty, které mají na zvyšování cen vliv. Naopak si vezměme nejlevnější okres – 
Hodonín. Jediné větší město v blízkosti je Břeclav, dojíždění do Brna je sice možné, ale 
i po dálnici zabere zhruba hodinu. Jsou zde také nižší průměrné mzdy než v moravské 
metropoli. Důležité je si ale uvědomit, že v Brně bydlí v bytech velká část obyvatel. 
Naopak ostatní okresy se skládají spíše z menších obcí, kde většina obyvatel žije 
v rodinných domech. Proto je také mimo Brno - město menší nabídka bytů a dle mého 
názoru bude menší i poptávka po nich. Z mého pohledu si říkám, že když už bydlet na 
vesnici, tak si raději pořídím rodinný domek, protože v bytě by velká část výhod 
vesnice vzala za své. 

Mírné výkyvy mezi mou a oficiální statistikou jsou dány tím, že já vycházím z aktuální 
nabídky. Proto mi například ve Znojmě vyšly ceny vyšší než by se předpokládalo. Je to 
dáno tím, že v nabídce zrovna byly dva nadstandartní byty, což můj údaj zkreslilo. 

S vysokými cenami bytů v Brně je spojen také jeden fakt. Lidé, kteří chtějí nebo musejí 
žít přímo v Brně si mohou dovolit mnohem menší byty, než jaké by si mohli dovolit 
v sousedních okresech. 
„Znatelně ubývá zájemců o velké byty. Mladé rodiny, které by je využily, si totiž často 
tří – nebo čtyřpokojové byty nemohou z důvodu růstu cen dovolit, a spokojí se proto s 
menším bytem nebo volí levnější bydlení za hranicemi města. Brno tak přichází o 
ekonomicky nejproduktivnější generaci svých obyvatel,” upozorňuje Alexej 
Veselý.“[16i] 

„Největší růst od svého minima v roce 2012 zaznamenaly byty 1+kk a 1+1. K 1.1.2020 
dosáhly celkového nárůstu nabídkových cen o téměř 91%. Největší nárůst zaznamenaly 
během let 2012 až 2017, kdy rostly v tempu 6 až 17% za rok. Od ledna do prosince 
2018 se růst téměř zastavil (1%). V roce 2019 pak malé byty zaznamenaly meziroční 
nárůst téměř 5%.“ [16i] 

 

Obrázek 1.10. Vývoj průměrné ceny bytů 2016-2019  

 (zdroj: https://www.remaxpro.cz/vyvoj-cen-nemovitosti-v-brne-a-okoli-4-ctvrtleti-

2019/) 
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U obrázku 1.10. musíme brát v potaz fakt, že se jedná o průměrnou cenu bytů 
v nabídce. A jak již bylo řečeno výše, ubývá zájemců o velké drahé byty, které 
v nabídce zůstávají mnohem delší dobu než byty menší a tím pádem levnější. To je 
také důvod, proč se může zdát, že je průměrná cena vysoká. 

V Brně je nepřehlédnutelný problém s tím, že se nestaví tolik bytů, kolik by bylo 
potřeba. S tímto problémem se nepotýká ale jen Brno, ač by se mohlo zdát, že je to 
kvůli zastaralému územnímu plánu. Podobný problém řeší většina velkých měst 
v republice. Vždyť například v Praze trvá udělení stavebního povolení na bytový dům i 
více než deset let. A to je opravdu hodně. Může za to velmi složitá byrokracie, což snad 
vyřeší právě projednávaný nový stavební zákon, u kterého si dali politici za cíl 
zjednodušit proces stavebního řízení. Je tak otázkou času, abychom mohli zhodnotit, 
jak se jim to povedlo. Malý krok již vláda udělala tím, že zrušila daň z nabytí 
nemovitosti, která byla ve výši 4% prodejní nebo odhadní ceny (podle té vyšší) a platil 
ji kupující. Na druhou stranu však zrušila i daňové odpočty hypoték, ty budou možné 
jen do konce roku 2021. 
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10 PRAKTICKÁ ČÁST 
Praktická část práce se bude snažit poznatky z teoretické části aplikovat do praxe. 

Nejprve chci představit zvolený rodinný dům, který jsem si vybrala, protože jej osobně 

znám a  na kterém chci své poznatky aplikovat. Rodinný dům místo bytu jsem si po 

konzultaci vybrala z toho důvodu, že je na něm více zřejmý rozdíl ve stanovení cen 

nemovitostí určených pro rezidenční bydlení. 

 Tento dům následně ocením základními metodami pro zjištění ceny obvyklé, tedy 

nákladovým a porovnávacím způsobem. Zjištěnou obvyklou cenu porovnám 

s nabídkovou cenou realitní kanceláře. Nakonec namodeluji příkladnou rodinu a na 

základě údajů ze pěti bank působících na českém trhu zjistím, zda by si mohli takovou 

nemovitost s průměrnou mzdou dovolit. 

Ke zjištění ceny obvyklé využiji software společnosti PLUTO – OLT, spol. s.r.o. 

NEMExpress. 

10.1 CHARAKTERISTIKA NEMOVITOSTI 

10.1.1 LOKALITA 

Mnou zvolený rodinný dům se nachází v malebné obci Kanice, která leží v okrese Brno-

venkov v Jihomoravském kraji. Obec leží asi 10 km severo-východně od Brna, území 

obce sousedí s okrajovou městskou částí Brno-Obřany. [9i] 

Geograficky se obec nachází v Drahanské vysočině na jižním okraji CHKO Moravský 

kras. Sousedí s obcemi Ochoz u Brna, Řícmanice, Babice nad Svitavou, Bílovice nad 

Svitavou a již zmíněnou městskou částí Brno-Obřany. 

Velkou část území obce zabírají smíšené lesy. Přímo v katastrálním území obce se 

nachází národní přírodní rezervace Hádecká planinka a přírodní rezervace Zadní Hády, 

které jsou součástí Hádecké plošiny. [8i] 

Obec je samostatným územním celkem s vlastní samosprávou, pouze některé 

pravomoci jsou delegovány na spádovou obec s rozšířenou působností Šlapanice. [9i] 

Dle českého statistického úřadu zde v roce 2011 žilo 811 obyvatel, dnes to však již 

bude pravděpodobně více, zhruba 1 000, a to především díky výstavbě nových domů a 

developerských akcí v posledních letech. Příkladem mohou být „Rodinné domy Kanice“ 

společnosti EP Estate.  

Pokud pomineme panenskou přírodu, je pro potenciálního rezidenta bezesporu 

největším benefitem vzdálenost do města Brna, kterou autem překoná po silnici druhé 

třídy přibližně za 15 minut. Obec je také napojena na integrovaný dopravní systém IDS 

JMK. Přímo do centra obce zajíždí pouze autobus linky č.210. Tato linka vede z Babic 

nad Svitavou, kam z centra Brna občany dopraví vlak linky S2 ve směru na Letovice. 

Cesta, i když s přestupem, trvá díky návaznosti spojů pouhých 25 minut. Stejným 

způsobem se obyvatelé dostávají i do Adamova, cesta trvá jen o pár minut déle. [10i] 

Obec nabízí dostatečnou občanskou vybavenost. Nachází se zde mateřská škola, 

základní škola, školní družina a školní jídelna, veřejná knihovna, klub důchodců, sbor 

dobrovolných hasičů, TJ Sokol Kanice, prodejny potravin, drogerie a chovatelských 
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potřeb. V obci má ordinaci zubní lékař, praktičtí lékaři pro dospělé i děti sídlí ve 

vedlejších Bílovicích nad Svitavou, kde je i spádový poštovní úřad. 

 

 
Obrázek 1.11;1.12. : Vyznačení polohy obce Kanice na mapě (zdroj: www.mapy.cz) 

10.1.2 INFORMACE ZÍSKANÉ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Oceňovaný rodinný dům je situován jako prostřední v řadové zástavbě v širším centru 

obce Kanice, ve slepé ulici. Pozemek, na kterém dům stojí, má parcelní číslo 491/180. 

Tento pozemek je dále ve funkčním celku s pozemkem číslo 491/181 (oba v k.ú. 

Kanice), který je druhem orná půda a plní funkci zahrady. 

Přístupovou komunikaci tvoří zpevněná cesta, která se rozprostírá na dvou pozemcích, 

které mají každý jiného majitele a je na nich zřízeno mimo jiné věcné břemeno chůze a 

jízdy. Konkrétně se jedná o parcely číslo 491/89 a 491/94, obě v k.ú. Kanice. Jako 
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příloha číslo jedna je k této práci přiložen výpis z katastru nemovitostí pro list 

vlastnictví číslo 664, který patří právě k řešené nemovitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.13. : Vyznačení polohy nemovitosti v obci (zdroj: www.mapy.cz) 

Přehled pozemků náležících k oceňované nemovitosti: 

Katastrální 
území 

Parcelní 
číslo 

Číslo LV Druh 
Výměra 

v m2 

Kanice 
 491/180 664 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

173 

491/181 664 orná půda 98 

Tabulka údajů o dotčených pozemcích  

(zdroj: vlastní+ www. https://nahlizenidokn.cuzk.cz) 

 

Obrázek 1.14: Zakreslení nemovitosti v katastru nemovitostí  

(zdroj: www. https://nahlizenidokn.cuzk.cz) 
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10.1.3 OCEŇOVANÁ NEMOVITOST 

Dům, který jsem si vybrala jako vzorový pro praktickou část své práce se, jak již 

vyplynulo výše, nachází v obci Kanice. Jedná se o prostřední řadový rodinný dům 

s dispozicí 5+kk. Dům byl zkolaudován v roce 2008.  

Dům je zděný se sedlovou střechou, nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží a 

částečně druhé nadzemní podlaží při pohledu ze zahrady. Pokud se podíváme z ulice, 

přechází druhé nadzemní podlaží do podkroví. Situaci nejlépe vyobrazí přiložená 

fotodokumentace označená jako příloha číslo dva: 

  

Obrázek 1.15. Uliční pohled na oceňovanou nemovitost v k.ú. Kanice  

 

Obrázek 1.16: Dvorní pohled na oceňovanou nemovitost v k.ú.  
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Obrázek 1.17: Koupelna v oceňované nemovitosti v k.ú. Kanice  

 

Obrázek 1.18: Obývací pokoj s kuchyňským koutem v oceňované nemovitosti v k.ú. 

Kanice 

 

Obrázek 1.19: Ložnice v oceňované nemovitosti v k.ú. Kanice (zdroj obrázků 1.15-1.19: 

https://www.realspektrum.cz/bydleni/prodej-rodinneho-domu-s-garazi-a-zahradou-

kanice-3036) 
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Dle údajů realitní kanceláře, která má tento dům ve své nabídce víme, že zastavěná 

plocha domu činí 120 m2, přičemž užitná plocha je stanovena na 166 m2.  

Pokud bychom dům oceňovali v praxi, samozřejmě si rozměry přeměřím a udělám 

vlastní výpočet, bohužel však do této nemovitosti již nemám přístup, a proto se musím 

spolehnout na údaje, které uvádí realitní kancelář ve svém katalogu.  

Prozatím mám ověřené z výpisu z katastru nemovitostí, že realitní kanceláří uvedená 

celková plocha pozemku, 271 m2, odpovídá sumě výměr obou pozemků. [11i] 

Dispozice domu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabulka 3: Místnosti a jejich výměra (zdroj: vlastní+ 

https://www.realspektrum.cz/bydleni/prodej-rodinneho-domu-s-garazi-a-zahradou-

kanice-3036) 

Co se technického zázemí týče, dům je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, 

elektro-rozvod a plynovod. Vytápění je řešeno jako ústřední plynové, v obývacím 

pokoji je umístěn krb s ventilací do pokojů. Elektrická energie je 230/400 V. Dále je 

v domě zřízen alarm, kouřová čidla a datové rozvody.  

Štítek energetické náročnosti budovy nebyl zhotoven, proto realitní kancelář uvádí 

energetickou náročnost G – Mimořádně nehospodárná. 

K domu kromě garáže pro jedno osobní auto náleží ještě dlážděné parkovací stání. 

Místnost 
plocha v 

m2 

1. nadzemní podlaží 

Závětří 4,6 

Zádveří 6,3 

Hala 7,8 

Obývací pokoj s kuch. 
Koutem 

35 

Pokoj 9,4 

Koupelna 5,6 

WC 1,3 

Garáž 19 

Celkem 1.NP 89 

2. nadzemní podlaží 

Chodba 6,4 

Pokoj 19,3 

Pokoj 17,8 

Pokoj 15,8 

Komora 5,5 

Koupelna 11,7 

Celkem 2.NP 76,5 

Celkem 165,5 

https://www.realspektrum.cz/bydleni/prodej-rodinneho-domu-s-garazi-a-zahradou-kanice-3036
https://www.realspektrum.cz/bydleni/prodej-rodinneho-domu-s-garazi-a-zahradou-kanice-3036
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Tento dům, bez provize, nabízí realitní kancelář za částku 6 750 000,-. Zajímavostí je, 

že i v době koronavirové krize byl dům prodán za méně než měsíc od uveřejnění 

nabídky. 

10.1.4 VLASTNÍ OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 

Vlastní ocenění nemovitosti, kterou zde používáme v modelovém příkladu, bylo 

provedeno v programu NEMExpress od společnosti Pluto-OLT, spol. s r.o..  

Při ocenění byla zjišťována věcná hodnota nemovitosti, poté byla také stanovena cena 

obvyklá. 

Věcná hodnota se skládá z reprodukční ceny, která je ponížena o přiměřené 

opotřebení, v našem případě 8%. Opotřebení stanovil program pomocí lineární 

metody. 

Věcná hodnota byla stanovena na 4 132 542,- Kč za přiměřeného použití cenového 

předpisu, kterým je oceňovací vyhláška. 

Obvyklá cena byla stanovena komparativní metodou, kdy jsme porovnávali ceny 5 

objektů z okolí Brna. Cena obvyklá tohoto objektu byla určena na 6 400 000,-Kč, což 

přiměřeně odpovídá i ceně, za kterou ji nabízela realitní kancelář. 

Výstup z programu je přiložen jako příloha číslo tři. 

10.1.5 MODELOVÝ PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ 

Když se na dům podíváme a shrneme si vše co víme, tedy, že dům leží ve velmi dobré 

dojezdové vzdálenosti do Brna jako nejpravděpodobnějšího místa zaměstnání, 

dispozice domu se třemi pokoji, jeho vybavení. To vše odpovídá nárokům na bydlení 

mladé 4-5 členné rodiny.  

Co však o takových potenciálních kupcích víme? Mladá rodina, často ani ne deset let 

po škole, žena s velkou pravděpodobností na mateřské dovolené, nebo se na ni do pár 

let chystá. Takové rodiny podle průzkumů Hypoindexu často nemají problém se 

splácením splátek, hlavním problémem u nich bývají malé úspory. [13i]   

Takové rodiny pak mají pouze omezené možnosti. Buď si půjčit běžných 

spotřebitelským úvěrem potřebných 20% ceny domu, jenže to znamená další zadlužení 

a žadatelé o hypotéku pak na ni ani tak nemusí dosáhnout, protože překročí 45% 

příjmů určených na splácení. Druhou možností je půjčit si prostředky od rodinných 

příslušníků. Zde však hraje roli otázka, zda ti mají takové možnosti. Já osobně bych 

nejspíš požádala například rodiče, aby si spotřebitelskou půjčku vzali na sebe, já bych ji 

splácela, měla peníze na pokrytí povinných 20% z výše hypotéky a nepřesáhla 

maximálních 45% výše splátek z měsíčních příjmů. I zde hraje roli konkrétní situace 

žadatele i rodiny, na druhou stranu zde hraje velkou roli i etika, svědomí. Určitě by se 

mi o takovou laskavost nežádalo lehce a brala bych ji spíše jako krajní řešení.  

Teď by se ale mohlo zdát, že se žadatel o hypotéku dostal do začarovaného kruhu. 

Na tuto situaci však částečně myslí náš stát. Tato možnost je popsána v kapitole 5.4 

Podpora státu. Ten sice nabízí podporu pro mladé rodiny, ty ale musí splnit určité 

podmínky, což se nemusí podařit každému. Například omezená velikost podlahové 



   
 

43 
 

plochy prvního bydlení, která u rodinných domů dělá 140 m2, což mi přijde docela 

málo, pokud rodina plánuje více dětí a nechce se už nikam stěhovat. Na druhou stranu 

mi toto zjištění pomohlo pochopit, proč se poslední dobou začali stavět 

„minidomečky“ s podlahovou plochou menší než 100 m2. 

Pojďme se teď podívat na modelový příklad. Nadefinujeme si takovou průměrnou 

mladou rodinu se dvěma malými dětmi, která žije v pronajatém bytě 3+kk, otec (32 

let) pobírá průměrnou hrubou mzdu v Jihomoravském kraji, matka (28 let) je na 

mateřské dovolené s mladší dcerou (2 roky), starší syn (4 roky) navštěvuje státní 

mateřskou školu. Matka má kromě rodičovského příspěvku také příjem z brigády. 

Rodina touží po bydlení na vesnici a vybrali si náš rodinný dům v Kanicích. Otázkou je, 

zda pouze s jedním celým příjmem dokáží pokrýt náklady na hypotéku. 

 

Tabulka 4: Informace o rodině  (zdroj: vlastní) 

Je potřeba zajistit 6 750 000,- na koupi nemovitosti (uvažujeme, že peníze na provizi 

mají). 

Státní podpora – Program pro mladé – v našem případě nelze použít, jelikož 

nesplňujeme jednu podmínku, a sice tu, že náš dům má podlahovou plochu větší než 

140 m2. Musíme si tedy vystačit s běžnými podmínkami. Z toho vyplývá, že 

potřebujeme získat 20% výše nákladů na pořízení nemovitosti, abychom dosáhli 

hypotéky ve výši 80LTV (= Loan to Value; poměr úvěru k zástavní ceně nemovitosti). 

 

Tabulka 5: Způsob zajištění 20% ceny nemovitosti pro získání hyp.úvěru (zdroj: vlastní) 

Porovnáním nabídek největších hráčů na trhu s hypotečními úvěry si naše imaginární 

rodina vybrala hypoteční služby u mBank, která nabízí speciální akce pro mladé rodiny 

a nabízí jim hypotéky s úvěrem 1,94%. Ostatní banky z porovnání jsou uvedeny 

v příloze číslo čtyři. Při délce splácení 30 let a dobou fixace na 5 let bude měsíční 

splátka činit 19 798,-. 

Muž věk 32

zaměstnání technik

mzda hrubá 35 178,00              

čistá mzda 29 196,00              

Žena věk 28

zaměstnání Mateřká dovolená

příjem 10000

příjem z DPČ (bez zdanění) 5000

Syn věk 4

Dcera věk 2

průměrná měsíční mzda ve 4Q 2019

rodičovský příspěvek

Hypotéka LTV 80

potřeba mít našetřeno 20% z 6 750 000: 1 350 000,00         

500 000,00 Kč

250 000,00 Kč 

600 000,00 Kč 

1 350 000,00 Kč

půjčka od rodičů

využití stavebního spoření manželů:

úvěr u banky při úroku 3,9% p.a.

úvěr na 7 let, měsíční splátka 7 563 Kč
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Obrázek 1.20: Předběžná kalkulace hypotéky (zdroj: 

https://www.mbank.cz/osobni/hypoteky/hypoteka-a-refinancovani-hypoteky/) 

Přehled příjmů a nákladů rodiny nyní:   V případě hypotéky : 

 

 

Tabulka 6:  Příjmy a výdaje modelové rodiny (zdroj: vlastní) 

Z přehledu příjmů a výdajů vyplývá, že výše všech splátek (žlutě podbarveno) , tedy 

splátky spotřebitelského úvěru získaného za účelem získání hypotéky a samotná 

splátka hypotéky, činí 27 361,- Kč měsíčně. Bohužel pro naši rodinu to dělá 62% příjmů 

přičemž hraničních je 45%. Naše rodina tedy nesplňuje zákonné podmínky a na 

hypotéku tudíž nedosáhne. 

Naději ale ještě ztrácet nemusí. Stačí k tomu málo. Mladší dítě, se kterým je matka na 

rodičovské dovolené, má již dva roky. To znamená, že již může navštěvovat mateřskou 

školu, minimálně soukromou, a matka může nastoupit do práce. Případně, vzhledem 

k povaze zaměstnání, může pracovat i z domova. Velkou výhodou rodičovského 

příspěvku je, že se jeho pobírání nevylučuje s návratem do práce. Pro nás to znamená 

ještě půl roku příjem 10 000,- Kč měsíčně. To by rodině přineslo další příjmy 

k rodičovskému příspěvku, který bude pobírat podle plánu ještě půl roku, pak by do 

Příjmy: mzdy a příjmy 44 196      

Výdaje: nájem 13 500      

inkaso 4 300        

náklady na auto 3 000        

potraviny a drogerie 3 800        

kojenecké potřeby 3 000        

Zbytek 16 596      

Příjmy: mzdy a příjmy 44 196      

Výdaje: splátka půjčky 7563

splátka hypotéky u vybrané 

banky
19798

inkaso 3500

náklady na auto 3000

potraviny a drogerie 3800

kojenecké potřeby 3000

Zbytek 3 535,00   
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práce stejně nastoupila.  

Pak se situace rodiny změní následovně: 

 

Tabulka 7: Informace o rodině II (zdroj: vlastní) 

Přehled nově namodelovaných příjmů a výdajů: 

 

Tabulka 8: Příjmy a výdaje modelové rodiny II (zdroj: vlastní) 

V takovém případě již procentuální zastoupení výše splátek činí pouze 42%. Náš pár 

tímto splnil všechny zákonné podmínky pro získání hypotéky. 

Již podle hypoteční kalkulačky má naše rodina velkou šanci získat potřebných 

5 400 000,-: 

 

Obrázek 1.21: Kalkulačka na webových stránkách České spořitelny a.s., která dokazuje, 

že by neměl být problém na hypotéku dosáhnout (zdroj: 

https://www.csas.cz/cs/osobni-finance/hypoteky/hypoteka?afford=true) 

Muž věk 32

zaměstnání technik

mzda hrubá 35 178,00 Kč   

čistá mzda 29 196,00 Kč   

Žena věk 28

zaměstnání účetní

příjem 10 000,00 Kč   

hrubá mzda 33 900,00 Kč   

čistá mzda 25 430,00 Kč   

Syn věk 4

Dcera věk 2

průměrná mzda účetní

průměrná měsíční mzda ve 4Q 2019

rodičovský příspěvek

Příjmy: mzdy a příjmy 64 626 Kč         

Výdaje: splátka půjčky 7 563 Kč           

splátka hypotéky u 

vybrané banky
19 798 Kč         

inkaso 3 500 Kč           

náklady na auto 3 000 Kč           

potraviny a drogerie 3 800 Kč           

kojenecké potřeby 3 000 Kč           

Zbytek 23 965 Kč         

https://www.csas.cz/cs/osobni-finance/hypoteky/hypoteka?afford=true
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10.1.6 VÝVOJ CEN RODINNÝCH DOMŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

Na základě podkladů z Českého statistického úřadu uvedených v teoretické části mojí 

práce již známe vývoj cen nemovitostí v ČR. Jak jsme se již také dozvěděli, získat 

hypoteční úvěr v dnešní době, kdy jsou ceny nemovitostí vyšponované, není vůbec 

snadné a mnohdy jejich schválení znamená pro žadatele doživotní závazek v podobě 

vysokých splátek.  Spousta mých vrstevníků, mě nevyjímaje, má v této době pocit, že 

předchozí generace měly tuto situaci mnohem lehčí. Levné byty v tehdy moderních 

panelácích na sídlištích s dobrou dopravní dostupností do města, na dnešní dobu levné 

pozemky a podobně.  

Kromě vývoje cen nemovitostí se samozřejmě vyvíjela i výše průměrné mzdy. Vyvíjela 

se však průměrná mzda dostatečně rychle a dost na to, aby měli běžní lidé možnost 

pořídit si vlastní bydlení? 

Když porovnáme údaje Českého statistického úřadu o vývoji cen nemovitostí, 

průměrné mzdy a úrokových sazeb hypoték, přijdeme k následujícím výsledkům: 

 

 

Obrázek 1.22. Vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů (zdroj: 

https://www.hypoindex.cz/hypoindex-vyvoj/) 



   
 

47 
 

Uvažujeme se stupněm opotřebení do 10%, vývoj cen je pak následující: 

 

Obrázek 1.23: Vývoj cen rodinných domů v porovnání s vývojem průměrné mzdy a 

životních nákladů v Jihomoravském kraji (zdroj: vlastní + údaje z portálu www.czso.cz – 

viz. seznam zdrojů) 

Když se podíváme na výsledek grafu, tak až na nějaké mírné odchylky v letech 2014 a 

2015 vidíme, že ceny nemovitostí rostly velmi podobným tempem, v posledních 3 

letech o téměř 10% za rok, jako průměrná hrubá mzda, která dokonce roste ještě 

nepatrně prudčeji.  

Nenechme se ale mýlit. I když to vypadá tak, že mzdy rostou stejně jako ceny 

nemovitostí, aby si v roce 2018, kdy končí naše statistika, mohl občan Jihomoravského 

kraje koupit byt, musel by si podle serveru bezrealitky.cz připravit 14 celoročních 

průměrných platů. V celorepublikovém průměru bylo letos průměrně potřeba na 

nákup nemovitosti 7,5 násobek ročního průměrného platu, v roce 2010 to byl pouze 

4,5 násobek. [14i] 

 Přesto to vypadá tak, že by pro nás mělo být bydlení dostupnější než například 

v letech 2010-2014, kdy trh postihly následky světové hospodářské krize. Výše 

životních nákladů neboli index spotřebních cen sice také roste, ale stále stejným, 

celkem mírným tempem bez výchylek. 

  Naopak úrokové sazby, kromě výchylky v roce 2019, již deset let klesají. Je vidět, že 

strmý nárůst cen nemovitostí započal v roce 2015, do té doby byl spíše pozvolný. To 

může být způsobeno tím, že v roce 2015 se již lidé plně zmátožili ze světové finanční 

krize, mohli si opět dovolit utrácet za nemovitosti a vzhledem k tomu, že ekonomika 

šla kupředu a mzdy nahoru, mohli si dovolit připlatit a také to dělali, čehož okamžitě 

využili prodávající a cenu zvedli, jelikož i tak měli jistotu, že nemovitost prodají. 

Nakonec to dopadlo tak, že poptávka převýšila nabídku. No a jak to v takové situaci 

bývá, snížení cen tato okolnost vůbec nepomohla, naopak.  

http://www.czso.cz/
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K celé této situaci také velkou měrou přispěly intervence České národní banky, která 

dlouho tlačila úrokové sazby dolů. Když teď uzdu povolila a sazby se mírně zvedly (jak 

je vidět na grafu výše), žadatele o hypoteční úvěr samozřejmě moc nepotěšila. 

Co je také ještě nepotěšilo a přidělalo spoustu vrásek na čele i naší modelové rodince, 

je výše LTV. Tu ČNB zavedla na výši 80%. Spousta lidí však nemá našetřeno tolik ( často 

jde i o částky větší než milion) a řeší to jako naše rodina. Půjčují si, kde se dá. 

Proč se tedy sny o vlastním bydlení stávají pro čím dál víc lidí téměř nereálné? 

Aspektů proč se tak děje je více. Globalizace. Do české kotliny přijíždí čím dál více 

turistů a domy ve městech a na významných místech republiky, kde donedávna žili 

běžní obyvatelé jsou dnes penziony, hotely a především krátkodobé pronájmy. 

Především krátkodobé pronájmy již například z historického centra Prahy vytlačily 

velkou část místních a mají značný vliv na zvyšování cen nemovitostí v těchto 

lokalitách. 

Dále, a to je můj subjektivní názor, lidé již tolik nešetří jako dříve a dopřávají si 

mnohem více. Ještě před pár lety byl každý rád, že si v létě zajel na týden do 

Chorvatska. Dnes jezdíme na dovolené dvakrát ročně, mezi tím na eurovíkendy, na 

nákup do Drážďan nebo do Vídně. Všechno nakupujeme, doma si samy nezvládneme 

ani pověsit poličku a na všechno hned voláme a platíme řemeslníka. Zlenivěli jsme? 
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ZÁVĚR 
V době, kdy píši tento závěr, v době kterou zatím nikdo nezažil, v době nouzového 

stavu nikdo neví, co bude zítra, za týden, za měsíc.  

Stejnou nejistotou prochází i trh s nemovitostmi. Lidé jsou nejistí, neví co bude 

následovat, zda budou mít ještě práci, jestli nepřijde finanční krize a proto jsou 

s nákupem nemovitostí obezřetnější než bylo v posledních letech zvykem. 

Celková situace je značně nepřehledná. Situace na trhu s nemovitostmi na tom není o 

moc lépe. Je nesrozumitelná a v tuto chvíli nepředvídatelná. Další vývoj cen se tak dá 

odhadnout jen velmi těžko. V návaznosti na uzavření hranic a nejistotě, zda se bude 

v létě moci cestovat se dle realitních kanceláří zatím trh uvolňuje pouze v oblasti 

zájmu o objekty pro rodinnou rekreaci. 

Tato práce z velké části vznikla ještě před nouzovým stavem, kdy ještě trh nebyl tímto 

aspektem zkreslen.  

 

Touto prací jsem si kladla za cíl zjistit, jak se v posledních letech vyvíjel trh 

s rezidenčními nemovitostmi, především s byty a rodinnými domy v Jihomoravském 

kraji. Byty se zabývá samostatná kapitola v teoretické části této práce.  

K praktické ukázce jsem si vybrala rodinný dům v obci Kanice, který jsem ocenila cenou 

obvyklou a následně na modelovém příkladu navrhla způsob financování tohoto domu 

pro modelovou rodinu. V tomto příkladu jsem si uvědomila, jak je v dnešní době 

složité získat hypotéku, zadlužit se téměř na zbytek produktivního života a přitom 

rodině zajistit solidní život. Přiznám se, že představa, že mě toto čeká, není vůbec 

lákavá.  

Čímž se dostávám k mému osobnímu cíli této práce, kdy jsem si chtěla sama ujasnit 

vše o financování nemovitostí a cenách nemovitostí obecně, jelikož to jsou oblasti, 

kterým bych se chtěla věnovat i nadále. 

Při psaní těchto posledních vět můžu říci, že cíle a požadavky, které jsem na tuto práci 

měla se naplnily. 
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