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Abstrakt 

V disertační práci je provedena analýza porovnávací metody pro rodinné domy uvedené 

v oceňovacích předpisech. Analýza se zaměřuje na jednotlivé znaky a kvalitativní pásma a 

jejich vliv na stanovovanou cenu. Analýza je provedena pomocí speciálně vytvořené databáze 

nabídkových cen rodinných domů a dále srovnáním s nákladovou metodou dle oceňovacích 

předpisů. Na základě výsledků analýzy je navržena nová podoba znaků a kvalitativních 

pásem. Práce je uzavřena sumarizací a diskuzí dosažených výsledků a jejich přínosem. 

 

Abstract 

In the doctoral thesis is an analysis of comparative method for family houses according to the 

valuation regulations. The analysis focuses on individual characteristics and qualitative zones 

and their impact on set price. The analysis is made by specially created database of offer 

prices of family houses and by comparing with the cost method according to the valuation 

regulations. Based on the results of the analysis is designed a new form of characters and 

qualitative zones. The thesis is concluded by summarizing and discussion of results and their 

contribution. 
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1  ÚVOD 

Administrativní cena nemovitosti (cena zjištěná, cena úřední) se stanovuje pro různé účely. 

Jedním z nejdůležitějších účelů je určení výše daně z nemovitosti. Nejčastěji se 

administrativní cena stanovuje pro rezidenční nemovitosti, tj. rodinné domy a byty, a to 

porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, která byla novelizována vyhláškou č. 456/2008 Sb., vyhláškou 

č. 460/2009 Sb., vyhláškou č. 364/2010 Sb. a vyhláškou č. 387/2011 Sb. (dále jen oceňovací 

vyhláška) [1]. Neustálou snahou tvůrců vyhlášky je přiblížit se administrativní cenou 

k obvyklé (tržní) ceně nemovitosti. Současná podoba metody pro oceňování staveb 

porovnávacím způsobem (někdy také porovnávací metoda nebo indexová metoda) byla do 

oceňovací vyhlášky zavedena od 1. 1. 2009 novelou č. 456/2008 a do roku 2012 doznala 

nepatrných změn.  

Vzhledem ke skutečnosti, že porovnávací způsob je poměrně nový a nebyl dosud podroben 

hlubší analýze, klade si tato práce za cíl posoudit tuto metodu oceňování. Zaměřit se při tom 

na jednotlivé znaky a jejich kvalitativní pásma a ověřit, zdali jejich vliv na stanovovanou 

administrativní cenu je adekvátní k dosahovaným prodejním cenám na realitním trhu. 

Zároveň by měla odpovědět na otázku, zda zavedením porovnávacího způsobu ocenění do 

oceňovacích předpisů došlo ke zpřesnění stanovení administrativní ceny z pohledu přiblížení 

k tržní ceně nemovitosti. Dále by mohla být inspirací pro návrh případných opatření 

vedoucích k usnadnění a zpřesnění postupu stanovení ceny nemovitosti porovnávacím 

způsobem. 
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2  TEORETICKÁ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Právním předpisem, který upravuje občanskoprávní vztahy, je Občanský zákoník (zákon 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) [2]. Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických 

osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem. Definuje základní pojmy, jako je: 

 nemovitost § 119 - “Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem.”, 

 součást věci § 120 - “Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže 

být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Stavba není součástí pozemku.”, 

 příslušenství § 121 - “Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci 

hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím 

bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. 

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady 

spojené s jejím uplatněním.”. 

Základní pojmy související s pozemky upravuje zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky (katastrální zákon) [3], který v § 27 definuje: 

 pozemek jako část zemského povrchu oddělenou od sousedních částí hranicí, 

 parcelu jako pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem, 

 stavební parcelu jako pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a 

nádvoří, 

 pozemkovou parcelu jako pozemek, který není stavební parcelou. 

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) [4] rozumí 

v § 2: 

 stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 

k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem, 

 stavbou 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. 
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Podle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území [5], se 

stavbou pro bydlení rozumí: 

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

trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 

 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. 

Podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu [6] je: 

 budova nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená 

obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, 

 bytový dům stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, 

 rodinný dům stavba pro bydlení, která svým stavebním 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, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, 

 byt soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je 

k tomuto účelu užívání určen. 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku) [7] rozumí: 

 bytem místnost nebo soubor místností určených k bydlení a jeho součásti a 

příslušenství (§ 8), 

 nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností včetně příslušenství, určených 

k jiným účelům než k bydlení (§ 8). 

2.2 PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PROCES OCEŇOVÁNÍ 

2.2.1 Předpisy upravující činnost znalců a odhadců 

Oceňování majetku je odborná činnost, kterou mohou vykonávat odhadci nebo znalci, 

případně znalecké ústavy, a která vede ke zjištění hodnoty majetku podle skutečných užitných 

technických vlastností a právních pravidel. 

Činnost znalců je upravena Zákonem o znalcích a tlumočnících (zákon č. 36/1967 Sb., 

o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. a zákona č. 444/2011 Sb.) [8] a 
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dále prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů [9], dle kterých znalci 

vykonávají svou činnost pro účely řízení před orgány veřejné moci a v souvislosti s právními 

úkony fyzických nebo právnických osob. Uvedené předpisy stanovují také způsob a 

podmínky jmenování znalců, výkon znalecké činnosti, náležitosti znaleckého posudku atd. 

Samotné oceňování nemovitostí spadá do znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a 

odhady, specializace Nemovitosti. 

Činnost odhadce je prováděna na základě živnostenského oprávnění jako živnost vázaná, jež 

je upravena Živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) 

[10], který v příloze č. 2 rovněž upravuje předmět podnikání odhadců a stanovuje požadavky 

na jejich odbornou způsobilost. 

2.2.2 Předpisy pro oceňování nemovitostí 

Zákon o cenách (zákon č. 526/1990 Sb.) [11] stanovuje, že cena je peněžitá částka sjednaná 

při nákupu a prodeji zboží nebo zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než 

k prodeji. Tímto zvláštním předpisem se myslí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

[7], který upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (majetek) a 

služeb pro účely:  

 stanovení daně z nemovitosti,  

 stanovení daně darovací a daně z převodu nemovitosti, 

 vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim, atp., 

 případně stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se 

tak strany. 

Pokud zákon o oceňování majetku nestanoví jiný způsob, oceňuje se majetek obvyklou 

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

stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby 

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

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

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

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

oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 

vztahu k nim. 
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Zákon o oceňování majetku [7] ve 3. odstavci § 2 rovněž stanovuje jiné způsoby oceňování, 

kterými jsou: 

 nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení 

předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

 výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného 

nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a 

z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), 

 porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci 

odvozením z ceny jiné funkčně související věci, 

 oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět 

ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, 

 oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na 

základě předpisů o účetnictví, 

 oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění 

zaznamenané ve stanoveném období na trhu, 

 oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho 

prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

V hlavě druhé zákona o oceňování majetku [7] jsou uvedeny způsoby ocenění nemovitostí, 

zejména staveb, bytů a nebytových prostorů, pozemků a trvalých porostů. Stavby se oceňují 

nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací, jejich použití 

u jednotlivých druhů staveb stanoví oceňovací vyhláška (vyhláška č. 3/2008 Sb.) [1]. 

Oceňovací vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při 

uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb. Přehled 

způsobů ocenění staveb je uveden dále v kapitole 2.3 Metody oceňování rodinných domů. 

2.3 METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

2.3.1 Obvyklá cena nemovitosti 

Obvyklá (též tržní, obecná, obchodovatelná) cena je podle zákona o oceňování majetku [7] ta, 

která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

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

ocenění. Při tom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu nějaký vliv, avšak do její 
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výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajících nebo 

kupujících 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 vtahy 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. 

Zákon dále stanoví, že nemovitost se oceňuje nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím 

způsobem nebo jejich kombinací. Jejich použití u jednotlivých druhů staveb stanoví 

oceňovací vyhláška [1]. 

2.3.2 Ocenění nemovitosti nákladovým způsobem 

Nákladový způsob vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu 

ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění [7]. Nákladovým způsobem podle 

oceňovací vyhlášky [1] se ocení: 

 budova a hala (§ 3), 

 inženýrská a speciální pozemní stavba (§ 4), 

 rozestavěný rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek nebo jejichž 

obestavěný prostor je větší než 1100 m
3
 nebo jejichž základní cena není uvedena 

v příloze č. 20a v tabulce č. 1 vyhlášky (§ 5), 

 rozestavěná rekreační chata a zahrádkářská chata nebo jejichž základní ceny nejsou 

uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky (§ 6), 

 vedlejší stavby (§ 7), 

 rozestavěná samostatná nebo řadová, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáž nebo 

tvořící příslušenství jiné stavby neoceňované porovnávacím způsobem (§ 8), 

 studna (§ 9), 

 venkovní úprava, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 

porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně (§ 10), 

 hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení (§ 11), 

 kulturní památka (§ 12), 

 rozestavěný byt a nebytový prostor nebo ve stavbách, které nejsou bytovými domy 

(§ 13), 

 rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo (§ 14), 

 rozestavěná stavba (§ 15), 
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 stavba určená k odstranění (§ 16), 

 jiná stavba (§ 17), stavba bez základů (§ 18), stavba z více konstrukčních systémů 

(§ 19), stavba s víceúčelovým užitím (§ 20). 

Cena stavby stanovená nákladovým způsobem dle vyhlášky se zjistí vynásobením počtu 

měrných jednotek (m
3
 obestavěného prostoru, m

2
 zastavěné plochy, m délky atp.) základní 

cenou za měrnou jednotku, která je stanovena v závislosti na účelu užití a upravenou různými 

koeficienty. Např. základní cena budovy nebo haly se násobí koeficienty K1 až K5, Ki a Kp 

podle vzorce 

 ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki × Kp , (1) 

kde: 

ZCU  základní cena upravená, 

ZC  základní cena podle přílohy č. 2 nebo č. 3, 

K1  koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce, 

K2  koeficient přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy 

podlaží v objektu, popřípadě samostatně oceňované části, se vypočte podle 

vzorce 

 K2 = 0,92 + 6,60 / PZP (2) 

kde 

0,92 a 6,60 jsou konstanty, 

PZP ........ průměrná zastavěná plocha v m
2
, 

K3  koeficient přepočtu základní ceny podle průměrné výšky podlaží v objektu, 

 popřípadě samostatně oceňované části podle vzorce 

K3 = (2,10 / v) + 0,30 pro budovy, 

K3 = (2,80 / v) + 0,30 pro haly, ne však méně než 0,60, 

kde 

v .............. průměrná výška podlaží v metrech, 

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty, 
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K4  koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

 K4 = 1 + (0,54 × n), (3) 

kde 

1 a 0,54 jsou konstanty, 

n................ součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, 

uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 1 nebo 2 s nadstandardním 

vybavením, snížený o součet objemových podílů konstrukcí a vybavení 

s podstandardním vybavením zjištěných z uvedených tabulek. 

K5  koeficient polohový podle přílohy č. 14, 

Ki  koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni 

roku 1994, 

Kp  koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 

Postup úpravy základní ceny u ostatních staveb se více či méně liší. Cena stanovená 

nákladovým způsobem podle oceňovací vyhlášky se sníží o opotřebení způsobem stanoveným 

v příloze č. 15. 

2.3.3 Ocenění nemovitosti výnosovým způsobem 

Výnosový způsob vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo 

z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace 

tohoto výnosu (úrokové míry) [7]. Cena stavby zjištěná výnosovým způsobem podle 

oceňovací vyhlášky § 23 [1] se vypočte podle vzorce: 

 CV = N / p × 100, (4) 

kde 

CV  cena zjištěná výnosovým způsobem, 

N  upravené roční nájemné, 

p  míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 16. 

Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení nájemného. 

Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než 

obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování 

majetku [7]. Roční nájemné je souhrn nájemného za podlahové plochy stavby, které je možno 
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pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové plochy stavby jako součet zjištěných výměr 

podlahových ploch jednotlivých podlaží v členění podle účelu užití s uvedením nájemného, 

přičemž se do ní nezapočítávají podlahové plochy společných prostor staveb. Do ročního 

nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí. 

Roční nájemné zjištěné za celou stavbu nebo soubor staveb se sníží o 40 % a o nájemné 

z pozemku, je-li jiného vlastníka. Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo jsou-li 

stavba i pozemek ve vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby, sníží se o 5 % z ceny 

pozemku, zjištěné podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 28 oceňovací 

vyhlášky. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami 

oceňovanými kombinací nákladového a výnosového způsobu. Celková výše odpočtu nesmí 

být vyšší než 50 % ze zjištěného ročního nájemného. 

2.3.4 Různé principy porovnávacích metodik 

Porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným 

předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné 

funkčně související věci [7]. 

Bradáč v [12] uvádí mezi používanými základními metodami oceňování nemovitého majetku 

metody porovnávací (srovnávací, komparační), které vycházejí přímo z porovnání s prodeji 

podobných nemovitostí v podobných podmínkách. Porovnání je buď: 

 přímé - přímo mezi prodávanými a oceňovanou nemovitostí, nebo 

 nepřímé - soubor údajů o prodávaných nemovitostech a jejich cenách je zpracován na 

průměrnou, základní, standardní nemovitost (etalon) a s touto je pak porovnávána 

nemovitost oceňování, což je vhodné pro opakované použití jednou zpracovaných 

údajů. 

Bradáč uvádí mezi metodami porovnání nemovitosti i porovnání odbornou rozvahou, kde na 

základě srovnání s jinými nemovitostmi a jejich inzerovanými resp. skutečně realizovanými 

cenami a při zohlednění všech souvislostí je možno stanovit cenu či cenové rozpětí, kde by se 

měla výsledná cena pohybovat. Zdrojem informací může být realitní inzerce jak tištěná, tak 

např. z internetu. Výslednou hodnotu je ovšem nutno zdůvodnit. Tuto metodu nelze 

považovat za příliš přesnou oproti metodě porovnání s využitím indexu odlišnosti. Ta využívá 

pro každou relevantní skutečnost mající vliv na cenu nemovitosti dílčí koeficienty odlišnosti. 

Těmito se přepočítá původní soubor objektů pro srovnání na ceny objektu pro ocenění, které 
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se pak zprůměrují a z extrémů a směrodatné odchylky se vytvoří pravděpodobný interval, kde 

by se měla cena nacházet. Koeficienty většinou sledují polohu, velikost, stav nemovitosti, 

vybavení, velikost pozemku, úvahu znalce apod. Dle konkrétních případů lze některé 

koeficienty vynechat nebo naopak některé ovlivňující oceňování přidat. 

Další porovnávací metodou je metoda publikována Ing. Vladimírem Klimešem, CSc. 

v publikaci Věcné zásady oceňování nemovitostí pro potřeby hypotečních úvěrů [13], která je 

podobná porovnávacímu způsobu ocenění uvedeným v oceňovacích předpisech. Klimešova 

srovnávací metodika, umožňující přepočet zjištěné věcné hodnoty nemovitosti na obecnou 

cenu (v této metodě nazvanou jako srovnávací hodnota), používá pro tento přepočet tzv. 

cenový koeficient. Pokud jím vynásobíme časovou cenu nemovitosti, měli bychom obdržet 

požadovanou srovnávací hodnotu dané nemovitosti. Samotný cenový koeficient pak určíme 

jako vážený aritmetický průměr jednotlivých cenových indexů kvalitativní třídy. Tyto indexy 

se vypočtou pro jednotlivé charakteristické znaky pro porovnání, kterých je 21. Každému 

znaku může být přiřazena hodnota A, B, C, D a E představující kvalitativní třídu. Okrajové 

indexy kvalitativních tříd A resp. E představují násobek obvyklé ceny nejhůře resp. nejlépe 

situované nemovitosti vůči stanovené věcné hodnotě. Ve výpočtu jsou potom tyto indexy 

kvalitativních tříd nahrazeny čísly. Stanovení okrajových hodnot A a E učiní odhadce na 

základě znalosti místního trhu. Zbylé indexy mezi okrajovými se snadno dopočtou rozdělením 

intervalu tvořeného od A až do E na 4 rovnoměrné díly. V podstatě tedy vycházíme ze 

zjištěné věcné hodnoty nemovitosti a dle místního trhu se stanoví cenové rozpětí 

z nemovitostí podobných. Váhy váženého aritmetického průměru zpřesňují důležitost 

jednotlivých kritérií. Tato metoda byla sestavována pro potřeby poskytování hypotečních 

úvěrů na obytné objekty. Cenový koeficient užívaný v této metodice je vlastně koeficient 

prodejnosti, protože pokud obecnou cenu podělíme věcnou hodnotou (časovou cenu), 

dostaneme znovu hodnotu tohoto koeficientu. 

Mezi další užívané metody patří i Metoda standardní jednotkové tržní ceny (SJTC). V první 

fázi této metody je třeba vytvořit standardní jednotkovou tržní cenu. Přitom je potřeba získat 

dostatečně velký soubor informací o inzerovaných a případně prodaných nemovitostech 

stejného druhu, kde budeme znát jejich cenu, výměru a parametry. Množina těchto 

nemovitostí představuje srovnávací nemovitosti. Jejich jednotkovou cenu vyjádříme 

podělením ceny výměrou. Získáme jednotkové tržní ceny jednotlivých srovnávacích objektů a 

tyto, pomocí systému indexů srovnávacích objektů, jsou přepočteny na tzv. standardní 

jednotkové tržní ceny jednotlivých srovnávacích objektů. Byl tedy pro každou srovnávací 
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nemovitost určen její index odlišnosti. Takhle získané standardní jednotkové tržní ceny 

odpovídají jednotlivým srovnávacím nemovitostem zařazeným do výběrového souboru právě 

přes jejich index odlišnosti. Je vhodné posoudit, zda se nevyskytují příliš extrémní hodnoty 

cen (excentrické hodnoty vůči střední hodnotě s malou četností) a případně je vyloučit. 

Standardní jednotkové tržní ceny se potom statisticky zpracují a dostáváme průměrnou 

standardní jednotkovou tržní cenu, také minimální a maximální cenu a ceny v rozpětí 

směrodatné odchylky od střední hodnoty. V druhé fázi zbývá dopočítat index odlišnosti 

oceňovaného objektu vůči objektu standardnímu. Tímto indexem se vynásobí standardní 

jednotková tržní cena a výsledkem je jednotková tržní cena oceňovaného objektu. Ta se 

vynásobí vlastní výměrou a dostáváme tržní cenu oceňovaného objektu [12]. 

2.3.5 Porovnávací způsob podle oceňovací vyhlášky 

Porovnávacím způsobem podle oceňovací vyhlášky [1] se v současné době ocení: 

 garáž (§ 24) - dokončená, samostatně stojící nebo řadová, jednopodlažní nebo 

dvoupodlažní, která netvoří příslušenství jiných staveb (kromě staveb oceňovaných 

podle § 26 a § 26a), 

 byt ve vícebytovém domě typu J nebo K (§ 25), 

 rekreační chata a zahrádkářská chata (§ 26), 

 rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek (§ 26a). 

Ocenění porovnávacím způsobem bylo poprvé zavedeno vyhláškou č. 540/2002 Sb., a to pro 

byty ve vícebytových domech a pro garáže, jež netvoří příslušenství jiných hlavních staveb. 

Novelou č. 452/2003 Sb. přibyly rekreační a zahrádkářské chaty. 

Podle této metody (z roku 2002) se cena nemovitosti zjistila vynásobením počtu m
3
 

obestavěného prostoru stavby (u bytů počtu m
2
 podlahové plochy) základní cenou upravenou 

koeficientem cenového porovnání. Koeficient cenového porovnání byl stanoven na základě 

zařazení jednotlivých znaků nemovitosti do kvalitativních pásem. Každé kvalitativní pásmo 

mělo vliv na cenu dle koeficientu rozpětí, který byl uveden v příloze u základní ceny. 

Novela č. 456/2008 Sb. zavedla od 1. 1. 2009 mimo jiné novou metodu pro oceňování staveb 

porovnávacím způsobem, kterou byl zrušen koeficient rozpětí. Novela č. 364/2010 Sb. 

zavedla pro porovnávací způsob jinou terminologii. 

Postup stanovení ceny rodinného domu porovnávacím způsobem je v oceňovací vyhlášce 

popsán v § 26a. Cena rodinného domu zjištěná porovnávacím způsobem se v současné době 
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(2012) stanoví vynásobením počtu m
3
 obestavěného prostoru stavby a indexovanou 

průměrnou cenou upravenou indexem cenového porovnání. Index cenového porovnání se 

stanoví vynásobením dílčích indexů: 

 indexu trhu IT, 

 indexu polohy IP, 

 indexu konstrukce a vybavení IV. 

Každý index se skládá z několika znaků a každý znak má až pět kvalitativních pásem. Index 

je stanoven na základě přiřazení hodnocené nemovitosti do kvalitativního pásma jednotlivých 

znaků. Kvalitativní pásmo pak definujeme jako rozmezí standardu znaku, které je 

charakterizováno popisem pásma a jeho hodnotou (případně rozpětím hodnot), jenž vyjadřuje 

procentuální přirážku nebo srážku k ceně nemovitosti. V principu se jedná o porovnání 

nepřímé. 

Níže je uvedeno aktuální znění (2012) předpisu pro porovnávací způsob ocenění rodinného 

domu dle oceňovací vyhlášky [1] a k tomu odpovídající přílohy. 

§ 26a 

Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek 

 (1) Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, 

s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 

1 100 m
3
, se zjistí vynásobením počtu m

3
 obestavěného prostoru rodinného domu, rekreační 

chalupy nebo rekreačního domku, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou 

průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je 

zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku 

uvedené v příloze č. 6.  

  (2) Cena upravená se zjistí podle vzorce: 

IIPCCU   

kde 

CU … cena upravená za 1 m
3
 obestaveného prostoru, 

IPC … indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20a tabulky č. 1, 

I … index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: 

VPT IIII  , 

kde 

IT … index trhu se stanoví podle vzorce: 





3

1

1
i

iT TI , 
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Ti … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu dle přílohy č. 18a tabulky č. 1; 

IP  … index polohy se stanoví podle vzorce: 





n

i

ip PI
1

1 , 

kde 

Pi  … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č. 18a tabulky 

č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle toho, ve které obci se rodinný 

dům, rekreační chalupa nebo rekreační domek nachází; 

n … celkový počet znaků v příslušné tabulce; 

IV … index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce: 

13

12

1

1 VVI
i

iV 







 



, 

kde 

Vi  … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení dle přílohy 

č. 20a tabulky č. 2. 

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou 

uvedeny v tabulkách příslušných příloh. 

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do 

kvalitativního pásma znaku.  

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. 

 (3) Není-li indexovaná průměrná cena rodinného domu, rekreační chalupy a 

rekreačního domku uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním 

celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5. 

  (4) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná 

porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, 

uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu vedlejších 

staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší 

než 25 m
2
. 

 (5) Je-li součet výměr zastavěných ploch všech vedlejších staveb tvořících příslušenství 

k rodinnému domu, rekreační chalupě nebo rekreačnímu domku větší než 25 m
2
, ocení se tyto 

stavby samostatně podle části druhé. 

 (6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté. 
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Příloha č. 18a 

TRH S NEMOVITOSTMI 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

Tabulka č. 1  

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Ti 

1 
Situace na dílčím (segmentu) trhu 

s nemovitostmi 

I. Poptávka výrazně nižší než nabídka -0,10 

II. Poptávka nižší než nabídka -0,05 

III. Nabídka odpovídá poptávce 0,00 

IV. Poptávka je vyšší než nabídka 0,05 

V. Poptávka je výrazně vyšší než nabídka 0,10 

2 Vlastnictví nemovitostí 
I. Stavba na cizím pozemku -0,05 

II. 
Stavba na vlastním pozemku (ve 

spoluvlastnictví) 
0,00 

3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej 

podílu, pronájem)  

I.* Negativní 
-0,01 až -

0,05 

II. Bez vlivu 0,00 

III.* Pozitivní 0,01 až 0,05 

Index trhu: 
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* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 

 

POLOHA NEMOVITOSTI 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

III. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce do 2 000 obyvatel včetně, kromě obcí 

v okresech Praha-východ a Praha-západ. 

Tabulka č. 4 

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

1 

Význam obce 

z hlediska zeměpisného, 

kulturního nebo 

hospodářského 

I. Bez většího významu 0 

II. Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, předměstí měst) 0,01 až 0,05 

III. 
Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, vyhledávaná horská 

střediska, předměstí velkých měst)  
0,06 až 0,10 

2 
Poloha nemovitosti 

v obci 

I. 
Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá 

poloha) 
-0,01 

II. Okrajová území obce 0 

III. Centrální území obce 0,01 

3 

Okolní zástavba a 

životní prostředí v okolí 

nemovitosti 

I. 

S negativními vlivy na okolí, (např. výrobní objekty, 

sousedství dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zeměděl. 

výroby) 

-0,05 

II. Objekty pro bydlení 0 

III. 
Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní 

lokality 
0,05 

4 
Obchod, služby, kultura 

v obci**  

I. Žádný obchod -0,03 

II. Pouze obchod se základním sortimentem 0 

III. Více obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní zařízení 0,03 

5 
Školství a sport 

v obci** 

I. Žádná základní škola -0,03 

II. Základní škola 0 

III. Základní škola a sportovní zařízení 0,03 
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Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

6 
Zdravotní zařízení 

v obci** 

I. Žádné zdravotnické zařízení -0,03 

II. Pouze ordinace praktického lékaře  0 

III. Ordinace praktického a odborného lékaře a další zařízení 0,03 

7 Veřejná doprava  

I. 
Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti více 

jak 1000 m 
-0,04 

II. Omezené dopravní spojení  0 

III. 
Dobré dopravní spojení (v dosahu příměstských linek 

velkých měst) 
0,04 

8 Obyvatelstvo  
I.* 

Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních 

rodinných domech (RD) nebo v okolí 
-0,01až -0,40 

II. Bezproblémové okolí 0 

9 
Nezaměstnanost  

v obci a okolí 

I. Vyšší než je průměr v kraji -0,06 

II. Průměrná nezaměstnanost 0 

III. Nižší než je průměr v kraji  0,06 

10 

Změny v okolí s vlivem 

na cenu 

nemovitosti 

I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0,10 

II.* Negativní změny  -0,01 až -0,05 

III. Bez vlivu 0 

IV.* Pozitivní změny  0,01 až 0,05 

V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10 

11 Vlivy neuvedené 

I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 

II. Bez dalších vlivů 0 

III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 

Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 
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* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 

**Nachází-li se nemovitost v části obce, jejíž souvislé zastavěné území je odděleno od ostatních souvislých zastavěných 

území obce, a je-li nejkratší dopravní vzdálenost od jeho hranice k hranici souvislých území ostatních částí obce větší než 

1500 m, pak se začlenění do kvalitativního pásma znaku provede podle charakteristik této části obce. 

 

IV. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro obce s více jak 2 000 obyvateli kromě všech obcí 

v okresech Praha-východ, Praha-západ a kromě vyjmenovaných měst v tab. č. 1 v příl. č. 19 nebo 20a 

Tabulka č. 5 

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

1 

Význam obce 

z hlediska zeměpisného, 

kulturního nebo 

hospodářského 

I. Bez většího významu 0 

II. 
Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, předměstí měst, 

aj.) 
0,01 až 0,03 

III. 
Vyhlášené (např. lázeňská místa typ A, vyhledávaná horská 

střediska, předměstí velkých měst, aj.)  
0,03 až 0,06 

2 Úřady v obci 

I. Obecní úřad 0 

II. 
Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním úřadem, banka 

nebo policie nebo pošta 
0,02 

III 
Kompletní soustava úřadů včetně finančního a katastrálního, 

pošta banka, policie, soud, pojišťovna, apod.  
0,04 

3 
Poloha nemovitosti 

V obci  

I. 
Samoty, osady mimo souvisle zast. území obce (odlehlá 

poloha) 
-0,03 

II. Okrajová území obce -0,01 

III. Vnitřní území obce  0 

IV. Centrum obce 0,02 
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Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

4 

Okolní zástavba a 

životní prostředí v okolí 

nemovitosti 

I. 

Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, 

(např. sousedství dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů 

zeměděl. výroby) 

-0,07 

II. 
Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých 

vlivů na okolí, sousedství silnic s vysokým provozem 
-0,03 

III. Převažující objekty pro bydlení 0 

IV. Objekty pro bydlení bez významnější okolní zeleně 0,03 

V. 
Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní 

lokality 
0,05 

5 
Obchod, služby, kultura 

v okolí nemovitosti 

I. Žádný obchod nebo pouze se základními potravinami -0,03 

II. 
Základní síť obchodů a služeb, pohostinské a popřípadě 

kulturní zařízení 
0 

III. 
Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské a kulturní 

zařízení 
0,05 

6 
Školství a sport v okolí 

nemovitosti 

I. Žádná základní škola ani sportovní zařízení  -0,04 

II. Základní škola nebo sportovní zařízení, přírodní sportoviště 0 

III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 

7 
Zdravotnické zařízení 

v okolí nemovitosti 

I. Žádné zdravotnické zařízení -0,05 

II. Omezená dostupnost zdravotnické péče  0 

III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 

8 Veřejná doprava  

I. 
Žádná zastávka hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti nad 

1000 m. 
-0,05 

II. 
Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s maximálně 

čtyřmi pravidelnými denními spoji 
-0,03 

III. 
Zastávka hromadné dopravy od 500 do 1000 m s více jak 

čtyřmi pravidelnými denními spoji 
0 

IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m 0,03 

V. 
Zastávka hromadné dopravy do 200 m (MHD, příměstské 

linky měst) 
0,05 

9 Obyvatelstvo  
I.* 

Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo v okolí 

nemovitosti 
-0,01až -0,40 

II. Bezproblémové okolí 0 

10 
Nezaměstnanost v obci 

a okolí 

I. Vyšší než je průměr v kraji -0,04 

II. Odpovídá průměru v kraji 0 

III. Nižší než je průměr v kraji 0,04 

11 
Změny v okolí s vlivem 

na cenu nemovitosti 

I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0,10 

II.* Negativní změny  -0,01 až -0,05 

III. Bez vlivu 0 

IV.* Pozitivní změny  0,01 až 0,05 

V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10 

12 Vlivy neuvedené 

I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 

II. Bez dalších vlivů 0 

III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 

Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 
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* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 
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V. Pro stavby určené k trvalému bydlení a byty - pro města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 

nebo 20a a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ  

Tabulka č. 6 

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Pi 

1 
Poloha nemovitosti 

v obci 

I. Samoty, mimo souvisle zast. území obce (odlehlá poloha) -0,06 

II. Okrajová území obce – oddělené části obce -0,03 

III. Souvisle zastavěné území obce  0 

2 
Význam lokality  
v obci, oblasti, okresua) 

I.* Nepreferovaná až -0,08 

II. Bez vlivu 0 

III.* Preferovaná až 0,10 

3 

Okolní zástavba a 

životní prostředí 

v okolí nemovitosti 

I. 

Průmyslové výrobní objekty s negativními vlivy na okolí, sousedství 

dálnic, silnic s kamionovou a nákladní dopravou železnic, letiště, 

skládky odpadků, lomu, zemědělské výroby atd. 

-0,07 

II. 
Výrobní objekty, sklady a distribuce bez výrazně škodlivých vlivů na 

okolí, frekventované silnice 
-0,03 

III. Převažující objekty pro bydlení  0 

IV. Objekty pro bydlení bez zázemí parků 0,03 

V. Objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné přírodní lokality 0,05 

4 Dopravní spojení
b) 

I. Špatná dostupnost centra obce, špatné dopravní spojení -0,02 

II. Dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní spojení 0 

III. 
Výborná dostupnost centra obce, centrum obce, výborné dopravní 

spojení 
0,02 

5 
Parkovací možnosti 

v okolí nemovitosti 

I. Špatné  -0,02 

II. Omezené 0 

III. Výborné, privátní parkování 0,02 

6 Obyvatelstvo 
I.* 

Konfliktní skupiny v okolních bytech nebo sousedních rodinných 

domech (RD) nebo v okolí 
-0,01 až -0,40 

II. Bezproblémové okolí 0 

7 

Změny v okolí 

s vlivem na cenu 

nemovitosti 

I.* Výrazně negativní změny trvalého charakteru -0,06 až -0,10 

II.* Negativní změny  -0,01 až -0,05 

III. Bez vlivu 0 

IV.* Pozitivní změny  0,01 až 0,05 

V.* Výrazně pozitivní změny trvalého charakteru 0,06 až 0,10 

8 
Vlivy neuvedené 

 

I.* Vlivy snižující cenu -0,01 až -0,10 

II. Bez dalších vlivů 0 

III.* Vlivy zvyšující cenu 0,01 až 0,10 

Index polohy pro stavby k trvalému bydlení: 
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a)
 Posuzuje se ve vztahu k uvedené základní ceně. 

b)
 Pro obce v okresu Praha-východ a Praha-západ se hodnotí dopravní dostupnost Prahy. 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 

   Pokud nemovitost v hodnoceném znaku nesplňuje všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se 

do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. 
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Příloha č. 20a 

Indexované průměrné ceny za m
3
 obestavěného prostoru rodinných domů,  

rekreačních chalup, rekreačních domků 

Tabulka č. 1 

Kraj v členění na 

vyjmenované obce 

a velikostní 

kategorie obcí 

podle počtu 

obyvatel a oblastí 

Index. 

prům. 

cena 

(Kč/m3)  

 

Kraj v členění na 

vyjmenované obce 

a velikostní 

kategorie obcí 

podle počtu 

obyvatel a oblastí 

Index. 

prům. 

cena  

(Kč/m3) 

 

Kraj v členění na 

vyjmenované obce 

a velikostní 

kategorie obcí 

podle počtu 

obyvatel a oblastí 

Index. 

prům. 

cena  

(Kč/m3)  

 

Kraj v členění na 

vyjmenované obce 

a velikostní 

kategorie obcí 

podle počtu 

obyvatel a oblastí 

Index. 

prům. 

cena 

(Kč/m3) 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Tábor 3 251 KRÁL. HRADECKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ 

Praha 1 - 2 001 – 10 000 3 687 Hradec Králové 4 818 Jeseník 2 504 

Praha 2 - do 2 000 obyvatel  3 576 Jičín 3 595 Olomouc 4 500 

Praha 3 12 057 PLZEŇSKÝ KRAJ Náchod 2 843 Prostějov 3 620 

Praha 4 9 557 Plzeň 1 4 799 Rychnov nad Kn. 2 393 Přerov 3 389 

Praha 5 9 484 Plzeň 2 4 329 Trutnov 3 106 Šumperk 3 295 

Praha 6 15 908 Plzeň 3 4 792 10 001 – 50 000 3 397 10 001 – 50 000 3 273 

Praha 7 6 996 Domažlice 3 409 2 001 – 10 000 3 326 2 001 – 10 000 3 130 

Praha 8 7 794 Klatovy 3 146 do 2 000 obyvatel  3 735 do 2 000 obyvatel 2 758 

Praha 9 5 699 Rokycany 3 346 PARDUBICKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ 

Praha 10  7 914 Tachov 2 677 Chrudim 3 589 Kroměříž 3 669 

Praha 11 7 528 10 001 – 50 000 3 632 Pardubice 3 686 Luhačovice 4 298 

Praha 12 7 559 2 001 – 10 000 3 665 Svitavy 2 919 Uherské Hradiště 3 144 

Praha 13  6 506 do 2 000 obyvatel  3 487 Ústí nad Orlicí 2 721 Vsetín 3 208 

Praha 14 6 171 KARLOVARSKÝ KRAJ 10 001 – 50 000 3 038 Zlín 5 010 

Praha 15 6 557 Karlovy Vary 1 5 936 2 001 – 10 000 3 207 10 001 – 50 000 3 453 

Praha 16 6 419 Karlovy Vary 2 4 968 do 2 000 obyvatel  3 062 2 001 – 10 000 2 865 

Praha 17 7 368 Karlovy Vary 3 4 994 KRAJ VYSOČINA  do 2 000 obyvatel  2 675 

Praha 18 6 995 Karlovy Vary 4 4 251 Havlíčkův Brod 3 840 
MORAVSKOSLEZSKÝ 

KRAJ  

Praha 19  5 473 Cheb 2 878 Jihlava 3 345 Ostrava 1 - 

Praha 20  8 770 Františkovy Lázně 3 397 Pelhřimov 2 350 Ostrava 2 3 197 

Praha 21 10 625 Mariánské Lázně 3 002 Třebíč 2 811 Ostrava 3 3 182 

STŘEDOČESKÝ KRAJ Sokolov 3 761 Žďár nad Sázavou 3 275 Ostrava 4 3 206 

Benešov 3 756 10 001 – 50 000 3 022 10 001 – 50 000 2 773 Ostrava 5 4 132 

Beroun 6 584 2 001 – 10 000 3 231 2 001 – 10 000 2 657 Ostrava 6 3 196 

Kladno 4 450 do 2 000 obyvatel  3 308 do 2 000 obyvatel  2 375 Ostrava 7 3 378 

Kolín 3 305 ÚSTECKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Ostrava 8 4 021 

Kutná Hora 4 219 Děčín 3 244 Brno 1 - Ostrava 9 3 229 

Mělník 4 157 Chomutov 2 989 Brno 2 8 207 Ostrava 10 3 238 

Mladá Boleslav 4 643 Litoměřice 3 834 Brno 3 7 367 Ostrava 11 4 229 

Nymburk 3 523 Louny 2 945 Brno 4 6 514 Ostrava 12 3 637 

Poděbrady 4 163 Most 3 815 Brno 5 7 300 Bruntál 2 364 

Praha – východ* 6 888 Teplice 3 596 Brno 6 6 503 Frýdek-Místek 3 254 

Praha – západ* 8 549 Ústí nad Labem 3 409 Brno 7 5 601 Havířov 3 428 

Příbram 3 805 10 001 – 50 000 2 976 Brno 8 6 966 Karviná 3 021 

Rakovník 4 288 2 001 – 10 000 3 209 Brno 9  6 026 Nový Jičín 2 632 

10 001 – 50 000 4 345 do 2 000 obyvatel  3 191 Blansko 3 781 Opava 2 803 

2 001 – 10 000 4 933 LIBERECKÝ KRAJ Břeclav 3 182 10 001 – 50 000 2 751 

do 2 000 obyvatel  4 819 Česká Lípa 3 070 Hodonín 3 151 2 001 – 10 000 3 161 

JIHOČESKÝ KRAJ Jablonec nad Nisou 3 780 Vyškov 2 824 do 2 000 obyvatel  3 307 

České Budějovice 4 356 Liberec 4 139 Znojmo 3 491 

 

Český Krumlov 4 655 Semily 3 433 10 001 – 50 000 3 371 

Jindřichův Hradec 3 851 10 001 – 50 000 4 112  2 001 – 10 000 3 314 

Písek 3 380 2 001 – 10 000 3 985 do 2 000 obyvatel  3 247 

Prachatice 3 260 do 2 000 obyvatel  4 307 
 

Strakonice 3 107  

* Indexované průměrné ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel. 
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Příloha č. 20a 

Konstrukce a vybavení rodinných domů, rekreačních chalup a domků 
Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

Tabulka č. 2 

Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Vi 

1 2 3 4 5 

0 Typ stavbya)  

I. 
Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné 

plochy 1.NP   -   se šikmou nebo strmou střechou 

A;B;E;F;CH;I;

L; M 

II. Dtto   -    s plochou střechou 
A;B;E;F;CH;I;

L; M 

III. Podsklepený   -   se šikmou nebo strmou střechou  
C;D;G;H;J; 

K;N;O 

IV.     Dtto    -    s plochou střechou 
C;D;G;H;J; 

K;N;O 

1 Druh stavby 

I. Rekreační chalupa a rekreační domek -0,02 

II. Dvojdomek, dům řadový  -0,01 

III. Samostatný rodinný dům 0 

2 
Provedení obvodových 

stěnb)  

I. 
Na bázi dřevní hmoty – nezateplené; zdivo smíšené nebo 

kamenné  
-0,08 

II. Železobetonová konstrukce – nezateplená -0,01 

III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové  0 

IV. Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené 0,04 

V Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd. 0,10 

3 Tloušťka obvod. stěn 

I. méně jak 45 cm -0,02 

II. 45 cm 0 

III. více jak 45 cm 0,03 

4 Podlažnostc) 

I. Hodnota větší než 2 0 

II. Hodnota více jak 1 do 2 včetně 0,01 

III. Hodnota 1 0,02 

5 
Napojení na sítě 

(přípojky) 

I. Žádné nebo pouze přípojka elektr. energie -0,10 

II. Přípojka elektro, vl. studna na pozemku -0,05 

III. 
Přípojka elektro, voda a odkanalizování RD do žumpy 

nebo septiku 
0 

IV. 
Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. kanal. nebo 

domovní čistírna 
0,04 

V. 
Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan 

butan 
0,08 

6 Způsob vytápění stavby 

I. Lokální na tuhá paliva -0,08 

II. Lokální vytápění el. nebo plynem, -0,04 

III. Ústřední, etážové, dálkové 0 

IV. 
V převažující části vytápění podlahové, teplovzdušné 

vytápění 
0,05 

V. 
Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla, 

stěn. vytápění) 
0,06 až 0,10  

7 
Zákl. příslušenství 

v RDd) 

I. 
Bez základního příslušenství nebo pouze suchý záchod, 

chemické WC 
-0,10 

II. 
Pouze částečné ve stavbě nebo úplné podstand. nebo mimo 

stavbu RD 
-0,05 

III. Úplné - standardní provedení  0 

IV. 
Úplné nadstandard. nebo více zákl. přísl. standard. proved., 

popřípadě prádelna 
0,05 

V. Více základních příslušenství nadstandardního provedení  0,06 až 0,10 

8 Ostatní vybavení v RD 

I. Bez dalšího vybavení 0 

II. 
Např. sauna, centrál. vysavač, zimní zahrad., vířivé vany, 

vnitřní bazén  
0,01 až 0,25 

9 Venkovní úpravy 

I. Zanedbatelného rozsahu -0,05 

II. Minimálního rozsahu  -0,03 

III. Standardního rozsahu a provedení  0 

IV. Většího rozsahu nebo nadstand. provedení  0,04 

V. Nadstandardní provedení a rozsah 0,05 
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Znak  Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma 
Hodnota 

Vi 

10 
Vedlejší stavby tvořící 

příslušenství k RD 

I. Snižující hodnotu RD  -0,01 až -0,03 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné ploše 

nad 25 m2  0 

III. Standardní příslušenství - vedlejší stavby celkem do 25 m2 0,05 až 0,10 

11 
Pozemky ve funkčním 

celku se stavbou 

I. Bez pozemku (nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2 -0,01 

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0 

III. Nad 800 m2 celkem 0,01 

12 
Kritérium jinde 

neuvedené 

I. Významně snižující cenu -0,06 až –0,10 

II. Mírně snižující cenu -0,01 až -0,05  

III. Bez vlivu na cenu 0 

IV. Mírně zvyšující cenu 0,01až 0,05 

V. Významně zvyšující cenu 0,06 až 0,10 

13 
Stavebně- technický 

stav 

I. Stavba ve výborném stavu  1,25* 

II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05* 

III. 
Stavba se zanedbanou údržbou – (předpoklad provedení 

menších stavebních úprav) 
0,85* 

IV. 
Stavba ve špatném stavu – (předpoklad provedení 

rozsáhlejších stavebních úprav) 
0,65* 

V. 
Stavba ve špatném stavu – (nutná rekonstrukce i konstrukcí 

dlouhodobé životnosti) 
0,40* 

Index konstrukce a vybavení: 
13

12

1

1 VVI
i

iV 







 



  

a)
 Typ stavby se určí začleněním do kvalitativního pásma a výběrem písmene ze sloupce 5 odpovídajícího typu 

dle přílohy č. 6. 

b)
 Začlenění se provede podle převažující svislé obvodové konstrukce nadzemních podlaží. Nelze-li ji při více 

druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla 

z vyskytujících se druhů konstrukcí. 

c)
 Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a 

zastavěné plochy 1.NP – nutno doložit výpočtem. 

d)
 Základním příslušenstvím pro účely této vyhlášky se rozumí koupelna (vana nebo sprchovací kout, umyvadlo) 

a splachovací záchod.  

* Hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem s pro kategorii: 

A - pro stavby stáří do 20 let včetně ............................................  1 

B - pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně  ...............................  0,9 

C - pro stavby stáří nad 30 do 50 let včetně  ...............................  0,8 

D - pro stavby stáří nad 50 do 80 let včetně  ...............................  0,7 

E - pro stavby starší než 80 let  ....................................................  0,6 

Je-li stavba po celkové rekonstrukci, pak za stáří stavby pro stanovení hodnoty koeficientu s se považuje počet 

let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž 

došlo alespoň 60% objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50ti let se 

nepřihlíží. 

Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze stavby činí 

alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu 

koeficientu s, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1. 

Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje 

v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného 

kvalitativního pásma. 
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3  VYMEZENÍ ÚKOLŮ A POSTUPŮ, METODY POUŽITÉ 

V DISERTAČNÍ PRÁCI 

3.1 VYMEZENÍ ÚKOLŮ 

Úkolem disertační práce je posoudit porovnávací způsob stanovení ceny nemovitosti uvedený 

v oceňovací vyhlášce [1]. Vzhledem k rozsahu celé metody je řešený úkol zaměřen na 

porovnávací způsob pro rodinné domy a konkrétně na hlavní cenotvorný faktor – index 

cenového porovnání. V disertační práci tak nejsou řešeny indexované průměrné ceny 

rodinných domu ani dílčí postupy stanovení ceny rodinného domu porovnávacím způsobem, 

jako je například stanovení obestavěného prostoru rodinného domu. 

Ke splnění úkolu bude postupováno podle následujících dílčích kroků: 

1) Vstupní analýza - podrobná analýza jednotlivých znaků a kvalitativních pásem 

indexu cenového porovnání. Cílem je určit maximální rozpětí jednotlivých znaků a 

indexů. Dále pak identifikovat hlavní indexy a znaky, která mají na stanovovanou 

cenu rodinného domu největší vliv a je vhodné se na ně v dalších analýzách zaměřit. 

2) Analýza indexů - komparace faktorů ovlivňujících cenu rodinného domu se znaky 

(kvalitativními pásmy) jednotlivých indexů porovnávacího způsobu ocenění. Cílem je 

identifikovat neshodné přirážky a srážky a navrhnout nové hodnoty přirážek a srážek 

nebo znaky/kvalitativní pásma. 

3) Syntéza získaných výsledků a jejich diskuze. 

3.2 METODY ŘEŠENÍ 

3.2.1 Návrh metod řešení 

K naplnění cílů disertační práce se nabízí několik možností a metod zpracování. Metody jsou 

odvislé od stanovených úkolů, šíře zkoumané problematiky a relevantnosti získaných 

výsledků. Pro analyzování celého porovnávacího způsobu stanovení ceny rodinného domu 

podle oceňovací vyhlášky je potřeba posoudit přes 20 znaků a k nim odpovídající kvalitativní 

pásma a stanovit v jakém rozmezí, tedy procentuální přirážce/srážce, se pohybují jednotlivé 

znaky, respektive kvalitativní pásma. 

Jako jedna z možností se jeví zkoumat a porovnávat ceny rodinných domů z vhodné databáze 

nabízených (případně realizovaných) cen. Dále je možné stanovit vliv jednotlivých znaků na 



30 

cenu rodinného domu pomocí dalších metod používaných pro oceňování (např. nákladová 

metoda). Další možností je stanovit rozmezí znaků a kvalitativních pásem na základě priorit 

kupujících zjištěných v dotazníkovém šetření. 

3.2.2 Databáze cen nemovitostí 

Metoda je velmi náročná na získání dostatečně velkého a relevantního vzorku rodinných 

domů a jejich cen. Nabízí se sběr dat z nabídkové inzerce. Jednotlivé rodinné domy musí být 

dobře popsány, aby je bylo možné vhodně kategorizovat a následně přiřadit k jednotlivým 

kvalitativním pásmům. Rozdíly mezi průměrnými cenami takto přiřazených rodinných domů 

pak tvoří hodnoty přirážek a srážek kvalitativních pásem. 

Jelikož se jedná o nabídky rodinných domů získané z trhu nemovitostí, jsou do získaných dat 

(hodnot přirážek a srážek) promítnuty preference kupujících i prodávajících. Hodnoty 

přirážek a srážek kvalitativních pásem získané pomocí databáze nabídkových cen rodinných 

domů jsou tak vhodné pro stanovení cenových faktorů souvisejících především s polohou 

rodinných domů, které jsou jinak obtížně zjistitelné. Cenové faktory související s konstrukcí a 

vybavením rodinného domů se do preferencí kupujících či prodávajících také promítají, ale 

mnohem lépe se stanoví pomocí nákladů na zhotovení, neboť s nimi dokonale korespondují. 

Těžko si lze totiž představit situaci, kdy si někdo připlatí např. za lepší vybavení více, než by 

stála jeho realizace. 

3.2.3 Srovnání s nákladovou metodou 

Dalšími možnostmi pro stanovení přirážek a srážek kvalitativních pásem jsou srovnání 

s náklady na zhotovení rodinného domu. K tomu se nabízí použít podíly jednotlivých 

konstrukcí rodinného domu uvedené v rámci nákladového způsobu ocenění podle oceňovací 

vyhlášky. Koeficient vybavení stavby (K4) nákladového způsobu ocenění je totiž stanoven na 

základě objemových podílů konstrukcí a vybavení (název je převzat z oceňovací vyhlášky, ve 

skutečnosti se jedná o podíly cenové). Z objemových podílů jednotlivých konstrukcí a 

vybavení lze na základě zařazení do standardu/podstandardu/nadstandardu následně stanovit 

cenové rozpětí konstrukce nebo vybavení, tedy procentuální přirážku nebo srážku. Lze tak 

porovnat, v jakém rozpětí se pohybuje například vliv materiálových charakteristik 

obvodových konstrukcí na cenu rodinného domu u nákladového a porovnávacího způsobu 

ocenění. Hodnoty přirážek a srážek kvalitativních pásem získané pomocí nákladového 
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způsobu ocenění jsou vhodné pro stanovení cenových faktorů souvisejících především 

s konstrukcí a vybavením rodinného domu. 

3.2.4 Dotazníkové šetření 

Stanovení rozmezí jednotlivých znaků porovnávacího způsobu ocenění je možné také na 

základě zjištění priorit kupujících v dotazníkovém šetření. Cílem dotazníkového šetření by 

bylo zjistit faktory a preference, které ovlivňují kupující při rozhodování o koupi rodinného 

domu. Vzhledem ke skutečnosti, že u kupujících nemovitostí (potenciálních tazatelů) nelze 

očekávat komplexní odborné znalosti o stavebních konstrukcích a o technickém vybavení, je 

vhodné použít dotazníkové šetření zejména pro zjištění preferencí týkajících se polohy 

nemovitosti. 

Pro dotazníkové šetření je důležitý kvalitně připravený dotazník a především dostatečný počet 

respondentů. To vše lze s dobrými znalostmi a zkušenostmi obsáhnout svépomocí, ale pro 

zajištění kvalitního a relevantního výsledku je vhodné oslovit ke spolupráci společnost, která 

se dotazníkovým šetřením zabývá, má dostatek respondentů a zkušeností jak s přípravou 

dotazníku, se samotným průběhem, tak i s vyhodnocením dotazníkového šetření. 

Vhledem k časové náročnosti přípravy dotazníkového šetření, náročnosti na znalosti a 

zkušenosti s jeho přípravou, respektive finanční náročnosti na externí společnost provádějící 

dotazníková šetření, není tato metoda využita při zpracování této disertační práce. 
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4  VÝSLEDKY 

4.1 ANALÝZA CEN RODINNÝCH DOMŮ ZJIŠTĚNÝCH 

POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM 

Úkolem disertační práce je posoudit a analyzovat porovnávací způsob stanovení ceny 

rodinného domu uvedený v oceňovací vyhlášce (vyhláška č. 3/2008 Sb. [1]). Zaměřit se při 

tom na jednotlivé znaky a kvalitativní pásma. Cílem disertační práce je na základě provedené 

analýzy navrhnout případná opatření směřující ke zpřesnění stanovování cen rodinných domů 

porovnávacím způsobem. 

Znaky a jejich kvalitativní pásma jsou sdruženy do tří indexů: 

 indexu trhu IT, 

 indexu polohy IP, 

 indexu konstrukce a vybavení IV. 

Index trhu promítá do ceny rodinného domu situaci na trhu s rodinnými domy a vlastnická 

práva k rodinnému domu. Jedná se co do počtu znaků o nejmenší index a s tím souvisí i jeho 

celkový vliv na cenu rodinného domu. 

Index polohy zohledňuje do ceny rodinného domu preference kupujících/prodávajících 

týkající se jeho umístění. Index je příhodné analyzovat pomocí databáze nabídkových cen 

rodinných domů, neboť nabídkové ceny tyto preference odrážejí. V databázi musí být 

jednotlivé rodinné domy dobře popsány, aby je bylo možné vhodně kategorizovat a následně 

přiřadit ke kvalitativním pásmům. Rozdíly mezi průměrnými cenami takto přiřazených 

rodinných domů pak vytvoří nové hodnoty přirážek a srážek, které se následně nechají 

srovnat s hodnotami přirážek a srážek kvalitativních pásem uvedenými v oceňovací vyhlášce. 

Index konstrukce a vybavení představuje náklady na zhotovení rodinného domu a zohledňuje 

rovněž jeho stav. Index je vhodné analyzovat pomocí nákladového způsobu ocenění pro 

rodinné domy, který je uveden v § 5 oceňovací vyhlášky [1]. Koeficient vybavení stavby (K4) 

nákladové způsobu ocenění je totiž stanoven na základě objemových podílů konstrukcí a 

vybavení (tabulka č. 3 přílohy č. 15 oceňovací vyhlášky). Z objemových podílů jednotlivých 

konstrukcí a vybavení lze na základě zařazení do standardu, podstandardu nebo nadstandardu 

stanovit cenový rozdíl, tedy procentuální přirážku/srážku. Lze tak porovnat, v jakém rozpětí 
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se pohybují různé faktory ovlivňující cenu nemovitosti u nákladového a porovnávacího 

způsobu ocenění nemovitosti. 

Nejprve je však potřeba provést vstupní analýzu, která podrobně rozebere jednotlivé znaky a 

kvalitativní pásma všech tří indexů a určí hlavní faktory ovlivňující cenu rodinného domu. 

4.2 VSTUPNÍ ANALÝZA POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU 

OCEŇOVÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ 

4.2.1 Rozsah a cíl vstupní analýzy 

Princip porovnávacího způsobu oceňování rodinných domů podle oceňovacích předpisů je 

uveden v kapitole 2.3.5. Na následujících řádcích je analyzován indexu trhu (IT), indexu 

polohy (IP) a indexu konstrukce a vybavení (IV) se zaměřením na jednotlivé znaky, kvalitativní 

pásma a hodnoty těchto pásem. Cílem vstupní analýzy je určit maximálních rozpětí 

jednotlivých znaků a indexů, dále pak identifikovat hlavní indexy a znaky, která mají na 

stanovovanou cenu rodinného domu největší vliv a je vhodné se na ně v dalších analýzách 

zaměřit. 

4.2.2 Index trhu 

Znaky indexu trhu IT jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky [1] a jsou 

stejné pro všechny druhy nemovitostí, které jsou oceňované porovnávacím způsobem dle 

oceňovací vyhlášky. 

Znak č. 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi sleduje, v jakém poměru je 

nabídka a poptávka v rámci určitého segmentu trhu s nemovitostmi, konkrétně v segmentu 

rodinných domů. Zařazení do příslušného kvalitativního pásma je provedeno na základě 

znalosti konkrétního trhu. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10. 

Znak č. 2 Vlastnictví nemovitostí sleduje, je-li stavba na cizím nebo vlastním pozemku 

(ve spoluvlastnictví). Zařazení do příslušného kvalitativního pásma závisí na konkrétním 

případu. Znak může nabývat hodnot - 0,05 a + 0,00. 

Znak č. 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) sleduje, je-li 

bez vlivu nebo je vliv pozitivní nebo negativní (nutno zdůvodnit). Vztahuje se například na 

případy, kdy je více vlastníků nemovitosti nebo je dům pronajat (vliv výše a doby pronájmu, 

výpovědní lhůty, solventnost nájemce atd.). Znak může nabývat hodnot - 0,05 až + 0,05. 
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Z hodnot přiřazených kvalitativním pásmům vyplývá, že cenu rodinného domu zvyšuje: 

 taková situace na trhu, kdy poptávka je výrazně vyšší než nabídka (o 10 %), 

 mají-li právní vztahy ke stavbě pozitivní vliv na její prodejnost (až o 5 %). 

Cenu rodinného domu snižuje, je-li: 

 taková situace na trhu, kdy poptávka je výrazně nižší než nabídka (o 10 %), 

 je-li stavba postavena na cizím pozemku (o 5 %), 

 situace, kdy právní vztahy ke stavbě mají negativní vliv na její prodejnost (až o 5 %). 

Hodnota index trhu IT se pro představu pohybuje v rozmezí 0,80 – 1,15. 

4.2.3 Index polohy 

Stanovení Indexu polohy IP rodinných domů se výčet hodnocených znaků liší v návaznosti na 

velikost obce, ve které se dům nachází: 

A) obce do 2 000 obyvatel včetně, mimo obce v okresech Praha-východ a Praha- západ 

(tabulka č. 4 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky [1]), 

B) obce s více jak 2 000 obyvateli, mimo města vyjmenovaná v tabulce č. 1 přílohy 

č. 20a oceňovací vyhlášky a obce v okresech Praha-východ a Praha-západ (tabulka 

č. 5 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky [1]), 

C) města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 20a a všechny obce v okresech 

Praha-východ a Praha-západ (tabulka č. 6 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky [1]). 

Hodnocené znaky zahrnuté v indexu polohy jsou: 

 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského (A, B) 

 Úřady v obci (B) 

 Poloha nemovitosti v obci (A, B, C) 

 Význam lokality v obci, oblasti, okresu (C) 

 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti (A, B, C) 

 Obchod, služby, kultura (A, B) 

 Školství a sport (A, B) 

 Zdravotní zařízení (A, B) 

 Veřejná doprava (A, B, C) 

 Parkovací možnosti v okolí nemovitosti (C) 

 Obyvatelstvo (A, B, C) 
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 Nezaměstnanost v obci a v okolí (A, B) 

 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti (A, B, C) 

 Vlivy neuvedené (A, B, C) 

Pro rodinné domy v obcích s více jak 2 000 obyvateli (varianta B) je hodnocených znaků 

celkem 12. 

Znak č. 1 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského sleduje, je-li 

obec lázeňským místem, vyhledávaným horským střediskem, případně předměstím města, aj. 

Seznam lázeňský míst je uveden v příloze č. 14 oceňovací vyhlášky. Určení, zda-li je obec 

vyhledávaným horským střediskem nebo předměstím města, záleží na hodnotitelovu 

posouzení. Znak může nabývat hodnot 0 až + 0,06. 

Znak č. 2 Úřady v obci sleduje vybavenost obce z hlediska, úřadů, bank, policie, soudů atd. 

Informace o úřadech v obci lze zjistit na webových stránkách obce, další instituce lze nalézt 

na mapách přístupných na internetu (mapy.cz, maps.google.cz), informace sleduje rovněž 

Český statistický úřad. Znak může nabývat hodnot 0 až + 0,04. 

Znak č. 3 Poloha nemovitosti v obci sleduje, nachází-li se rodinný dům na samotě, v odlehlé 

poloze, na okraji obce, ve vnitřní zástavbě, nebo v centru obce. Zařazení do příslušného 

kvalitativního pásma je provedeno na základě znalosti konkrétní obce a polohy nemovitosti. 

Znak může nabývat hodnot - 0,03 až + 0,02.  

Znak č. 4 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti sleduje, zdali se v okolí 

nemovitosti vyskytují objekty s negativními vlivy (např. dálnice, železnice, skládky, lomy aj.) 

nebo objekty pro bydlení a rekreaci, parky a přírodní lokality. Zařazení do příslušného 

kvalitativního pásma je provedeno na základě znalosti konkrétní oblasti a polohy nemovitosti. 

Znak může nabývat hodnot - 0,07 až + 0,05, jedná se o největší rozpětí ze všech znaků. 

Znak č. 5 Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti sleduje vybavenost obchody, službami, 

pohostinskými a kulturními zařízeními v okolí nemovitosti. Zařazení do příslušného 

kvalitativního pásma je provedeno na základě znalosti konkrétní oblasti a polohy nemovitosti. 

Znak může nabývat hodnot - 0,03 až + 0,05. 

Znak č. 6 Školství a sport v okolí nemovitosti sleduje, zdali se v okolí nachází základní škola, 

sportovní zařízení, případně sportovní zařízení. Zařazení do příslušného kvalitativního pásma 

je provedeno na základě znalosti konkrétní oblasti a polohy nemovitosti. Znak může nabývat 

hodnot - 0,04 až + 0,04. 
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Znak č. 7 Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti sleduje dostupnost zdravotnické péče. 

Znak může nabývat hodnot - 0,05 až + 0,05. 

Znak č. 8 Veřejná doprava sleduje dostupnost hromadné dopravy a zohledňuje rovněž 

frekvenci dostupných spojení. Nejlépe je hodnocena nemovitost se zastávkou hromadné 

dopravy do vzdálenosti 200 m. Nejhůře je hodnocena nemovitost v lokalitě bez zastávky 

hromadné dopravy nebo ve vzdálenosti nad 1000 m. Zařazení do příslušného kvalitativního 

pásma je provedeno na základě znalosti konkrétní lokality. Znak může nabývat hodnot - 0,05 

až + 0,05. 

Znak č. 9 Obyvatelstvo sleduje, zdali se v okolí nemovitosti vyskytují konfliktní skupiny 

obyvatel. Znak nabízí zvolení hodnoty z poměrně širokého rozpětí. Konkrétní hodnota je 

zvolena na základě znalosti těchto konfliktních skupin a polohy nemovitosti. Znak může 

nabývat hodnot - 0,40 až 0, což znamená, že výskyt konfliktních skupin v okolí rodinného 

domu může snížit jeho hodnotu až o 40 %. 

Znak č. 10 Nezaměstnanost v obci a okolí sleduje stav nezaměstnanosti vzhledem k průměru 

v kraji. Konkrétní hodnota je zvolena na základě konkrétní míry nezaměstnanosti v obci a 

kraje. Aktuální informace lze zjistit na úřadu práce. Znak může nabývat hodnot - 0,04 až 

+ 0,04. 

Znak č. 11 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti umožňuje zohlednit změny v okolí 

nemovitosti, které mají vliv na cenu. Sleduje na základě zařazení do pěti kvalitativních pásem, 

je-li bez vlivu nebo je vliv pozitivní nebo negativní (nutno zdůvodnit). U znaku lze zohlednit 

např. výstavbu nákupního centra v blízkosti, zintenzivnění dopravy v okolí atd. Znak může 

nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10. 

Znak č. 12 Vlivy neuvedené umožňuje zohlednit vlastnosti polohy nemovitosti, které nejsou 

uvedeny ve výše uvedených znacích. Hodnotí, zda se jedná o vlivy, které zvyšují nebo snižují 

cenu a je nutné je zdůvodnit. U znaku lze zohlednit např. dostupnost složek IZS (hasiči, 

záchranka, policie), záplavové území, poddolované území, nestálé podloží (sesuvy, 

propady,…) atd. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10. 

Z hodnot přiřazených kvalitativním pásmům vyplývá, že cenu rodinného domu zvyšuje: 

 nachází-li se ve vyhlášené oblasti - lázeňská místa, vyhledávaná horská střediska, 

předměstí velkých měst (až o 10 %), 

 nachází-li se v obci s kompletní soustavou úřadů (včetně finančního a katastrálního), 

pošta, banka, policie, soud, pojišťovna, apod. (o 4 %), 
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 nachází-li se v centru obce (o 2 %), 

 nachází-li se v preferované oblasti (až o 10 %), 

 nachází-li se v okolní zástavbě objekty pro bydlení a rekreaci, parky, význačné 

přírodní lokality (o 10 %), 

 nachází-li se v okolí kompletní síť obchodů nebo služeb, pohostinské a kulturní 

zařízení, základní škola a sportovní zařízení, dobrá dostupnost zdravotnické péče 

(o 5 %), 

 nachází-li se v blízkosti zastávky hromadné dopravy do 200 m (o 5 %), popř. centrum 

města s možností privátního parkování v okolí nemovitosti (o 2 %), 

 je-li v obci nebo okolí optimální nabídka pracovních možností (až o 6 %), 

 jsou-li v okolí výrazně pozitivní změny trvalého charakteru s vlivem na cenu 

nemovitosti (až o 10 %), 

 existují-li neuvedené vlivy zvyšující cenu (až o 10 %). 

Cenu rodinného domu snižuje: 

 nachází-li se na samotě, mimo souvisle zastavěné území obce - odlehlá poloha 

(o 1 %), 

 nachází-li se v zástavbě s negativními vlivy na okolí - např. výrobní objekty, 

sousedství dálnic, železnic, skládek, lomů, objektů zemědělské výroby (o 5 %), 

 nachází-li se v nepreferované oblasti (až o 8 %), 

 jestliže se v okolí nenachází žádný obchod (o 3 %); základní škola, sportovní zařízení 

(o 4 %) zdravotnické zařízení (až o 5 %), 

 jestliže se zastávka hromadné dopravy nachází ve vzdálenosti více jak 1000 m nebo 

není žádná (až o 5 %), popř. špatná dostupnost centra města, omezené parkovací 

možnosti (o 2 %),  

 jestliže jsou v okolí konfliktní skupiny obyvatel (až o 4 %), 

 nachází-li se v obci nebo okolí bez pracovních možností (až o 6 %), 

 jsou-li v okolí výrazně negativní změny trvalého charakteru s vlivem na cenu 

nemovitosti (až o 10 %), 

 existují-li neuvedené vlivy snižující cenu (až o 10 %). 

Hodnota Indexu polohy IP se pohybuje v rozpětí 0,09 až 1,55. 
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4.2.4 Index konstrukce a vybavení 

Znaky indexu konstrukce a vybavení IV rodinného domu jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy 

20a oceňovací vyhlášky [1]. Tabulka je společná pro hodnocení konstrukce a vybavení 

rodinných domů, rekreačních chalup a domků. 

Znak č. 1 Druh stavby hodnotí, jedná-li se o rekreační chalupu nebo rekreační domek 

(hodnota - 0,02), dvojdomek nebo řadový dům (hodnota - 0,01), samostatný rodinný dům 

hodnota 0). Znak může nabývat hodnot - 0,02 až 0. Vzhledem ke skutečnosti, že znak je určen 

spíš jen pro odlišení rekreačních chalup a rekreačních domků od rodinných domů a rozdíl 

mezi samostatným domem a řadovým domem (případně dvojdomkem) je velmi malý, není 

tento znak zahrnut do dalších analýz a výsledků. 

Znak č. 2 Provedení obvodových stěn zohledňuje materiálové složení obvodových stěn a 

skládá se z pěti kvalitativních pásem, které nabývají hodnot od - 0,08 pro zdivo smíšené a 

kamenné nebo na bázi dřevní hmoty nezateplené, přes + 0,04 pro stavby zateplené a 

dřevostavby, až po + 0,10 pro stavby ekologické, nízkoenergetické a pasivní. Za standard 

(tzn. bez přirážky/srážky) je považován rodinný dům z cihelného nebo tvárnicového zdiva. 

Začlenění se provede podle převažující obvodové konstrukce nadzemního podlaží. Nelze-li ji 

při více druzích určit, pak se pro výpočet použije hodnota konstrukce příslušející 

kvalitativnímu pásmu nejvyššího čísla z vyskytujících se druhů konstrukcí. Znak může 

nabývat hodnot -0,08 až +0,10. 

Znak č. 3 Tloušťka obvodových stěn může nabývat na základě tří kvalitativních pásem hodnot 

- 0,02 pro stěny tloušťky méně jak 45 cm, 0 pro stěny pro stěny tloušťky 45 cm a + 0,03 pro 

stěny tloušťky více jak 45 cm. Znak může nabývat hodnot - 0,02 až + 0,03. 

Znak č. 4 Podlažnost se skládá ze tří kvalitativních pásem, které nabývají hodnoty 0 pro 

výsledek podílů celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP 

větší než 2, hodnoty + 0,01 pro výsledek podílu větší jak 1 do 2 včetně a hodnoty + 0,02 pro 

výsledek podílu roven 1. To znamená, že etalonem jsou velké rodinné domy se dvěma NP. 

Jednotková cena jednopodlažních bungalovů je o 2 % vyšší. Znak může nabývat hodnot 0 až 

+ 0,02. 

Znak č. 5 Napojení na veřejné sítě se skládá z pěti kvalitativních pásem, které nabývají 

hodnot - 0,10 pro rodinný dům bez přípojek nebo pouze s přípojkou elektrické energie, 

hodnoty 0 pro rodinný dům s přípojkou elektro, vody a odkanalizováním rodinného domu do 
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žumpy nebo septiku, a hodnoty + 0,08 pro rodinný dům s přípojkou elektro, vody, kanalizace 

a plynu. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,08. 

Znak č. 6 Způsob vytápění stavby se skládá z pěti kvalitativních pásem. Nejnižší hodnotu má 

první kvalitativní pásmo, do kterého patří rodinné domy s lokálním vytápěním na tuhá paliva. 

Do druhého kvalitativního pásma se řadí rodinné domy s lokálním vytápěním na elektřinu 

nebo na plyn. Kvalitativní pásmo má hodnotu - 0,04. Třetí kvalitativní pásmo má hodnotu 0 a 

patří do něj rodinné domy s ústředním nebo etážovým způsobem vytápěním, případně 

s vytápěním dálkovým. Ve čtvrtém kvalitativním pásmu s hodnotou + 0,05 jsou zařazeny 

rodinné domy, kde převažuje vytápění podlahové nebo teplovzdušné. Páté kvalitativní pásmo 

nabývá hodnot od + 0,06 do + 0,10 a je určeno pro rodinné domy s ostatními druhy vytápění – 

např. solární, tepelná čerpadla, stěnové vytápění. Hodnota kvalitativního pásma se určí 

odborným odhadem v uvedené rozsahu podle konkrétní technologie. Znak může nabývat 

hodnot - 0,08 až + 0,10. 

Znak č. 7 Základní příslušenství v rodinném domě se skládá z pěti kvalitativních pásem. První 

kvalitativní pásmo, do kterého spadají rodinné domy bez základního příslušenství nebo pouze 

se suchým záchodem nebo chemickým WC, má hodnotu - 0,10. Druhé kvalitativní pásmo, do 

kterého spadají rodinné domy s pouze částečným základním vybavením ve stavbě nebo úplné 

v podstandardním provedení nebo mimo rodinný dům, má hodnotu - 0,05. Třetí kvalitativní 

pásmo má hodnotu 0 a patří do něj rodinné domy s úplným základním vybavením 

standardního provedení (vana nebo sprcha, umyvadlo, záchod). Ve čtvrtém kvalitativním 

pásmu s hodnotou + 0,05 jsou zařazeny rodinné domy s úplným základním příslušenstvím 

v nadstandardním provedení nebo více základního příslušenství ve standardním provedení, 

případně s prádelnou. Páté kvalitativní pásmo nabývá hodnot od + 0,06 až do + 0,10 a je 

určeno pro rodinné domy, které mají více základních příslušenství nadstandardního 

provedení. Hodnota kvalitativního pásma se určí odborným odhadem v uvedené intervalu 

podle konkrétního rozsahu a provedení. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10. 

Znak č. 8 Ostatní vybavení v rodinném domě se skládá ze dvou kvalitativních pásem a 

promítá do ceny rodinného domu další vybavení, které není zahrnuto v předchozích znacích a 

je součástí rodinného domu. Jedná se většinou o speciální zabudovaná zařízení jako je např. 

sauna, centrální vysavač, vířivé vany, vnitřní bazény, elektronické zabezpečení, osobní nebo 

nákladní výtahy, apod. Toto vybavení se hodnotí individuálně a celkově může přirážka podle 

oceňovací vyhlášky nabývat hodnoty + 0,01 až + 0,25. Pokud rodinný dům nedisponuje 
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žádným dalším vybavení, je hodnota kvalitativního pásma 0. Znak může nabývat hodnot 0 až 

+ 0,25. 

Znak č. 9 Venkovní úpravy se skládá z pěti kvalitativních pásem. Do ceny rodinného domu 

promítá rozsah a provedení venkovních úprav. Pokud jsou venkovních úpravy ve standardním 

rozsahu a provedení, je hodnota znaku 0. Pokud je zanedbatelného rozsahu, je jeho hodnota 

kvalitativního pásma - 0,05. Pro minimální rozsah je hodnota - 0,03. Pokud jsou venkovní 

úpravy ve větším rozsahu nebo v nadstandardním provedení je hodnota kvalitativního pásma 

+ 0,03, pokud je v nadstandardním provedení a rozsahu, je jeho hodnota + 0,05. Znak může 

nabývat hodnot - 0,05 až + 0,05. 

Znak č. 10 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k rodinnému domu se skládá ze tří 

kvalitativních pásem a zohledňuje v ceně rodinného domu existenci a rozsah vedlejších 

staveb. První kvalitativní pásmo pro vedlejší stavby snižující hodnotu stavby nabývá hodnot 

- 0,01 až - 0,03. Pro kvalitativní pásmo Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné 

ploše nad 25 m
2
 je hodnota 0. Třetí kvalitativní pásmo Standardní příslušenství - vedlejší 

stavby celkem do 25 m
2
 nabývá hodnot + 0,05 až + 0,10. § 2 odstavec b) oceňovací vyhlášky 

[1] definuje vedlejší stavbu jako stavbu, která tvoří příslušenství stavby hlavní nebo doplňuje 

užívání pozemku a jejíž zastavěná plocha nepřesahuje 100 m
2
; vedlejší stavbou není garáž a 

zahrádkářská chata. Jedná se o zděné nebo dřevěné stavby a přístřešky. 

Z výšeuvedeného vyplývá, že v případě, kdy vedlejší stavby snižují cenu rodinného domu, 

činí srážka až - 3 %. To muže nastat v případě, kdy je nutné vedlejší stavby vzhledem 

k jejímu stavu odstranit nebo opravit, aby bylo možné je opět používat. Nutné podotknout, že 

vedlejší stavby do 25 m
2
 jsou již částečně součástí ceny rodinného domu a její vliv na cenu 

rodinného domu je nutné stanovit nejčastěji podle odborného odhadu v rozmezí od 5 do 10 % 

ceny rodinného domu. Vedlejší stavby nad 25 m
2
 je nutné ocenit zvlášť (přičtou se k ceně 

rodinného domu). Postup stanovení jejich ceny je uveden v § 7 oceňovací vyhlášky.  

Znak může nabývat hodnot - 0,03 až + 0,10. 

Znak č. 11 Pozemky ve funkčním celku se stavbou se skládá ze tří kvalitativních pásem a 

promítá do ceny rodinného domu existenci a velikosti přilehlých pozemků. V případě, kdy je 

velikost pozemku ve funkčním celku se stavbou menší jak 300 m
2
, je hodnota kvalitativního 

pásma - 0,01. Pro rodinné domy s pozemky ve funkčním celku od 300 do 800 m
2
 celkem, je 

hodnota kvalitativního pásma 0. V případě, kdy je velikost pozemků ve funkčním celku se 
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stavbou větší jak 800 m
2
, je hodnota kvalitativního pásma + 0,01. Hodnota takového pozemku 

je stanovena samostatně. Znak může nabývat hodnot - 0,01 až + 0,01. 

Znak č. 12 Kritérium jinde neuvedené se skládá z pěti kvalitativních pásem a umožňuje 

zohlednit v ceně rodinného domu vlastnosti konstrukce a vybavení, které nejsou uvedeny 

v ostatních znacích indexu konstrukce a vybavení. Hodnotí, zda se jedná o vlivy, které zvyšují 

nebo snižují cenu a je nutné je zdůvodnit. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10. 

Znak č. 13 Stavebně-technický stav se skládá z pěti kvalitativních pásem a do ceny rodinného 

domu zohledňuje jeho stav, stáří, dosavadní údržbu a předpoklad stavebních úprav a 

rekonstrukcí. Hodnota kvalitativního pásma Stavba ve výborném stavu je 1,25. Hodnota 

kvalitativního pásma Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou je 1,05. Hodnota 

kvalitativního pásma Stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších 

stavebních úprav) je 0,85. Hodnota kvalitativního pásma Stavba ve špatném stavu 

(předpoklad provedení rozsáhlejších úprav) je 0,65. Hodnota kvalitativního pásma Stavba ve 

špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) je 0,40. Po zařazení 

rodinného domu do příslušného kvalitativního pásma je jeho hodnota ještě násobena 

koeficientem s vyjadřujícím stáří rodinného domu. Pro stáří do 20 let včetně je hodnota 

koeficientu s 1. Pro stavby stáří nad 20 do 30 let včetně je hodnota koeficientu s 0,9. Pro 

stavby stáří nad 30 do 50 let včetně je hodnota koeficientu s 0,8. Pro stavby stáří nad 50 do 80 

let včetně je hodnota koeficientu s 0,7 a pro stavby starší než 80 let je hodnota koeficientu s 

0,6. Je-li rodinný dům po celkové rekonstrukci, pak se za jeho stáří pro stanovení hodnoty 

koeficientu s považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou 

rekonstrukci se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % 

objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 let se 

nepřihlíží. Je-li stavba s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž 

objemové podíly ze stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné 

kategorie oproti původní části stavby, lze hodnotu koeficientu s, příslušejícího původní 

stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 0,1. Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků 

musí vyplývat z popisu stavby. Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria 

jednotlivých kvalitativních pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního 

pásma. Znak tak může cenu rodinného domu zvýšit až o 25 % nebo snížit až o 76 %. 

Z hodnot přiřazených kvalitativním pásmům vyplývá, že cenu rodinného domu zvyšuje, 

jedná-li se o: 

 ekologickou stavbu, nízkoenergetický nebo pasivní dům (o 10 %), 
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 RD s tloušťkou obvodových stěn více jak 45 cm (o 3 %), 

 RD s podílem celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP 

rovným jedné (o 2 %), 

 RD s napojením na všechny veřejné sítě (o 8 %), 

 RD vytápěný solárním, tepelným čerpadlem apod. (až o 10 %), 

 RD s více základními příslušenstvími nadstandardního provedení (až o 10 %), 

 RD s ostatním vybavením jako sauna, centrální vysavač, zimní zahrada, vířivá vana, 

vnitřní bazén (až o 25 %), 

 RD s nadstandardním provedením a rozsahem venkovních úprav (o 5 %), 

 RD s vedlejšími stavbami celkem do 25 m
2
 tvořícími standardní příslušenství 

(o 10 %), 

 RD s pozemky ve funkčním celku se stavbou nad 800 m
2
 celkem (o 1 %), 

 kritérium jinde neuvedené významně zvyšující cenu (až o 10 %), 

 RD ve výborném stavebně technickém stavu (o 25 %). 

Cenu rodinného domu snižuje, jedná-li se o: 

 dvojdomek, řadový dům (o 1 %), 

 RD s obvodovými stěnami na bázi dřevní hmoty, nezateplenými nebo ze zdiva 

smíšeného (o 5 %), 

 RD s tloušťkou obvodových stěn menší než 45 cm (o 2 %), 

 RD s podílem celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby a zastavěné plochy 1.NP 

větším než dva (0 %), 

 RD bez napojení na veřejné sítě nebo pouze přípojka elektrické energie (o 1 %), 

 RD s lokálním vytápěním na tuhá paliva (o 8 %), 

 RD bez základního příslušenství nebo pouze se suchým záchodem, chemickým WC 

(o 10 %), 

 RD s venkovními úpravy zanedbatelného rozsahu (o 5 %), 

 RD s vedlejšími stavbami tvořícími příslušenství snižující jeho hodnotu (až o 3 %), 

 RD bez pozemků ve funkčním celku (nebo pouze zastavěné stavbou) nebo do 300 m
2
 

(o 1 %), 

 kritérium jinde neuvedené významně snižující cenu (až o 10 %), 

 RD ve špatném stavebně technickém stavu - nutná rekonstrukce i konstrukcí 

dlouhodobé životnosti (až o 60 %), 



43 

 RD starší než 80 let – cena se snižuje o dalších 40 %. 

Hodnota indexu konstrukce a vybavení IV se pohybuje v rozpětí 0,21 až 2,06. 

4.2.5 Význam jednotlivých znaků 

Podle Kleduse [14] je z hlediska systémového přístupu pro oceňování podstatná struktura 

oceňovaného objektu a stav objektu, jakožto důsledek procesů, které na objektu proběhly do 

data ocenění. Hodnota objektu, tedy jeho projev například ve prospěch vlastníka, pak může 

být podstatným způsobem ovlivňovaná prvky okolí objektu, kterými jsou kromě vlastníka 

například prvky okolí technického a přírodního (např. velikost obce, rozsah a dostupnost 

služeb, dopravní dostupnost objektu, stav přírody apod.) a další oprávněné subjekty (např. 

stát nebo jiné oprávněné osoby). Viz obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1 – Oceňovaný objekt a prvky okolí [14] 

Z rozboru uvedeného v předchozích kapitolách (4.2.2, 4.2.3 a 4.2.4) vyplývá, že strukturu, 

tedy provedení oceňovaného objektu, charakterizují tyto znaky porovnávacího způsobu: 

 Druh stavby (IV)  + 10 % −  

 Provedení obvodových stěn (IV) − - 5 % 

 Tloušťka obvodových stěn (IV) + 3 % - 2 % 

 Podlažnost (IV) + 2 % − 

 Napojení na veřejné sítě - přípojky (IV) + 8 % - 1 % 

 Způsob vytápění stavby (IV) + 10 % - 8 % 

 Základní příslušenství (IV) + 10 % - 10 % 

 Ostatní vybavení (IV) + 25 % − 

 Venkovní úpravy (IV) + 5 % - 5 % 

 Kritérium jinde neuvedené (IV) + 10 % - 10 % 

 Vedlejší stavby tvořící příslušenství (IV) + 10 % - 3 % 

Oceňovaný objekt 

Vlastník Další oprávněné 

subjekty 

Okolí přírodní a 

technické 
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 Pozemky ve funkčním celku se stavbou (IV) + 1 % - 1 % 

Stav oceňovaného objektu, tedy stupeň jeho opotřebení, charakterizuje: 

 Stavebně-technický stav (IV) + 25 % - 60 % 

 Stáří − - 60 % 

Vliv prvků technického a přírodního okolí, které ovlivňují projevy objektu, tedy jeho užitek 

ve prospěch vlastníka, charakterizují tyto znaky porovnávacího způsobu: 

 Situace na trhu s nemovitostmi (IT) + 10 % - 10 % 

 Význam obce (IP) + 10 % − 

 Úřady v obci (IP) + 4 % − 

 Poloha nemovitosti v obci (IP) + 2 % - 1 % 

 Význam lokality v obci, oblasti, okresu (IP) + 10 % - 8 % 

 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí (IP) + 10 % - 5 % 

 Obchod, služby, kultura (IP) + 5 % - 3 % 

 Školství a sport (IP) + 5 % - 4 % 

 Zdravotní zařízení (IP) + 5 % - 5 % 

 Veřejná doprava (IP) + 5 % - 5 % 

 Parkovací možnosti v okolí (IP) + 5 % - 2 % 

 Obyvatelstvo (IP) − - 4 % 

 Nezaměstnanost v obci a v okolí (IP) + 6 % - 6 % 

 Změny v okolí s vlivem na cenu nemov. (IP) + 10% - 10 % 

 Vlivy neuvedené (IP) + 10% - 10 % 

Do prvků okolí týkající se dalších oprávněných subjektů patří tyto znaky: 

 Vliv právních vztahů na prodejnost (IT) + 5 % - 5 % 

 Vlastnictví nemovitostí (IT) − - 5 % 

Vliv struktury, stavu a okolí oceňovaného objektu shrnuje tabulka č. 1. 
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Tabulka č. 1 – Vliv struktury, stavu a okolí oceňovaného objektu 

Prvek Faktory Možné 

zvýšení 

ZC 

Možné 

snížení 

ZC 

Možné 

rozpětí 

ZC 

Možné 

zvýšení 

ZC 

(kumul.) 

Možné 

snížení 

ZC 

(kumul.) 

Možné 

rozpětí ZC 

(kumul.) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Oceňovaný 

objekt 

Struktura + 94 % - 45 % 139 % 
+ 119 % - 80 % 199 % 

Stav + 25 % - 64 % 89 % 

Prvky okolí 

Okolí technické 

a přírodní 
+ 97 % - 73 % 170 % 

+ 102 % - 83 % 185 % 
Další oprávněné 

subjekty 
+ 5 % - 10 % 15 % 

Základem pro stanovení porovnávací ceny (administrativní hodnoty) je hodnocení struktury 

objektu, tzn. jeho velikost (velikost obestavěného prostoru) a poloha zohledněná základní 

jednotkovou cenou podle velikosti sídla. 

Podle výsledků uvedených v tabulce č. 1 pak může být ve stejně velkých obcích (resp. 

v obcích se stejným počtem obyvatel) a u stejně velkých rodinných domů (se stejným 

obestavěným prostorem) oproti standardnímu rodinnému domu cena porovnávací vyšší až 

 o 94 % v důsledku hodnocení faktorů zohledňujících strukturu objektu, 

 o 25 % v důsledku hodnocení faktorů zohledňujících stav objektu, 

 o 97 % v důsledku faktorů hodnotících vliv přírodního a technického okolí, 

 o 5 % vyšší v důsledku hodnocení oprávnění třetích osob. 

Naopak může být nižší až 

 o 45 % v důsledku hodnocení faktorů zohledňujících a strukturu objektu, 

 o 64 % v důsledku hodnocení faktorů zohledňujících stav objektu, 

 o 73 % v důsledku faktorů hodnotících vliv přírodního a technického okolí, 

 o 10 % nižší v důsledku hodnocení oprávnění třetích osob. 

Ze srovnání v tabulce č. 1 (sloupce c až e) je zřejmé, že dominantní je vliv struktury 

(provedení oceňovaného objektu) a stavu (stupeň opotřebení). Skoro stejný vliv je přikládán 

okolí technickému a přírodnímu - zejména významu vybavenosti sídla, což se jeví jako 

neprozkoumaná oblast hodná dalšího výzkumu. Naopak zcela nepatrný vliv je přikládán 

vlivům dalších subjektů, které mají oprávnění k objektu, což je dáno tím, že ovlivnění ceny 

věcnými břemeny se zohledňuje samostatným výpočtem. Tzn., že ve výpočtu se hodnotí jen 

některé vlivy. Např. pozitivní vliv – výhodný nájem (nájem převyšující jeho obvyklou 

hodnotu), negativní vliv – prodej jen určitého vlastnického podílu. 
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Z porovnání v tabulce č. 1 (sloupce f až h) je dále zřejmé, že struktura a stav oceňovaného 

objektu mají přibližně stejný vliv na porovnávací cenu jako prvky okolí. Cena porovnávací 

muže být vyšší až 

 o 119 % v důsledku struktury a stavu oceňovaného objektu a  

 o 102 % v důsledku prvků okolí. 

Naopak může být nižší až 

 o 80 % v důsledku struktury a stavu oceňovaného objektu a  

 o 83 % v důsledku prvků okolí. 

4.2.6 Závěry ze vstupní analýzy 

V kapitole 4.2 je provedena vstupní analýza porovnávacího způsobu oceňování rodinných 

domů dle oceňovací vyhlášky. Cílem analýzy bylo určit maximálních rozpětí jednotlivých 

znaků a indexů a identifikovat hlavní indexy a znaky. 

Na základě provedené analýzy můžeme konstatovat, že v extrémních případech může: 

 index trhu IT nabývat hodnot 0,80 až 1,15, tzn. - 20 % až + 15 % ceny rodinného 

domu, 

 index polohy IP nabývat hodnot 0,09 až 1,55, tzn. - 91 % až + 55 % ceny rodinného 

domu, 

 index konstrukce a vybavení IV nabývat hodnot 0,21 až 2,06, tzn. - 79 % až + 106 % 

ceny rodinného domu. 

Celkově tak Index cenového porovnání může v extrémních případech nabývat hodnot 0,015 

(0,80 × 0,09 × 0,21) až 3,672 (1,15 × 1,55 × 2,06). Tzn., že stanovená cena rodinného domu 

může být v těchto případech oproti Indexované průměrné ceně o 98,5 % nižší [(1 – 0,015) × 

100] a až o 267,2 % vyšší [(3,672 – 1) × 100]. Nutno podotknout, že pravděpodobnost 

dosažení těchto extrémních hodnot je velmi malá. Těžko si lze totiž představit, že by u všech 

znaků bylo dosaženo extrémně špatných (dobrých) hodnot zároveň. 

Z výsledků analýzy je zřejmé, že největší vliv na cenu rodinného domu mají index polohy a 

index konstrukce a vybavení. Můžeme konstatovat, že špatná poloha rodinného domu může 

jeho cenu výrazně snížit (až o 90 %) a použité stavebně-konstrukční řešení, vybavení a 

stavebně technický stav rodinného domu může jeho cenu výrazně zvýšit (až o 100 %).  

Pro stanovení ceny (hodnoty) rodinného domu (oceňovaného objektu) porovnávacím 

způsobem dle oceňovacích předpisů jsou z hlediska systémového přístupu podstatné struktura 
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a stav charakterizující oceňovaný objekt a přírodní a technické okolí objektu. Tyto můžeme 

ztotožnit s indexem polohy IP a s indexem konstrukce a vybavení IV. V indexu trhu IT jsou 

většinou znaky zohledňující vliv dalších oprávněných subjektů ve vztahu s oceňovaným 

objektem. Tyto mají na stanovení jeho hodnoty poměrně velmi malý vliv, což je dáno i tím, 

že ovlivnění ceny dalšími oprávněnými subjekty, např. věcnými břemeny, se zohledňuje 

samostatným výpočtem. Vzhledem k tomu, že index trhu má na cenu rodinného domu malý 

vliv, je tento index z dalšího zkoumání vynechán. 

4.3 ANALÝZA INDEXU POLOHY  

4.3.1 Cíl a způsob analýzy indexu polohy 

Cílem analýzy je především srovnat faktory ovlivňující cenu rodinného domu se znaky 

(kvalitativními pásmy) indexu polohy porovnávacího způsobu ocenění a tím identifikovat 

neshodné přirážky a srážky; dále případně navrhnout nové hodnoty přirážek a srážek nebo 

znaky/kvalitativní pásma. 

Index polohy je analyzován pomocí databáze nabídkových cen rodinných domů. V databázi 

jsou jednotlivé rodinné domy kategorizovány podle znaků a kvalitativních pásem indexu 

polohy. Rozdíly mezi průměrnými nabídkovými cenami takto kategorizovaných rodinných 

domů pak tvoří hodnoty přirážek a srážek kvalitativních pásem. Jelikož se jedná o nabídkové 

ceny rodinných domů z trhu nemovitostí, jsou do takto získaných hodnot přirážek a srážek 

promítnuty preference kupujících i prodávajících a poměrně přesně kvantifikují atraktivitu 

kvalitativních pásem.  

V další kapitole je nejprve popsán vznik a zpracování databáze nabídkových cen rodinných 

domů. Následně je provedena analýza znaků indexu polohy pomocí této databáze. 

4.3.2 Databáze nabídkových cen rodinných domů 

4.3.2.1 Vznik databáze nabídkových cen nemovitostí 

Databáze nabídkových cen nemovitostí (DNC-N) vznikla v rámci juniorského projektu 

specifického vysokoškolského výzkumu s názvem „Metodika shromažďování a zpracování 

dat pro oceňování nemovitostí“, který byl realizován na Ústavu soudního inženýrství VUT 

v Brně v roce 2011. Zdrojem dat byly inzerované nabídky nemovitostí zveřejněné na 

realitním serveru Sreality.cz. Postup a princip plnění databáze je uveden v článku „Sběr dat 

pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí“, který je zařazen ve sborníku konference 
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ExFoS 2012 [15]. Inzeráty byly sbírány od prosince 2011 v desetidenních intervalech a do 

konce května 2012 byly za celou Českou republiku do databáze nabídkových cen nemovitostí 

(DNC-N) zařazeno 56 302 inzerátů v kategorii byty, 43 610 inzerátů v kategorii rodinné 

domy, 21 652 inzerátů v kategorii pozemky, 1 661 inzerátů v kategorii garáže a 6 483 inzerátů 

v kategorii chaty. 

Zpracování databáze nabídkových cen rodinných domů 

V případě zpracování databáze nabídkových cen rodinných domů (DNC-RD) se jedná o tzv. 

kvalitativní zpracování dat, kdy hrají velkou roli zkušenosti zpracovatele, znalost původu, 

validity, relevantnosti a přesnosti zdrojových dat. Účelem bylo z prvotní databáze odstranit 

duplicitní a nerelevantní inzeráty a vytvořit tak homogenní soubor nabídkových cen 

rodinných domů pro další zpracovaní. Je nutno si uvědomit, že pokud bychom tak neučinili, 

další operace a výsledky by byly značně deformovány a ztratily by potřebnou vypovídací 

schopnost. Cílem zpracování DNC-RD bylo vytvořit homogenní databázi nabídkových cen 

rodinných domů (dále jen H-DNC-RD).  

Z prvotní databáze byly tedy odstraněny duplicitní nabídky, dražby – dobrovolné i 

nedobrovolné, rodinné domy ve výstavbě nebo projekty (stavebnice) rodinných domů a 

nemovitosti jiného typu než rodinné domy. Takto bylo odstraněno přes 20 % inzerátů (celkem 

9 376). 

Za účelem zajištění dostatečně kompaktního vzorku nabídek rodinných domů byly v rámci 

dalšího zpracování v homogenní databázi ponechány inzeráty rodinných domů, které splnily 

požadavky na jejich zastavěnou plochu, užitnou plochu a plochu pozemku. 

Zastavěná plocha 

V inzerovaných nabídkách je do zastavěné plochy rodinných domů započítána jak zastavěná 

plocha rodinným domem, tak i zpevněné plochy a nádvoří. U některých inzerátů nabývá 

zastavěná plocha hodnoty 0 (celkem u 4 521 inzerátů), což je dáno patrně tím, že zadavatel 

inzerátu velikost zastavěné plochy nevěděl přesně a zadal tak hodnotu 0. Od hodnoty 20 m
2
 

začíná četnost zastavěné plochy narůstat, nejvyšší četnosti jsou kolem hodnoty 120 m
2
, pak 

postupně klesají (viz obrázek č. 2). 
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Obrázek č. 2 – Histogram zastavěných ploch rodinných domů (zdroj: DNC-RD) 

Podle praktických zkušeností je nejmenší reálná zastavěná plocha rodinného domu okolo 

40 m
2
. V oceňovací vyhlášce [1] je maximální obestavěný prostor rodinných domů 

oceňovaných porovnávacím způsobem 1100 m
3
 (§ 26a), což odpovídá zastavěné ploše cca 

420 m
2
 (pokud uvažujeme přízemní dům s minimální přípustnou světlou výškou podlaží 

2,6 m [16]). 

Aby byl v databázi zastoupen dostatečný počet kvalitních vzorků rodinných domů 

(srovnávacích objektů), byl na základě odborného odhadu pro zastavěnou plochu stanoven 

interval 50 - 400 m
2
. Tomuto intervalu z více než 34 000 nabídek nevyhovovalo 7 929 

inzerátů a proto nebyly pro další potřeby do H-DNC-RD zařazeny. 

Užitná plocha 

Užitnou plochou se podle podrobnější analýzy vybraného vzorku inzerátů rozumí plocha 

všech obytných a vedlejších místností v rodinném domě. Četnosti užitné plochy začínají 

narůstat od hodnoty 40 m
2
. Nejvyšší četnost je okolo hodnoty 160 m

2
, pak postupně klesá (viz 

obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3 – Histogram užitných ploch rodinných domů (zdroj: DNC-RD) 

Podle praktických zkušeností je nejmenší reálná užitná plocha rodinného domu 50 m
2
. 

V oceňovací vyhlášce [1] je maximální obestavěný prostor rodinných domů oceňovaných 

porovnávacím způsobem 1100 m
3
 (§ 26a), což u minimální přípustné světlé výšky podlaží 

2,6 m [16] odpovídá podlahové ploše cca 420 m
2
.  

Aby byl v databázi zastoupen dostatečný počet kvalitních vzorků rodinných domů 

(srovnávacích objektů), byl na základě odborného odhadu pro užitnou plochu stanoven 

interval 60 - 400 m
2
. Tomuto intervalu z více než 34 000 nabídek nevyhovovalo 5 057 

inzerátů a proto nebyly pro další potřeby do H-DNC-RD zařazeny. 

Plocha pozemku 

Podle podrobnější analýzy vybraného vzorku inzerátů je v drtivé většině do pole „Plocha 

pozemku“ zadáván součet zastavěné plochy a plochy zahrad a obě hodnoty se shodují 

s hodnotami uvedenými ve výpisu z katastru nemovitostí. Inzerované rodinné domy, u nichž 

zastavěná plocha byla větší nebo rovna ploše pozemku, rovněž nebyly zařazeny do H-DNC-

RD. 



51 

Srovnávací jednotka 

Pro srovnání jednotlivých nabídek rodinných domů je potřeba stanovit vhodnou jednotkovou 

cenu. V inzerované nabídce je položka užitná plocha povinně zadávána, kdežto položka 

podlahová plocha je zadávána nepovinně a je uvedena asi jen u 75 % inzerátů. Pro srovnání 

rodinných domů je tedy vhodné zvolit jako srovnávací jednotku m
2
 užitné plochy. 

Vzhledem ke skutečnosti, že rodinné domy jsou nabízeny s různě velkými pozemky, je 

vhodné srovnávat pouze rodinné domy jako takové, tedy bez přilehlých pozemků. Pak je ale 

nutno vypořádat se s problémem, jak od sebe oddělit cenu rodinného domu a cenu pozemku. 

Jako vhodné řešení se jeví stanovit cenu pozemku podle oceňovací vyhlášky [1]. 

V inzerované nabídce je položka plocha pozemku povinně zadávána, položka zastavěná 

plocha je zadávána nepovinně, ale je uvedena u 87 % inzerátů. Z toho lze s pomocí Malého 

lexikonu obcí 2011 [17], který uvádí počet obyvatel a základní vybavení obcí, odvodit i cenu 

pozemku podle oceňovací vyhlášky s tím omezením, že cena pozemku nebude stanovena 

podle cenové mapy. V rámci zjednodušení stanovení ceny pozemku můžeme započítat i 

možnost napojení pozemku na inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn), které jsou v Malém 

lexikonu obcí uvedeny pro každou obec. Podle toho můžeme stanovit přirážku/srážku za 

možnost napojení pozemku na inženýrské sítě. Pokud známe jednotkovou cenu pozemku 

v obci podle oceňovací vyhlášky, cena pozemku rodinného domu je pak uvažována jako 

100 % u zastavěné plochy a 40 % u plochy pozemku (po odečtení zastavěné plochy), jak je 

uvedeno v odstavci 3 a) § 28 oceňovací vyhlášky [1]. 

Homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů 

Na základě výše uvedených úprav bylo z prvotní databáze (DNC-RD) čítající 43 610 inzerátů 

rodinných domů za celou Českou republiku odstraněno 23 087 inzerátů a vznikla tak 

homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů s 20 523 položkami (dále jen H-DNC-

RD). 
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Obrázek č. 4 – Četnosti dat v různých kategoriích H-DNC-RD 

Vhodná kategorizace dat a statistické charakteristiky nám pomohou lépe poznat soubor cen 

rodinných domů a umožní nám tak vytvořit si o něm dokonalejší přehled. Výběr ze 

základních kategorií, četnosti a struktura dat z H-DNC-RD jsou graficky uvedeny na obrázku 

č. 4. Z grafů je patrné, že většina kategorií nabízí dostatečný a statistický hodnotný počet 

vzorků pro vytváření různých srovnání a analýz. Typickým zástupcem z nabídek je 

vícepodlažní cihlový rodinný dům ve velmi dobrém stavu, s přilehlým pozemkem od 300 do 

800 m
2
, umístěný v klidné časti obce s méně jak 2 000 obyvateli. 

V tabulce č. 2 je pro názornost uvedena statistická charakteristika H-DNC-RD pro celou 

Českou republiku a jednotlivé kraje. Kraje jsou seřazeny od těch s nejmenší průměrnou cenou 

rodinných domů po největší. 



53 

Tabulka č. 2 – Statistická charakteristika nabídkových cen rodinných domů 

Kraj 
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[-] [Kč/m
2
] % [Kč/m

2
] [%] [Kč/m

2
] [Kč/m

2
] [Kč/m

2
] 

Vysočina 701 12 267 -35,7 8 033 65 6 868 10 511 15 783 

Ústecký 1 489 13 040 -31,7 7 721 59 7 340 11 549 16 797 

Olomoucký 1 191 13 436 -29,6 9 212 67 6 703 11 174 18 226 

Zlínský 1 131 13 694 -28,2 9 037 61 7 379 11 879 17 451 

Královéhradecký 1 008 14 736 -22,8 9 420 64 7 961 12 476 19 582 

Pardubický 945 14 919 -21,8 9 538 71 7 946 13 176 19 483 

Moravskoslezský 1 729 15 648 -18,0 9 111 57 9 285 13 568 20 252 

Liberecký 856 15 854 -16,9 9 402 60 9 073 13 765 20 537 

Plzeňský 985 16 668 -12,6 9 895 58 9 535 14 233 21 933 

Jihočeský 1 089 17 193 -9,9 10 883 61 9 923 15 579 22 059 

Jihomoravský 2 688 17 731 -7,1 12 201 73 8 585 15 180 24 262 

Karlovarský 511 17 760 -6,9 11 739 66 8 944 15 332 23 912 

Středočeský 5 274 24 483 28,3 13 525 55 14 343 22 208 32 297 

Praha 926 44 834 135,0 17 110 38 33 274 42 049 52 970 

Česká republika 20 523 19 081 - 13 351 70 9 538 15 774 25 267 

*Aritmetický průměr nabídkových cen rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy 

** Základem je průměrná cena za celou ČR 
Zdroj: H-DNC-RD, vlastní výpočty 

Nejnižší průměrné ceny rodinných domů jsou v kraji Vysočina. Na opačném konci žebříčku 

je pražský region s více než dvojnásobnou cenou rodinných domů oproti průměru. Hned za 

ním je Středočeský kraj, který disponuje také největším počtem nabídek rodinných domů, což 

rovněž poukazuje na fakt, že v tomto kraji je velmi živý trh s rodinnými domy. Nejmenší 

počet nabídek je v Karlovarském kraji, což je dáno tím, že se jedná co do rozlohy a počtu 

obyvatel o kraj nejmenší. Obecně lze říci, že počet nabídek poměrně hodně kolísá a liší se kraj 

od kraje. Většina krajů však nabízí více než 1 000 inzerátů rodinných domů. Variační 

koeficient (podíl směrodatné odchylky a průměru vyjádřený v procentech) poukazuje na 

relativní rozptyl dat v souboru nabídkových cen, což lze považovat za míru přesnosti 

průměrné ceny a homogenity dat. Nejhomogennější data poskytuje soubor nabídkových cen 

v Praze a ve Středočeském kraji. Nejméně homogenní soubor nabídkových cen rodinných 

domů je pak v Jihomoravském a Pardubickém kraji, kde je variační koeficient vyšší než za 

celou Českou republiku. Výše variačního koeficientu v H-DNC-RD za jednotlivé kraje i za 

celou Českou republiku koresponduje s variačními koeficienty databáze cenových informací, 
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která je vytvořena z přiznání k dani z převodu nemovitostí na základě spolupráce finančních 

úřadů a Českého statistického úřadu [18]. 

Kategorizace H-DNC-RD pro analýzu indexu polohy 

Vhodná kategorizace H-DNC-RD umožní provádět srovnání a analýzy faktorů ovlivňujících 

cenu rodinných domů. Kategorizace však závisí na struktuře databáze a četnosti dat 

(nabídkových cen rodinných domů) v jednotlivých kategoriích. Dělením základního souboru 

do kategorií se totiž počet dat v každé kategorii přiměřeně sníží. Kategorizaci je tedy potřeba 

nastavit tak, aby ve sledované kategorii zůstal statisticky významný počet dat s dostatečně 

homogenní strukturou. Čím je počet dat v souboru větší, tím lze předpokládat větší přesnost 

výsledků. Za měřítko homogenity je uvažován variační koeficient, který u H-DNC-RD 

dosahuje 70 % (viz tabulka č. 2 – Statistická charakteristika nabídkových cen rodinných 

domů). Cílem kategorizace je samozřejmě dosáhnout toho, aby byl variační koeficient co 

nejnižší. 

Abychom mohli provést analýzu znaků indexu polohy, je nejprve nutné eliminovat vlivy 

konstrukce a stavu rodinného domu, které průměrnou cenu významně ovlivňují. Pokud 

bychom tak neučinili, mohlo by dojít ke zkreslení výsledků dalších srovnání. 

Tabulka č. 3 – Vliv konstrukce a stav rodinného domu na průměrnou cenu 

  Počet 
položek 

Průměrná 
cena* 

Rozdíl 
cen 

Variační 
koeficient  

Konstrukce rodinného domu 

Cihlová 16 922 19 765 – 68 % 

Smíšená 2 813 13 773 - 30,3 % 76 % 

Dřevěná 397 28 475 + 44,1 % 51 % 

Montovaná 156 20 450 + 3,5 % 59 % 

Kamenná 160 12 473 - 36,9 % 78 % 

Stav rodinného domu 

Dobrý 6 563 14 189 - 31,1 % 74 % 

Velmi dobrý 7 061 20 592 – 63 % 

Novostavba 3 051 31 110 + 51,1 % 41 % 

Po rekonstrukci 1 796 20 236 - 1,7 % 98 % 

Před rekonstrukcí 1 854 11 023 - 46,5 % 59 % 

Špatný 173 7 095 - 65,5 % 88 % 

K demolici 25 6 271 - 69,5 % 147 % 

*Aritmetický průměr nabídkových cen rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy 

nebo procentuální rozdíl. 

Zdroj: H-DNC-RD, vlastní výpočty. 
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Z tabulky č. 3 – Vliv konstrukce a stav rodinného domu na průměrnou cenu je patrné, že 

konstrukce a stav rodinného domů má v některých případech poměrně značný vliv na cenu 

rodinného domu. Z toho důvodu je kategorizace na místě. Některé kategorie (stav rodinného 

domu „K demolici“, „Špatný“ nebo konstrukce „Dřevěná“, „Montovaná“, či „Kamenná“) 

však nejsou zastoupeny v dostatečném počtu anebo nejsou dostatečně homogenní (stav „Po 

rekonstrukci“) a mohly by tak zkreslit výsledky vyvozené z H-DNC-RD. Z tohoto důvodu je 

analýza indexu polohy provedena pouze na cihlových rodinných domech, které tvoří 

nejčastější konstrukční systém. Dále se jeví jako vhodné provádět kategorizaci dat podle stavu 

rodinného domu, a sice podle nejčastěji se vyskytujících – „Dobrý“, „Velmi dobrý“ a 

„Novostavba“. 

Jednotlivé rodinné domy z H-DNC-RD jsou dále rozděleny do kategorií podle obcí, 

ve kterých se rodinné domy nachází, stejně jako v oceňovací vyhlášce (příloha č. 18a [1]) na: 

A) Malé obce  

B) Velké obce a města 

C) Vybrané obce a města 

Na takto rozdělených rodinných domech je provedeno srovnání se znaky indexu polohy. 

Výsledky z tohoto srovnání jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

4.3.3 Výsledky pro malé obce 

Zkoumaná oblast 

Do kategorie A) Malé obce jsou zahrnuty rodinné domy v obcích do 2 000 obyvatel, kromě 

obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ, jak je definováno v tabulce č. 4 přílohy č. 18a 

oceňovací vyhlášky [1]. V této kategorii je celkem 5 422 obcí [17]. Tomu v H-DNC-RD 

odpovídá přes 9 000 položek. Pro tuto kategorii jsou z H-DNC-RD srovnávány se znaky 

indexu polohy následující faktory: 

Poloha nemovitosti v obci je při zadávání rodinných domů do realitní inzerce nepovinně 

uváděná položka. Je však uvedena u většiny rodinných domů. Pro rodinné domy se uvádí 

nejčastěji v kategoriích Klidná část, Centrum, Okraj obce, Rušná část, Polosamota, Samota. 

Škola v obci, Pošta v obci a Zdravotní zařízení v obci jsou k vlastnostem rodinného domu 

přiděleny z Malého lexikonu obcí 2011 [17]. Vybavenost obce je pak hodnocena na základě 
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toho, která ze sledovaných zařízení jsou v obci - tzn. kategorie Žádné (v obci není žádné ze 

sledovaných zařízení), 1 ze 3, 2 ze 3 a Vše (v obci je škola, pošta i zdravotní zařízení). 

Nezaměstnanost v obci ve srovnání s průměrem v kraji je k vlastnostem rodinného domu 

přidělena na základě obce, ve které se obec nachází. Zdrojem nezaměstnanosti obcí a kraje 

jsou statistické informace na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí [18]. 

Nezaměstnanost obce a kraje je stanovena jako průměr míry nezaměstnanosti obce nebo kraje 

za poslední tři měsíce roku 2011. Aktuálnější informace o míře nezaměstnanosti 

v jednotlivých obcích nejsou v současnosti (2012) k dispozici. Rodinné domy jsou pak na 

základě bilance nezaměstnanosti v obci a kraje rozděleny do kategorií Stejná (nezaměstnanost 

v obci je s 15% tolerancí stejná jako průměrná nezaměstnanost v kraji), Nižší nebo Vyšší. 

Dostupnost veřejné dopravy je při zadávání rodinných domů do realitní inzerce nepovinně 

uváděná položka. Pokud je uvedena, je uvedena formou výčtu dopravních možností 

k rodinnému domu. V tomto výčtu je uvedena jedna nebo více z možností: silnice, dálnice, 

MHD, autobus a vlak. Na základě tohoto výčtu je rodinný dům zařazen do kategorií 

dostupnosti veřejné dopravy – Špatná (ve výčtu je uvedeno pouze silnice a/nebo dálnice), 

Dobrá (dostupný autobus nebo vlak nebo MHD) a Výborná (dostupných více než jedna 

z možností – autobus, vlak a MHD). 

Velikost obce sice není uvedena ve znacích porovnávacího způsobu ocenění, ale je vhodné ji 

do hodnocení zahrnout jako kontrolní faktor nebo případně jako podklad pro nový znak. 

Indexované průměrné ceny jsou totiž uvedeny pouze pro města a větší obce a pro obce do 

2 000 obyvatel je jen jedna kategorie. Mohlo by se ukázat, že další dělení obcí podle počtu 

obyvatel podstatně ovlivňuje cenu rodinných domů. Obce jsou pro tento účel rozděleny na 

obce do 199 obyvatel, 200 – 499 obyvatel, 500 – 999 obyvatel a 1 000 – 1 999 obyvatel. 

Srovnání jednotlivých faktorů a kategorií je uvedeno v následující tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4 – Výsledky z H-DNC-RD pro malé obce 

Stav 
rodinného 
domu 

A - Dobrý B - Velmi dobrý C - Novostavba Bez rozlišení Průměr 
A, B, C 

Průměr 
A, B Počet Cena* Počet Cena* Počet Cena* Počet Cena* 

Poloha nemovitosti v obci 

Klidná část 933 11 733 944 17 166 405 25 585 2 282 16 439 – – 

Centrum 245 - 13,8 % 146 - 13,2 % 29 - 3,1 % 420 - 22,2 % - 10,0 % - 13,5 % 

Okraj obce 197 - 1,5 % 177 - 0,9 % 94 - 6,0 % 468 - 1,9 % - 2,8 % - 1,2 % 

Polosamota 24 - 3,4 % 35 + 8,4 % 8 - 15,9 % 67 - 0,5 % - 3,6 % + 2,5 % 

Rušná část 8 + 5,7 % 2 - 21,7 % 0 – 10 - 23,3 % - 8,0 % - 8,0 % 

Samota 4 + 3,3 % 14 + 18,5 % 1 - 54,2 % 19 + 10,4 % - 10,8 % - 8,0 % 

Škola v obci 

Není 946 11 772 929 16 535 481 26 044 2 356 16 564 – – 

Je 1 441 - 3,8 % 1 472 + 1,0 % 560 - 0,1 % 3 474 - 3,6 % - 1,0 % - 1,4 % 

Pošta v obci 

Není 948 11 958 961 16 712 523 26 312 2 432 16 924 – – 

Je 1 439 - 6,3 % 1 440 - 0,7 % 518 - 2,1 % 3 397 - 7,2 % - 3,1 % - 3,5 % 

Zdravotnické zařízení v obci 

Není 1 191 11 564 1 131 16 669 617 26 636 2 939 16 693 – – 

Je 1 196 - 1,1 % 1 270 - 0,4 % 424 - 5,6 % 2 890 - 5,8 % - 2,3 % - 0,7 % 

Vybavení obce (pošta, škola, zdravotnické zařízení)  

Žádné 645 11 939 650 16 470 359 25 708 1 654 16 708 – – 

1 ze 3 375 + 0,0 % 353 + 3,9 % 200 + 10,6 % 928 + 4,5 % + 4,8 % + 2,0 % 

2 ze 3 400 - 12,4 % 365 + 1,1 % 144 - 1,0 % 909 - 8,3 % - 4,1 % - 5,6 % 

Vše 967 - 3,9 % 1 033 + 0,6 % 338 - 2,0 % 2 338 - 6,0 % - 1,7 % - 1,6 % 

Nezaměstnanost v obci ve srovnání s průměrem v kraji 

Nižší 515 + 6,1 % 589 + 1,0 % 230 + 2,9 % 1 334 + 3,5 % + 3,3 % + 3,5 % 

Stejná 721 11 411 672 16 998 313 26 166 1 706 16 319 – – 

Vyšší 1 150 - 1,0 % 1 139 - 4,9 % 498 - 2,4 % 2 787 - 3,0 % - 2,8 % - 3,0 % 

Dostupnost veřejné dopravy 

Špatná 220 - 11,2 % 178 - 4,8 % 49 - 12,5 % 447 - 12,2 % - 9,5 % - 8,0 % 

Dobrá 599 11 459 554 17 250 200 26 038 1 353 15 985 – – 

Výborná 286 + 9,8 % 243 + 5,6 % 122 - 1,2 % 651 + 7,3 % + 4,7 % + 7,7 % 

Velikost obce podle počtu obyvatel 

Do 199 177 - 2,2 % 158 - 2,1 % 57 - 13,2 % 392 - 6,7 % - 5,8 % - 2,2 % 

200 - 499 606 11 053 556 15 858 232 25 720 1 394 15 410 – – 

500 - 999 817 + 3,4 % 818 + 5,6 % 389 + 2,6 % 2 024 + 6,8 % + 3,9 % + 4,5 % 

1000 - 1999 787 + 9,3 % 869 + 8,7 % 363 + 2,8 % 2 019 + 9,5 % + 6,9 % + 9,0 % 

*Aritmetický průměr nabídkových cen rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy nebo procentuální rozdíl cen. 

Zdroj: H-DNC-RD, vlastní výpočty. 
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Tabulka č. 4 – Výsledky z H-DNC-RD pro malé obce uvádí srovnání cen rodinných domů 

v jednotlivých kategoriích pro výše uvedené faktory. Výsledky srovnání pocházejí 

z homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů pro Malé obce. Srovnání je 

provedeno na cihlových rodinných domech, které jsou v dobrém stavu (sloupec A – Dobrý), 

ve velmi dobrém stavu (sloupec B – Velmi dobrý) a novostavba (sloupec C – Novostavba). 

V řádcích jsou uvedeny kategorie sledovaných faktorů. Pro každý stav rodinného domu je za 

jednotlivé kategorie uveden počet položek v databázi, ze kterých je stanovena průměrná cena 

rodinného domu. Zvýrazněné kategorie jsou tzv. základní a jsou u nich uvedeny průměrné 

ceny rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy. U ostatních kategorií faktoru jsou uvedeny 

rozdíly průměrných cen v % vzhledem k základní kategorii. Pro názornost a srovnání jsou ve 

sloupci Bez rozlišení uvedeny výsledky za všechny předchozí stavy rodinných domů bez 

rozlišení. Ve sloupci Průměr A, B, C je uveden průměr procentuálních rozdílů nabídkových 

cen rodinných domů za jednotlivé kategorie stavu ze sloupců A – Dobrý, B – Velmi dobrý a 

C – Novostavba. Ve sloupci Průměr A, B je uveden průměr procentuálních rozdílů 

nabídkových cen rodinných domů za kategorie stavu ze sloupců A – Dobrý a B – Velmi dobrý. 

Z tabulky č. 4 – Výsledky z H-DNC-RD pro malé obce je patrný vliv stavu rodinných domů na 

jejich průměrnou cenu, protože pokud se stav rodinného domu nerozlišuje, jsou průměrné 

ceny a především rozdíly průměrných cen kategorií odlišné, než když se stav rodinného domu 

rozlišuje. Odlišné rozdíly průměrných cen vycházejí rovněž u novostaveb rodinných domů 

(ve srovnání s jinými stavy), což může být způsobeno menším počtem dat pro novostavby 

rodinných domů, nebo taky rozdílnými lokalitami pro umístění novostaveb. Z tohoto důvodu 

je následné srovnání se znaky a kvalitativními pásmy indexu polohy provedeno pouze 

s rodinnými domy v dobrém nebo velmi dobrém stavu, respektive s jejich průměrnými rozdíly 

uvedenými ve sloupci Průměr A, B. Komentář k výsledkům z tabulky č. 4 za jednotlivé 

kategorie je uveden v následujícím srovnání se znaky a kvalitativními pásmy indexu polohy. 

Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského 

Znak č. 1 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského u indexu 

polohy promítá do ceny rodinného domu, zdali se nachází ve vyhlášené nebo vyhledávané 

obci – jedná se o lázeňská místa, předměstí měst nebo vyhledávaná horská střediska. Seznam 

lázeňských míst je uveden v tabulce č. 2 přílohy č. 14 oceňovací vyhlášky [1]. Všechna 

lázeňská místa jsou však součástí větších měst nebo nespadají do kategorie obcí do 2 000 

obyvatel, takže pozbývá smysl uvádět lázeňská místa v kvalitativních pásmech tohoto znaku. 
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Z databáze nabídkových cen rodinných domů nelze implicitně vyčíst, jedná-li se o rodinný 

dům umístěny v obci, která je vyhledávaným horským střediskem nebo předměstím města. 

Lze však provést srovnání průměrných cen rodinných domů na předměstí velkých měst jako 

je Brno a Plzeň. Z tohoto srovnání vyplývá, že průměrná cena rodinných domů v okrese Brno-

venkov, jehož obce lze považovat za předměstí Brna, je o 50 % vyšší než průměrná cena 

rodinných domů v ostatních okresech Jihomoravského kraje. V Plzeňském kraji je průměrná 

cena rodinných domů v okresech Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever, jejichž obce lze 

považovat za předměstí Plzně, o 23 % vyšší než průměrná cena rodinných domů v ostatních 

okresech Plzeňského kraje. Obojí srovnání je počítáno z cen rodinných domů v kategorii 

A) Malé obce. Takovéto procentuální rozdíly výrazně převyšují hodnoty kvalitativních pásem 

znaku č. 1 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského.  

Většina rodinných domů se nachází v obcích spadajících v rámci tohoto znaku do 

kvalitativního pásma Bez většího významu s hodnotou 0. V jiném případě je stanovení 

hodnoty kvalitativního pásma individuální a je tedy vhodné případné přirážky zohlednit 

v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak č. 1 zrušit. 

Poloha nemovitosti v obci 

Znak č. 2 Poloha nemovitosti v obci promítá do ceny nemovitosti umístění rodinného domu 

v rámci území obce. Umístění dělí na samoty, odlehlé polohy, okrajová nebo centrální území 

obce [1]. 

Z výsledků uvedených v tabulky č. 4 – Výsledky z H-DNC-RD pro malé obce vyplývá, že 

průměrná cena rodinných domů umístěných v centrální části obce je o více než 13 % nižší než 

průměrná cena rodinných domů v klidné části obce. Podobně je tomu i u rodinných domů 

umístěných v okrajové části obce. Pro polosamoty není v databázi dostatek dat a výsledné 

rozdíly proto nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. 

Výsledky z homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů naznačují, že ceny 

rodinných domů v centru obce jsou výrazně nižší než v okrajových a klidnějších územích 

obce, což je opačný trend, než který uvádí porovnávací způsob v oceňovací vyhlášce. 

Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti 

Znak č. 3 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti umožňuje zohlednit do ceny 

rodinného domu negativní vlivy okolí nemovitosti (např. výrobní objekty, sousedství dálnic, 

železnic, skládek, lomů apod.) nebo pozitivní vlivy okolí, jako jsou například parky nebo 
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význačné přírodní lokality. Kvalitativní pásma tohoto znaku mohou nabývat hodnot - 0,05, 0 

a 0,05 [1]. 

Většina rodinných domů stojí v rezidenčních oblastech a v rámci tohoto znaku tudíž spadají 

do kvalitativního pásma Převažující objekty pro bydlení s hodnotou 0. V jiném případě je 

stanovení hodnoty kvalitativního pásma individuální a je tedy vhodné případné 

přirážky/srážky zohlednit v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak č. 3 zrušit. 

Občanská vybavenost obce 

V rámci indexu polohy je občanská vybavenost obce sledována ve znaku číslo 4 Obchod, 

služby, kultura v obci, znaku číslo 5 Školství a sport v obci a znaku číslo 6 Zdravotní zařízení 

v obci. Pokud sledované zařízení v obci neexistuje, je srážka - 3 %, pokud se vyskytuje 

ve větším počtu nebo větší šíři, je přirážka + 3 % [1].  

Úroveň občanské vybavenosti obcí do 2 000 obyvatel je závislá na velikosti obce [19], což 

potvrzuje i výpočet z Malého lexikonu obcí 2011 [17] uvedený v tabulce č. 5 – Vybavenost 

obcí. Statisticky jsou údaje o občanské vybavenosti obcí sledovány ve třech položkách – 

pošta, škola a zdravotnické zařízení. Z tabulky č. 5 je patrné, že bez sledované občanské 

vybavenosti jsou nejvíce zastoupeny nejmenší obce do 199 obyvatel – přes 93 %. Naopak 

největší podíl veškeré sledované občanské vybavenosti mají obce od 1 000 do 1 999 obyvatel 

– přes 80 %. 

Tabulka č. 5 – Vybavenost obcí 

Kategorie obce Vybavení obce - škola, pošta, zdrav. zařízení 

Počet obyvatel Počet obcí Žádné 1 ze 3 2 ze 3 Vše 

do 199 1 514 
1 413 87 12 2 

93,3 % 5,7 % 0,8 % 0,1 % 

200 - 499 1 928 
1 237 461 175 55 

64,2 % 23,9 % 9,1 % 2,9 % 

500 - 999 1 295 
187 327 377 404 

14,4 % 25,3 % 29,1 % 31,2 % 

1 000 – 1 999 685 
6 28 93 558 

0,9 % 4,1 % 13,6 % 81,5 % 

Celkem 5 422 
2 843 903 657 1 019 

52,4 % 16,7 % 12,1 % 18,8 % 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2011, vlastní výpočty. 

Podle výsledků z H-DNC-RD uvedených v tabulce č. 4 jsou průměrné ceny rodinných domů 

v obcích se sledovaným zařízením občanské vybavenosti (škola, pošta, zdravotnické zařízení) 

nižší než v obcích bez těchto zařízení, což je opačný trend, než který uvádí index polohy 
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v oceňovací vyhlášce. U obcí s alespoň jednou školou a bez školy je průměrný rozdíl v cenách 

rodinných domů - 1,4 %. U obcí se zdravotnickým zařízením a bez něj je průměrný rozdíl 

v cenách rodinných domů - 0,7 %. U obcí s poštou a bez pošty je průměrný rozdíl v cenách 

rodinných domů nejvyšší - 3,5 %. Můžeme tedy usuzovat, že pošta v obci má největší vliv na 

cenu rodinného domu ze sledovaných prvků občanské vybavenosti. 

Pokud srovnáme úroveň občanské vybavenosti obce komplexně, dojdeme k částečně 

odlišnějším výsledkům. Pokud je obec vybavena pouze jedním typem zařízení ze sledovaných 

zařízení občanské vybavenosti (poštou nebo školou nebo zdravotnickým zařízením), je cena 

rodinných domů v průměru o 2 % vyšší než u rodinných domů v obcích bez sledované 

občanské vybavenosti. Pokud obec disponuje dvěma typy zařízení ze sledovaných zařízení 

občanské vybavenosti, je cena rodinných domů v průměru o 5,1 % nižší než u rodinných 

domů v obcích bez sledované občanské vybavenosti. V obcích se všemi typy sledované 

občanské vybavenosti (poštou, školou a zdravotnickým zařízením), je cena rodinných domů 

v průměru menší pouze o 1,6 % než u rodinných domů v obcích bez sledované občanské 

vybavenosti. To znamená, že vyšší jsou ceny rodinných domů v obcích s jedním nebo žádným 

ze sledovaných zařízení občanské vybavenosti, naopak nižší jsou ceny rodinných domů 

v obcích s více jak jedním ze sledovaných zařízení.  

Pokud bychom uvažovali, že vybavenost obcí je přímo úměrná velikosti obce, pak by to 

znamenalo, že čím větší obec, tím nižší ceny rodinných domů. Ze srovnání průměrných cen 

rodinných domů podle počtu obyvatel obce uvedené v tabulce č. 4 vyplývá, že průměrná cena 

rodinných domů roste s počtem obyvatel obce. V obcích do 199 obyvatel je v průměru cena 

rodinných domů o 2,2 % nižší než u rodinných domů v obcích od 200 do 499 obyvatel, což je 

nejvíce zastoupená kategorie obcí v ČR podle počtu obyvatel [17]. Naopak ceny rodinných 

domů v obcích s 1 000 až 1 999 obyvateli jsou v průměru o 9 % vyšší než u rodinných domů 

v obcích od 200 do 499 obyvatel. Určitě stojí za povšimnutí, že průměrná cena rodinných 

domů v nejmenších obcích není tak nízká, jak by se dalo očekávat, což podporuje domněnku, 

že nejmenší obce jsou pro rodinné bydlení velmi vyhledávané. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vybavenost obce má menší vliv na cenu rodinných domů než 

velikost obce, je vhodné znak číslo 4 Obchod, služby, kultura v obci, znak číslo 5 Školství a 

sport v obci a znak číslo 6 Zdravotní zařízení v obci nahradit novým znakem Velikost obce 

s kvalitativními pásmy Obec do 199 obyvatel (hodnota znaku - 0,02), Obec s 200 – 499 

obyvateli (hodnota 0), Obec s 500 - 999 obyvateli (hodnota + 0,04) a Obec nad 1000 obyvatel 

(hodnota + 0,09). 
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Veřejná doprava 

Znak č. 7 Veřejná doprava promítá do ceny rodinného domu kvalitu dostupnosti veřejné 

dopravy v obci nebo v okolí nemovitosti. Pokud se v okolí nemovitosti (do 1000 m) 

nenachází žádná zastávka hromadné dopravy, činí hodnota znaku - 0,04. V případě dobrého 

dopravního spojení, tzn. v dosahu příměstských linek velkých měst, je hodnota znaku + 0,04 

[1]. Dostupnost příměstských linek veřejné dopravy velkých měst je odvislá od vzdálenosti 

obce od velkého města. Vzdálenost obce od hlavních tahů mezi velkými městy dostupnost 

dopravy nezvyšuje, neboť dálkové linky obvykle v takto malých obcích nezastavují. 

Podle výsledků z H-DNC-RD v tabulce č. 4 jsou uvedené přirážky/srážky mnohem vyšší. 

V případě špatné dostupnosti veřejné dopravy je cena rodinných domů v průměru o 8,8 % 

nižší než u rodinných domů s dobrou dostupností veřejné dopravy. U rodinných domů 

s výbornou dostupností je cena rodinných domů v průměru o 6,2 % vyšší oproti rodinným 

domům s dobrou dostupností veřejné dopravy. 

Obyvatelstvo 

Znak č. 8 Obyvatelstvo umožňuje snížit cenu rodinného domu v případě výskytu konfliktních 

skupin obyvatel v sousedních domech nebo v okolí až o 40 % [1]. 

Většina rodinných domů se nachází v oblastech bez konfliktních skupin obyvatel v okolí a 

v rámci tohoto znaku tudíž spadají do kvalitativního pásma Bezproblémové okolí 

s hodnotou 0. 

V jiném případě je stanovení hodnoty kvalitativního pásma velmi individuální. Její výši nelze 

s pomocí H-DNC-RD stanovit, protože do realitní inzerce se zpravidla neuvádí, jedná-li se 

o rodinný dům umístěný v oblasti s výskytem konfliktních skupin obyvatel nebo ne a tudíž to 

nelze implicitně vyčíst ani z H-DNC-RD. Bylo by však přínosné podrobněji posoudit, 

v jakém rozpětí se srážka za výskyt konfliktních skupin obyvatel pohybuje a jaká výše srážky 

odpovídá konkrétním možným případům. 

Vzhledem k tomu, že konfliktní skupiny obyvatel se v okolí rodinných domů nevyskytují tak 

často, nabízí se otázka, zda by nebylo adekvátní případné srážky zohlednit v rámci znaku 

Vlivy neuvedené. 
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Nezaměstnanost 

Znak č. 9 Nezaměstnanost v obci a okolí zohledňuje v ceně rodinného domu, nachází-li se 

v obci s nezaměstnaností vyšší, stejnou nebo nižší, než je průměr v kraji. V případě, že je 

nezaměstnanost obce vyšší než průměr v kraji, nabývá hodnoty - 0,06. V případě, že je 

nezaměstnanost obce nižší než průměr v kraji, nabývá hodnoty + 0,06 [1]. 

Podle výsledků z H-DNC-RD v tabulce č. 4 jsou uvedené přirážky/srážky v průměru nižší. 

V obcích, které mají míru nezaměstnanosti nižší, než je průměr v kraji, jsou ceny rodinných 

domů v průměru o 3,5 % vyšší a v obcích, které mají míru nezaměstnanosti vyšší, než je 

průměr v kraji, jsou ceny rodinných domů v průměru o 3,0 % nižší. Stanovení přirážky/srážky 

podle bilance nezaměstnanosti obce a kraje je však velmi individuální, neboť míra 

nezaměstnanosti se výrazně liší i na úrovni jednotlivých okresů kraje a průměrná cena 

rodinných domů v okresech s mírou nezaměstnanosti v některých případech nekoresponduje, 

což dokazuje i srovnání průměrných cen rodinných domů s mírou nezaměstnanosti 

v následující tabulce č. 6. 



64 

Tabulka č. 6 – Průměrné ceny rodinných domů a míra nezaměstnanosti na úrovni okresů 

Okres 
Počet 

inzerátů 

Průměrná 

cena* 

Nezam. 

**  
Okres 

Počet 

inzerátů 

Průměrná 

cena* 

Nezam. 

** 

Praha-západ 802 35 839 4,2 
 

Kutná Hora 198 14 608 9,8 

Praha-východ 1 095 32 589 3,4 
 

Ústí nad Labem 132 14 570 13,7 

Brno-město 444 29 217 8,3 
 

Česká Lípa 210 14 512 11,5 

Plzeň-město 175 26 169 5,8 
 

Trutnov 210 14 271 9,9 

Beroun 334 23 307 6,6 
 

Jablonec nad Nisou 182 14 195 8,5 

Kladno 686 21 803 9,1 
 

Strakonice 80 14 043 9,5 

Karlovy Vary 225 21 344 9,9 
 

Rakovník 224 13 904 9,0 

Mělník 461 20 943 8,1 
 

Břeclav 310 13 882 10,8 

Benešov 209 20 721 5,8 
 

Jindřichův Hradec 140 13 802 7,0 

Brno-venkov 818 20 664 7,7 
 

Chomutov 192 13 513 13,7 

České Budějovice 406 20 039 6,1 
 

Litoměřice 373 13 487 10,9 

Pardubice 331 19 840 6,3 
 

Jihlava 129 13 382 8,3 

Nymburk 350 19 699 9,6 
 

Blansko 259 13 359 9,0 

Liberec 327 19 303 9,4 
 

Nový Jičín 237 13 331 8,9 

Český Krumlov 147 18 700 10,1 
 

Chrudim 279 13 054 9,2 

Hradec Králové 323 18 690 7,4 
 

Žďár nad Sázavou 140 12 944 9,9 

Kolín 442 18 408 9,9 
 

Náchod 179 12 777 7,3 

Ostrava-město 327 18 184 11,9 
 

Semily 151 12 776 9,4 

Mladá Boleslav 293 17 926 4,8 
 

Havlíčkův Brod 172 12 721 8,9 

Frýdek-Místek 394 17 743 8,5 
 

Tachov 98 12 701 9,9 

Plzeň-sever 196 17 511 6,9 
 

Znojmo 197 12 627 14,4 

Olomouc 470 17 404 10,0 
 

Jičín 195 12 364 7,6 

Příbram 285 17 365 10,1 
 

Domažlice 141 12 352 7,9 

Prachatice 83 17 107 6,8 
 

Kroměříž 257 12 242 10,5 

Karviná 326 16 258 13,6 
 

Uherské Hradiště 371 12 210 9,3 

Zlín 419 16 253 8,1 
 

Šumperk 191 12 162 12,8 

Opava 230 15 819 10,5 
 

Rychnov nad Kněžnou 112 12 046 5,9 

Cheb 148 15 488 8,2 
 

Svitavy 165 12 044 11,4 

Písek 88 15 281 7,3 
 

Ústí nad Orlicí 183 11 507 8,4 

Most 97 15 203 15,9 
 

Louny 284 11 412 12,5 

Rokycany 118 15 133 5,6 
 

Pelhřimov 102 11 162 6,0 

Tábor 166 14 932 9,9 
 

Děčín 245 11 083 14,4 

Vsetín 167 14 829 10,5 
 

Třebíč 172 10 985 12,4 

Sokolov 143 14 801 12,7 
 

Přerov 228 10 796 12,1 

Plzeň-jih 152 14 705 5,6 
 

Prostějov 265 10 740 9,9 

Teplice 186 14 699 12,8 
 

Bruntál 231 10 404 16,7 

Klatovy 127 14 639 8,4 
 

Hodonín 361 10 320 14,6 

Vyškov 339 14 616 8,7 
 

Jeseník 53 8 730 16,4 

* Průměrná cena rodinného domu v Kč/m
2
 užitné plochy (zdroj: H-DNC-RD). 

** Průměrná míra nezaměstnanosti za celý okres pro období leden – květen 2012 v % (zdroj: portal.mpsv.cz). 

 

Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti 

Znak č. 10 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti umožňuje zohlednit v ceně rodinného 

domu změny v okolí, které mají vliv na jeho cenu. Sleduje na základě zařazení do pěti 

kvalitativních pásem, je-li bez vlivu nebo je-li vliv pozitivní nebo negativní (nutno 

zdůvodnit). U znaku lze zohlednit např. výstavbu nákupního centra v blízkosti, zintenzivnění 

dopravy v okolí atd. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1]. 
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Většina rodinných domů spadá v rámci tohoto znaku do kvalitativního pásma Bez vlivu 

s hodnotou 0. V jiném případě je stanovení hodnoty kvalitativního pásma individuální a je 

tedy vhodné případné přirážky zohlednit v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak č. 10 zrušit. 

Vlivy neuvedené 

Znak č. 11 Vlivy neuvedené umožňuje zohlednit v ceně rodinného domu vlastnosti polohy 

nemovitosti, které nejsou uvedeny v ostatních znacích indexu polohy. Hodnotí, zda se jedná 

o vlivy, které zvyšují nebo snižují cenu a je nutné je zdůvodnit. U znaku lze zohlednit např. 

dostupnost složek IZS (hasiči, záchranka, policie), záplavové území, poddolované území, 

nestálé podloží (sesuvy, propady,…) apod. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1]. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a její výši s pomocí H-DNC-RD 

nelze určit, protože z ní nelze implicitně vyčíst, působí-li na cenu rodinného domu nějaké 

další vlivy. Pokud by však tento znak měl zohlednit i vliv znaků, které jsou navrženy 

ke zrušení, je potřeba rozpětí hodnot kvalitativních pásem tohoto znaku alespoň zdvojnásobit. 

4.3.4 Výsledky pro velké obce a města 

Zkoumaná oblast 

Do kategorie B) Velké obce a města patří rodinné domy v obcích s více jak 2 000 obyvateli, 

kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ a kromě vybraných měst, jak je 

definováno v tabulce č. 5 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky [1]. Vybranými městy se myslí 

města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 20a oceňovací vyhlášky (jedná se o bývalá 

okresní města a některá města lázeňská).  

Do této kategorie spadá podle Malého lexikonu obcí 2011 celkem 563 obcí a měst. Z 67 % 

jsou to obce a města do 5 tis. obyvatel, 23 % jsou do 10 tis. obyvatel, 8 % je do 20 tis. 

obyvatel, pouze 9 měst v této kategorií má přes 20 tis. obyvatel [17]. V H-DNC-RD odpovídá 

této kategorii 6 750 nabídkových cen rodinných domů. 

Pro tuto kategorii jsou z homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů srovnávány 

se znaky indexu polohy následující faktory. 

Poloha nemovitosti v obci/městě je při zadávání rodinných domů do realitní inzerce 

nepovinně uváděná položka. Je však uvedena u většiny rodinných domů. Pro rodinné domy se 

uvádí nejčastěji v kategoriích Klidná část, Centrum, Okraj obce/města, Rušná část, 

Polosamota, Samota. 
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Úřady v obci jsou k vlastnostem rodinného domu přiděleny podle toho, je-li v obci nebo 

městě, kde se rodinný dům nachází, stavební úřad, katastrální úřad nebo finanční úřad. 

Dostupnost veřejné dopravy je při zadávání rodinných domů do realitní inzerce nepovinně 

uváděná položka. Pokud je uvedena, je uvedena formou výčtu možností dopravních možností 

k rodinnému domu. V tomto výčtu je uvedena jedna nebo více z možností: silnice, dálnice, 

MHD, autobus a vlak. Na základě tohoto výčtu je rodinný dům zařazen do kategorií 

dostupnosti veřejné dopravy – Špatná (dostupný autobus nebo vlak nebo MHD), Dobrá (ve 

výčtu jsou dvě z možností MHD, autobus a vlak) a Výborná (dostupné všechny možnosti – 

autobus, vlak i MHD). 

Nezaměstnanost v obci ve srovnání s průměrem v kraji je k vlastnostem rodinného domu 

přidělena na základě obce, ve které se obec nachází. Zdrojem nezaměstnanosti obcí a kraje 

jsou statistické informace na portálu Ministerstva práce a sociálních [18]. Nezaměstnanost 

obce a kraje je stanovena jako průměr míry nezaměstnanosti obce nebo kraje za poslední tři 

měsíce roku 2011. Aktuálnější informace o míře nezaměstnanosti v jednotlivých obcích 

nejsou v současnosti (2012) k dispozici. Rodinné domy jsou pak na základě bilance 

nezaměstnanosti v obci a kraje rozděleny do kategorií Stejná (nezaměstnanost v obci je s 15% 

tolerancí stejná jako průměrná nezaměstnanost v kraji), Nižší nebo Vyšší. 

Velikost obce/města sice není uvedena ve znacích indexu polohy, ale je vhodné ji do 

hodnocení zahrnout jako kontrolní faktor nebo případně jako podklad pro nový znak. Obce 

jsou rozděleny podle počtu obyvatel na obce do 4 999 obyvatel, 5 000 – 9 999 obyvatel, 

10 000 – 19 999 obyvatel a města nad 20 tis. obyvatel. 

Tabulka č. 7 – Výsledky z H-DNC-RD pro velké obce a města uvádí výsledky srovnání 

jednotlivých kategorií rodinných domů pro výše uvedené faktory. Výsledky srovnání pochází 

z H-DNC-RD (homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů) pro Velké obce a 

města. Srovnání je provedeno na cihlových rodinných domech, které jsou v dobrém stavu 

(sloupec A – Dobrý), ve velmi dobrém stavu (sloupec B – Velmi dobrý) a novostavba (sloupec 

C – Novostavba). Pro každý stav rodinného domu je za jednotlivé kategorie uveden počet 

položek v databázi, ze kterých je stanovena průměrná cena rodinného domu v Kč/m
2
 užitné 

plochy. V řádcích jsou uvedeny kategorie sledovaných faktorů. Zvýrazněné kategorie jsou 

tzv. základní a jsou u nich uvedeny průměrné ceny rodinných domů. U ostatních kategorií 

faktoru jsou uvedeny rozdíly průměrných cen v % vzhledem k základní kategorii. Pro 

názornost a srovnání jsou ve sloupci Bez rozlišení uvedeny výsledky za všechny předchozí 
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stavy rodinných domů bez rozlišení. Ve sloupci Průměr A, B, C je uveden průměr 

procentuálních rozdílů nabídkových cen rodinných domů za jednotlivé kategorie stavu ze 

sloupců A – Dobrý, B – Velmi dobrý a C – Novostavba. Ve sloupci Průměr A, B je uveden 

průměr procentuálních rozdílů nabídkových cen rodinných domů za kategorie stavu ze 

sloupců A – Dobrý a B – Velmi dobrý. 

Tabulka č. 7 – Výsledky z H-DNC-RD pro velké obce a města 

Stav rodinného 
domu 

A - Dobrý B - Velmi dobrý C - Novostavba Bez rozlišení Průměr 
A, B, C 

Průměr 
A, B Počet Cena* Počet Cena* Počet Cena* Počet Cena* 

Úřady v obci/městě 

Bez úřadů 305 - 3,8 % 344 + 2,9 % 109 + 8,5 % 758 + 4,6 % + 2,5 % - 0,5 % 

Stavební úřad 814 12 096 804 16 393 225 26 080 1 843 15 678 – – 

Finanční a/nebo 
katastrální úřad 

385 + 7,3 % 467 + 6,0 % 108 - 4,8 % 960 + 4,9 % + 2,8 % + 6,6 % 

Poloha nemovitosti v obci/městě 

Samota 2 - 12,2 % 1 - 11,5 % 0 – 3 - 24,1 % – - 11,8 % 

Polosamota 15 - 9,4 % 21 - 20,2 % 0 – 36 - 21,8 % – - 14,8 % 

Okraj obce 100 + 0,1 % 84 - 7,6 % 41 - 5,0 % 225 - 2,2 % - 4,2 % - 3,7 % 

Klidná část obce 604 12 499 677 17 530 176 25 963 1 457 16 463 – – 

Centrum obce 157 - 11,9 % 109 - 16,1 % 14 - 15,3 % 280 - 21,0 % - 14,4 % - 14,0 % 

Rušná část obce 13 - 7,7 % 5 - 19,1 % 0 – 18 - 25,4 % – - 13,4 % 

Dostupnost veřejné dopravy 

Špatná 231 - 11,4 % 263 - 1,7 % 52 + 9,8 % 546 - 1,8 % - 1,1 % - 6,5 % 

Dobrá 256 13 124 203 17 026 52 24 419 511 15 823 – – 

Výborná 197 - 5,0 % 207 + 1,6 % 48 + 7,9 % 452 + 2,1 % + 1,5 % - 1,7 % 

Nezaměstnanost v obci/městě ve srovnání s průměrem v kraji 

Vyšší 548 - 2,4 % 533 - 2,4 % 152 + 5,5 % 1 233 - 1,2 % + 0,2 % - 2,4 % 

Stejná 638 12 240 734 16 669 176 25 259 1 548 15 820 – – 

Nižší 318 + 3,6 % 348 + 6,8 % 114 + 9,0 % 780 + 8,3 % + 6,5 % + 5,2 % 

Velikost obce/města podle počtu obyvatel 

Do 4 999 805 11 784 830 16 727 252 27 070 1 887 15 999 – – 

5 000 – 9 999 454 + 4,2 % 465 - 2,0 % 130 - 6,8 % 1 049 - 1,8 % - 1,5 % + 1,1 % 

10 000 – 19 999 188 + 14,0 % 237 + 5,7 % 54 - 6,1 % 479 + 5,5 % + 4,5 % + 9,8 % 

Více než 20 000 57 + 20,0 % 83 + 0,9 % 6 - 2,2 % 146 + 1,3 % + 6,2 % + 10,4 % 

*Aritmetický průměr nabídkových cen rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy nebo procentuální rozdíl cen. 

Zdroj: H-DNC-RD, vlastní výpočty. 
 

Z tabulky č. 7 je opět patrný vliv stavu rodinných domů na jejich průměrnou cenu, protože 

pokud se stav rodinného domu nerozlišuje, jsou průměrné ceny a především rozdíly 

průměrných cen kategorií odlišné, než když se stav rodinného domu rozlišuje. Odlišné rozdíly 

průměrných cen vycházejí rovněž u novostaveb rodinných domů (ve srovnání s jinými stavy), 
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což může být způsobeno menším počtem dat pro novostavby rodinných domů, nebo taky 

rozdílnými lokalitami pro umístění novostaveb. Z tohoto důvodu je následné srovnání se 

znaky a kvalitativními pásmy indexu polohy provedeno pouze s rodinnými domy v dobrém 

nebo velmi dobrém stavu, respektive s jejich průměrnými rozdíly uvedenými ve sloupci 

Průměr A, B. Komentář k výsledkům z tabulky č. 7 za jednotlivé kategorie je uveden 

v následujícím srovnání se znaky a kvalitativními pásmy indexu polohy. 

Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského 

Znak č. 1 Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského u indexu 

polohy promítá do ceny rodinného domu, zdali se nachází ve vyhlášené nebo vyhledávané 

obci – jedná se o lázeňská místa, předměstí měst nebo vyhledávaná horská střediska. Seznam 

lázeňských míst je uveden v tabulce č. 2 přílohy č. 14 oceňovací vyhlášky [1].  

V kategorii A) Velké obce a města se podle uvedené přílohy oceňovací vyhlášky jedná 

o následující lázeňská místa: Bechyně, Bílina, Bludov, Jáchymov, Klimkovice, Lázně 

Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lipová-lázně, Ostrožská Nová Ves, Třeboň a Velké Losiny. Těm 

odpovídá v H-DNC-RD 64 položek, což je velmi málo pro dosažení relevantních výsledků. 

Z takto malého počtu položek vychází rozdíl mezi průměrnými cenami rodinných domů 

v lázeňských místech a ostatních městech a obcích - 10 %. Což je opačný trend, než uvádí 

příslušný znak indexu polohy v oceňovací vyhlášce. 

Z H-DNC-RD nelze implicitně vyčíst, jedná-li se o rodinný dům umístěny v obci, která je 

vyhledávaným horským střediskem nebo předměstím města. Lze však provést srovnání 

průměrných cen rodinných domů pro Brno a Plzeň. Z tohoto srovnání vyplývá, že průměrná 

cena rodinných domů v okrese Brno-venkov, jehož obce a města lze považovat za předměstí 

Brna, je o 52 % vyšší než průměrná cena rodinných domů v ostatních okresech 

Jihomoravského kraje. V Plzeňském kraji je průměrná cena rodinných domů v okresech 

Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever, jejichž obce lze považovat za předměstí Plzně, o 27 % 

vyšší než průměrná cena rodinných domů v ostatních okresech Plzeňského kraje. Takovéto 

procentuální rozdíly výrazně převyšují hodnoty znaku č. 1 Význam obce z hlediska 

zeměpisného, kulturního nebo hospodářského.  

Většina rodinných domů se nachází v obcích spadajících v rámci tohoto znaku do 

kvalitativního pásma Bez většího významu s hodnotou 0. V jiném případě je stanovení 

hodnoty kvalitativního pásma individuální a je tedy vhodné případné přirážky zohlednit 

v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak č. 1 zrušit. 
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Úřady v obci 

Znak č. 2 Úřady v obci hodnotí u rodinného domu, zda se nachází v obci s obecním úřadem 

nebo s městským úřadem se stavebním úřadem, s finančním úřadem, s katastrálním úřadem, 

soudem, bankou, pojišťovnou, poštou, policií apod. Znak může nabývat hodnot 0 pro obce 

s obecním úřadem, přes 0,02, až po 0,04 pro rodinný dům ve městě s kompletní soustavou 

úřadů (finanční úřad, katastrální úřad, pošta, banka, policie, soud, pojišťovna apod.) [1].  

Všechna města, ve kterých sídlí soud, patří do kategorie C) Vybrané obce a města, proto 

pozbývá smysl uvádět mezi výčet úřadů v kvalitativních pásmech tohoto znaku i soudy. 

Stavební úřad se vyskytuje ve 402 městech patřících do kategorie B) Velká města a obce, což 

je přes 70 % ze všech měst v této kategorii. Finanční úřad se vyskytuje ve 101 městech (18 % 

měst v kategorii) a katastrální úřad se vyskytuje ve 26 městech (4,6 % měst v kategorii). 

Zbylé obce a města jsou bez uvedených úřadů. Jelikož města se stavebním úřadem se 

vyskytují nejčastěji, je vhodné je uvádět jako základní a k nim provádět následná srovnání. 

Uvedenému rozložení úřadů odpovídají i výsledky v tabulce č. 7 – Výsledky z H-DNC-RD pro 

velké obce a města, kde jsou nejpočetněji zastoupeny rodinné domy v obcích se stavebním 

úřadem. Oproti obcím bez sledovaných úřadů je v průměru cena rodinných domů jen nepatrně 

vyšší. Ceny rodinných domů ve městech s finančním a/nebo s katastrálním úřadem jsou 

v průměru o 6,6 % vyšší než ceny rodinných domů ve městech se stavebním úřadem, což je 

podobná přirážka, jako uvádí oceňovací vyhláška. 

Poloha nemovitosti v obci 

Znak č. 3 Poloha nemovitosti v obci promítá do ceny nemovitosti umístění rodinného domu 

v rámci území obce/města. Umístění dělí na samoty (odlehlé polohy), okrajová území, vnitřní 

území obce a centrum obce [1]. 

Výsledky pro polohu nemovitosti z H-DNC-RD uvedené v tabulce č. 7 ukazují, že se 

nabízené rodinné domy nacházejí nejčastěji v klidné části obce/města. Tuto polohu můžeme 

ztotožnit s kvalitativním pásmem Vnitřní území obce u znaku Poloha nemovitosti v obci 

indexu polohy. Ceny rodinných domů v centru jsou oproti cenám rodinných domů v klidné 

části obce/města v průměru o 14 % nižší, což je diametrální rozdíl, než uvádí hodnota 

kvalitativního pásma Centrum obce znaku Poloha nemovitosti pro indexu polohy v oceňovací 

vyhlášce. Tento fakt může poukazovat na skutečnost, že centrum obce není u rodinných domů 

tak preferované, jako klidné části nebo okrajové oblasti obce nebo města. V kategorii vybrané 
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obce a města jsou ceny rodinných domů na okraji obce/města oproti těm v klidné části 

v průměru pouze o 3,7 % nižší. 

Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti 

Znak č. 4 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti umožňuje zohlednit do ceny 

rodinného domu negativní vlivy okolí nemovitosti (např. výrobní objekty, sousedství dálnic, 

železnic, skládek, lomů apod.) nebo pozitivní vlivy okolí, jako jsou například parky nebo 

význačné přírodní lokality. Kvalitativní pásma tohoto znaku mohou nabývat hodnot - 0,07, 

- 0,03, 0, 0,03 a 0,05 [1]. 

Většina rodinných domů stojí v rezidenčních oblastech a v rámci tohoto znaku tudíž spadají 

do kvalitativního pásma Převažující objekty pro bydlení s hodnotou 0. V jiném případě je 

stanovení hodnoty kvalitativního pásma individuální a je tedy vhodné případné 

přirážky/srážky zohlednit v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak č. 4 zrušit. 

Občanská vybavenost v okolí nemovitosti 

V rámci indexu polohy je občanská vybavenost obce sledována ve znaku č. 5 Obchod, služby, 

kultura v okolí nemovitosti, znaku č. 6 Školství a sport v okolí nemovitosti a znaku 

č. 7 Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti. Pokud sledované zařízení v obci neexistuje, je 

srážka až - 5 %, pokud se vyskytuje ve větším počtu nebo šíři, je přirážka až + 5 % [1]. 

V Malém lexikonu obcí [17] je za obec statisticky sledována existence pošty, školy a 

zdravotnického zařízení. Obce a města v kategorii B) Velké obce a města jsou v drtivé většině 

uvedenými zařízeními vybaveny. Evidence četnosti těchto zařízení neexistuje ani za 

jednotlivé obce ani za menší územní celky (části měst).  

H-DNC-RD těmito informacemi rovněž nedisponuje, protože z ní nelze implicitně vyčíst, 

jedná-li se o rodinný dům umístěny v oblasti s výše uvedenými prvky občanské vybavenosti. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a určitě je i odvislé od velikosti 

obce/města a vzdálenosti od konkrétního zařízení. 

Vybavenost obcí/měst přímo souvisí s velikostí obce, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 

Výsledky srovnání průměrných cen rodinných domů za velikostní kategorie obcí a měst 

uvedených v tabulce č. 7 poukazují na skutečnost, že čím větší je obec, tím je v průměru vyšší 

cena rodinných domů. Mezi rodinnými domy v obcích do 5 tis. obyvatel a od 5 tis. do 10 tis. 

obyvatel ještě není tento rozdíl podstatně velký, ale u obcí nad 10 tis. obyvatel je rozdíl mezi 
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cenami rodinných domů oproti rodinným domům v obcích do 5 tis. obyvatel v průměru až 

+ 10 %. 

Veřejná doprava 

Znak č. 8 Veřejná doprava zohledňuje do ceny rodinného domu jeho vzdálenost od zastávky 

hromadné dopravy a její kvantitu pravidelných denních spojů. Pokud se v okolí nemovitosti 

(do 1000 m) nenachází žádná zastávka hromadné dopravy, činí hodnota znaku - 0,05. 

V případě existence zastávky hromadné dopravy do 200 m od rodinného domu s MHD nebo 

příměstskými linkami měst je hodnota znaku + 0,05 [1]. 

Ve srovnání cen různých kategorií rodinných domů v rámci dostupnosti veřejné dopravy 

uvedených v tabulce č. 7 se rozdíly liší dle jednotlivých stavů a v průměru nedosahují 

vysokých hodnot. To poukazuje na skutečnost, že dostupnost veřejné dopravy není pro 

rodinné domy ve velkých obcích a městech rozhodující kritérium. V případě špatné 

dostupnosti veřejné dopravy je cena rodinných domů v průměru o 6,5 % nižší než u rodinných 

domů s dobrou dostupností veřejné dopravy. U rodinných domů s výbornou dostupností je 

jejich cena v průměru o necelá 2 % nižší oproti rodinným domům s dobrou dostupností 

veřejné dopravy. Dostupnost veřejné dopravy se liší město od města, stejně jako míra vlivu 

tohoto faktoru. Určení přirážky nebo srážky pro dostupnost veřejné dopravy je proto velmi 

individuální a její výši nelze konkretizovat paušálně za všechny obce či města. Je tedy vhodné 

případné přirážky/srážky zohlednit v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak č. 8 zrušit. 

Obyvatelstvo 

Znak č. 9 Obyvatelstvo umožňuje snížit cenu rodinného domu v případě výskytu konfliktních 

skupin obyvatel v sousedních domech nebo v okolí až o 40 % [1]. 

Většina rodinných domů se nachází v oblastech bez konfliktních skupin obyvatel v okolí a 

v rámci tohoto znaku tudíž spadají do kvalitativního pásma Bezproblémové okolí 

s hodnotou 0. 

V jiném případě je stanovení hodnoty kvalitativního pásma velmi individuální. Její výši nelze 

s pomocí H-DNC-RD stanovit, protože do realitní inzerce se zpravidla neuvádí, jedná-li se 

o rodinný dům umístěný v oblasti s výskytem konfliktních skupin obyvatel nebo ne a tudíž to 

nelze implicitně vyčíst ani z H-DNC-RD. Bylo by však přínosné podrobněji posoudit, 

v jakém rozpětí se srážka za výskyt konfliktních skupin obyvatel pohybuje a jaká výše srážky 

odpovídá konkrétním možným případům. 
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Vzhledem k tomu, že konfliktní skupiny obyvatel se v okolí rodinných domů nevyskytují tak 

často, nabízí se otázka, zda by nebylo adekvátní případné srážky zohlednit v rámci znaku 

Vlivy neuvedené. 

Nezaměstnanost 

Znak č. 10 Nezaměstnanost v obci a okolí zohledňuje v ceně rodinného domu, nachází-li se 

v obci s nezaměstnaností vyšší, stejnou nebo nižší, něž je průměr v kraji. V případě, že je 

nezaměstnanost obce vyšší než průměr v kraji, nabývá hodnoty - 0,04. V případě, že je 

nezaměstnanost obce nižší než průměr v kraji, nabývá hodnoty + 0,04 [1]. 

Podle výsledků z H-DNC-RD uvedených v tabulce č. 7 jsou rozdíly mezi cenami rodinných 

domů podle bilance nezaměstnanosti v obci a kraji poněkud rozdílné než jsou uvedeny 

v oceňovací vyhlášce. V obcích, které mají míru nezaměstnanosti nižší, než je průměr v kraji, 

jsou ceny rodinných domů v průměru o 5,2 % vyšší a v obcích, které mají míru 

nezaměstnanosti vyšší, než je průměr v kraji, jsou ceny rodinných domů v průměru pouze 

o 2,4 % nižší. To poukazuje na skutečnost, že nižší nezaměstnanost v obci než v kraji zvyšuje 

cenu rodinného domu o více než 5 %, ale opačná bilance nezaměstnanosti cenu rodinného 

domu snižuje o více než 2 %. 

Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti 

Znak č. 11 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti umožňuje zohlednit v ceně rodinného 

domu změny v okolí, které mají vliv na jeho cenu. Sleduje na základě zařazení do pěti 

kvalitativních pásem, je-li bez vlivu nebo je-li vliv pozitivní nebo negativní (nutno 

zdůvodnit). U znaku lze zohlednit např. výstavbu nákupního centra v blízkosti, zintenzivnění 

dopravy v okolí apod. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1]. 

Většina rodinných domů spadá v rámci tohoto znaku do kvalitativního pásma Bez vlivu 

s hodnotou 0. V jiném případě je stanovení hodnoty kvalitativního pásma individuální a je 

tedy vhodné případné přirážky nebo srážky zohlednit v rámci znaku Vlivy neuvedené a znak 

č. 11 zrušit. 

Vlivy neuvedené 

Znak č. 12 Vlivy neuvedené umožňuje zohlednit v ceně rodinného domu vlastnosti polohy 

nemovitosti, které nejsou uvedeny v ostatních znacích indexu polohy. Hodnotí, zda se jedná 

o vlivy, které zvyšují nebo snižují cenu a je nutné je zdůvodnit. U znaku lze zohlednit např. 
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dostupnost složek IZS (hasiči, záchranka, policie), záplavové území, poddolované území, 

nestálé podloží (sesuvy, propady,…) apod. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1]. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a její výši s pomocí homogenní 

databáze nabídkových cen rodinných domů nelze určit, protože z ní nelze implicitně vyčíst, 

působí-li na cenu rodinného domu nějaké další vlivy. Pokud by však tento znak měl zohlednit 

i vliv znaků, které jsou navrženy ke zrušení, je potřeba rozpětí hodnot kvalitativních pásem 

tohoto znaku alespoň zdvojnásobit. 

4.3.5 Výsledky pro vybrané obce a města 

Zkoumaná oblast 

Do kategorie C) Vybrané obce a města jsou zahrnuty nabídky rodinných domů v okresech 

Praha-východ a Praha-západ a města vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 20a oceňovací 

vyhlášky [1]. Ve vyjmenovaných městech jsou krajská a bývalá okresní města, některá 

lázeňská města (Poděbrady, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Luhačovice) a Havířov. 

Celkem se jedná o 77 měst. Tomu odpovídá v homogenní databázi nabídkových cen 

rodinných domů (H-DNC-RD) přes 4 500 položek. Z toho je 1 430 položek z okresů Praha-

východ a Praha-západ, zbytek tvoří položky z vyjmenovaných měst. 

Pro tuto kategorii jsou z H-DNC-RD srovnávány se znaky indexu polohy následující faktory. 

Poloha nemovitosti v obci/městě je při zadávání rodinných domů do realitní inzerce 

nepovinně uváděná položka. Je však uvedena u většiny rodinných domů. Pro rodinné domy se 

uvádí nejčastěji v kategoriích Okrajová část, Klidná část, Centrum. 

Dopravní spojení je při zadávání rodinných domů do realitní inzerce nepovinně uváděná 

položka. Pokud je uvedena, je uvedena formou výčtu z možností - silnice, dálnice, MHD, 

autobus a vlak. V této kategorii obcí je autobus i MHD považován za stejný typ veřejné 

dopravy. Na základě výčtu možností dopravy je rodinný dům zařazen do kategorií dopravních 

spojení – Špatné (ve výčtu není žádná z možností MHD, autobus nebo vlak), Dobré (dostupný 

autobus či MHD, nebo vlak) a Výborné (dostupný vlak i autobus nebo MHD). 

Velikost obce podle počtu obyvatel sice není uvedena ve znacích indexu polohy, ale pro 

obce v okresech Praha-východ a Praha-západ je vhodné tento faktor do hodnocení zahrnout 

jako faktor kontrolní nebo případně jako podklad pro nový znak. Obce jsou rozděleny podle 

počtu obyvatel na obce do 1 999 obyvatel, 2 000 – 4 999 obyvatel a nad 5 000 obyvatel. 
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Tabulka č. 8 – Výsledky z H-DNC-RD pro vybrané obce a města uvádí srovnání cen 

rodinných domů v jednotlivých kategoriích pro výše uvedené faktory. Výsledky srovnání 

pocházejí z homogenní databáze nabídkových cen rodinných domů pro Vybrané obce a 

města. Srovnání je provedeno na cihlových rodinných domech, které nejsou vzhledem 

k malému počtu položek rozděleny na jednotlivé stavy rodinných domů. Rodinné domy jsou 

rozděleny do skupin podle toho, kde se nachází, tedy na vyjmenovaná města a na okresy 

Praha-východ a Praha-západ. V řádcích jsou uvedeny kategorie sledovaných faktorů. V každé 

skupině rodinných domů je za jednotlivé kategorie uveden počet položek v databázi, ze 

kterých je stanovena průměrná cena rodinného domu. Zvýrazněné kategorie jsou tzv. základní 

a jsou u nich uvedeny průměrné ceny rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy. U ostatních 

kategorií faktoru jsou uvedeny rozdíly průměrných cen v % vzhledem k základní kategorii. 

V posledním sloupci je uveden průměr procentuálních rozdílů nabídkových cen rodinných 

domů za jednotlivé skupiny. 

Tabulka č. 8 – Výsledky z H-DNC-RD pro vybrané obce a města 

  
Okresy Pha-Z, Pha-V Vyjmenovaná města Průměr 

rozdílů 
ceny Počet Cena* Počet Cena* 

Poloha nemovitosti v obci/městě 

Okrajová část 74 - 3,2 % 140 - 13,1 % - 8,1 % 

Klidná část 546 35 683 1 269 26 432 – 

Centrum 52 - 15,1 % 194 - 15,4 % - 15,3 % 

Dopravní spojení 

Špatné 25 - 15,8 % 63 - 30,5 % - 30,5 % 

Dobré 324 33 555 803 27 818 – 

Výborné 140 - 0,7 % 408 - 14,5 % - 14,5 % 

Velikost obce podle počtu obyvatel 
   

Do 2000 749 32 954 
   

Do 5000 399 + 10,0 % 
   

Nad 5000 282 + 10,9 % 
   

*Aritmetický průměr nabídkových cen rodinných domů v Kč/m
2
 užitné plochy nebo 

 procentuální rozdíl cen. 

Zdroj: H-DNC-RD, vlastní výpočty. 
 

Z tabulky č. 8 je na první pohled patrný rozdíl mezi cenami rodinných domů ve 

vyjmenovaných městech a v okresech Praha-východ a Praha-západ. Nejvíce je tento rozdíl 

vidět u faktoru Dopravní spojení, kde jsou rozdíly mezi kategoriemi i mnohonásobně vyšší. Je 

však na místě zdůraznit vliv nízkého počtu dat v některých kategoriích na výsledné rozdíly 

průměrných cen rodinných domů. Výsledky jsou tím pádem méně přesné, než tomu bylo 
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v předchozích kapitolách u malých obcí nebo velkých obcí a městech. Nepřesnost je ještě 

výraznější u rodinných domů ve vyjmenovaných městech, protože záleží na počtu dat a jejich 

struktuře za každé město. Pokud jsou v některé kategorii zastoupeny rodinné domy z měst 

s nižší průměrnou cenou rodinných domů a v jiné rodinné domy ve městech s vyšší 

průměrnou cenou rodinných domů, výsledné rozdíly průměrných cen jsou pak značně 

zkreslené a nemají potřebnou vypovídající hodnotu. Výsledky z kategorie Vybrané oblasti a 

města je tak nutné vhledem k počtu dat brát s určitou rezervou. 

Komentář k výsledkům v tabulce č. 8 za jednotlivé kategorie je uveden v následujícím 

srovnání se znaky a kvalitativními pásmy indexu polohy. 

Poloha nemovitosti v obci 

Znak č. 1 Poloha nemovitosti v obci promítá do ceny nemovitosti umístění rodinného domu 

v rámci území obce/města. Umístění dělí na samoty (odlehlé polohy), okrajová území obce a 

souvisle zastavěné území obce [1]. 

Výsledky pro polohu nemovitosti z H-DNC-RD uvedené v tabulce č. 8 ukazují, že se 

nabízené rodinné domy nacházejí nejčastěji v klidné části obce/města. Ceny rodinných domů 

v okrajových částech jsou oproti těm v klidných částech v průměru o 8 % nižší. U obcí okolo 

Prahy je tento rozdíl nepatrný – pouze 3,2 %, ale u vyjmenovaných měst je tento rozdíl až 

13 %. Ceny rodinných domů v centru obce nebo městské části jsou oproti těm v klidných 

částech v průměru o 15,3 % nižší. V tomto případě je rozdíl mezi obcemi okolo Prahy a 

vyjmenovanými městy velmi malý, až zanedbatelný. Rozdíl 15 % opět potvrzuje hypotézu, že 

centrum obce nebo městské části není u rodinných domů tak preferovaný, jako klidné části 

nebo okrajové oblasti obce nebo města. 

Význam lokality v obci, oblasti, okresu 

Znak č. 2 Význam lokality v obci, oblasti, okresu promítá do ceny rodinného domu, zdali se 

nachází v lokalitě nepreferované (hodnota -0,08), bez vlivu (hodnota 0) nebo preferované 

(hodnota 0,10) [1]. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a její výši s pomocí H-DNC-RD 

nelze určit, protože z ní nelze implicitně vyčíst, jedná-li se o rodinný dům umístěny 

v preferované lokalitě nebo ne. 
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Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti 

Znak č. 3 Okolní zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti umožňuje zohlednit do ceny 

rodinného domu negativní vlivy okolí nemovitosti (např. výrobní objekty, sousedství dálnic, 

železnic, skládek, lomů apod.) nebo pozitivní vlivy okolí, jako jsou například parky nebo 

význačné přírodní lokality. Kvalitativní pásma tohoto znaku mohou nabývat hodnot - 0,07,  

- 0,03, 0, + 0,03 a + 0,05 [1]. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a její výši s pomocí H-DNC-RD 

nelze určit, protože z ní nelze implicitně vyčíst, jedná-li se o rodinný dům umístěny v oblasti 

s negativními nebo pozitivními vlivy okolí. 

Dopravní spojení 

Znak č. 4 Dopravní spojení zohledňuje do ceny rodinného domu dostupnost centra města 

nebo kvalitu dopravního spojení Prahy (u obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ). 

Pokud je dopravní spojení špatné, činí hodnota znaku - 0,02. Pokud je výborné, je hodnota 

znaku + 0,02 [1]. 

Z výsledků z H-DNC-RD uvedených v tabulce č. 8 vyplývá, že špatné dopravní spojení (bez 

MHD, autobusu nebo vlaku) velmi výrazně snižuje cenu rodinného domu – až o 15 %. 

U rodinných domů v obcích okolo Prahy je to 15,8 % a u vyjmenovaných měst až 30 %. 

V obcích okolo Prahy již na cenu rodinného domu nemá takový vliv, je-li dopravní spojení 

zajišťováno autobusy nebo vlaky nebo autobusy i vlaky. U vybraných měst je tento rozdíl 

výrazný - 14,5 % v neprospěch dostupnosti všech druhů dopravy, což muže být způsobeno 

právě tím, že pokud jsou v některé kategorii zastoupeny rodinné domy z měst s nižší 

průměrnou cenou rodinných domů a v jiné rodinné domy ve městech s vyšší průměrnou 

cenou rodinných domů, jsou výsledné rozdíly průměrných cen značně zkreslené a nemají 

potřebnou vypovídající hodnotu. 

Parkovací možnosti v okolí nemovitosti 

Znak č. 5 Parkovací možnosti v okolí nemovitosti zohledňuje do ceny rodinného domu, zda se 

v okolí nachází parkovací možnosti špatné (hodnota – 0,02), omezené (hodnota 0) nebo 

výborné, popřípadě privátní parkování (hodnota + 0,02) [1]. Znaky indexu polohy jsou určeny 

pro stanovení ceny jak rodinných domů, tak i bytů. Tento znak je určen spíš pro byty a pro 

rodinné domy pozbývá smysl jej hodnotit, neboť většina rodinných domů má dostatečné 
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parkovací možnosti ať už na přilehlé ulici, pozemku před domem nebo v garáži, která je 

součástí rodinného domu nebo k němu náleží. 

Určení vlivu parkovacích možností na cenu rodinných domů je velmi obtížné a individuální. 

Stanovit tento vliv s pomocí H-DNC-RD nelze, protože z databáze nelze implicitně vyčíst, 

jedná-li se o rodinný dům umístěny v oblasti s dobrými či špatnými parkovacími možnostmi. 

Obyvatelstvo 

Znak č. 6 Obyvatelstvo umožňuje snížit cenu rodinného domu v případě výskytu konfliktních 

skupin obyvatel v sousedních domech nebo v okolí až o 40 % [1]. 

Většina rodinných domů se nachází v oblastech bez konfliktních skupin obyvatel v okolí a 

v rámci tohoto znaku tudíž spadají do kvalitativního pásma Bezproblémové okolí 

s hodnotou 0. 

V jiném případě je stanovení hodnoty kvalitativního pásma velmi individuální. Její výši nelze 

s pomocí H-DNC-RD stanovit, protože do realitní inzerce se zpravidla neuvádí, jedná-li se 

o rodinný dům umístěný v oblasti s výskytem konfliktních skupin obyvatel nebo ne a tudíž to 

nelze implicitně vyčíst ani z H-DNC-RD. Bylo by však přínosné podrobněji posoudit, 

v jakém rozpětí se srážka za výskyt konfliktních skupin obyvatel pohybuje a jaká výše srážky 

odpovídá konkrétním možným případům. 

Vzhledem k tomu, že konfliktní skupiny obyvatel se v okolí rodinných domů nevyskytují tak 

často, nabízí se otázka, zda by nebylo adekvátní případné srážky zohlednit v rámci znaku 

Vlivy neuvedené. 

Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti 

Znak č. 7 Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti umožňuje zohlednit v ceně rodinného 

domu změny v okolí, které mají vliv na jeho cenu. Sleduje na základě zařazení do pěti 

kvalitativních pásem, je-li bez vlivu nebo je vliv pozitivní nebo negativní (nutno zdůvodnit). 

U znaku lze zohlednit např. výstavbu nákupního centra v blízkosti, zintenzivnění dopravy 

v okolí apod. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1] 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a její výši s pomocí H-DNC-RD 

nelze určit, protože z ní nelze implicitně vyčíst, jedná-li se o rodinný dům umístěny v oblasti 

se změnami, které by měly eventuální vliv na cenu nemovitosti. 
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Vlivy neuvedené 

Znak č. 8 Vlivy neuvedené umožňuje zohlednit v ceně rodinného domu vlastnosti polohy 

nemovitosti, které nejsou uvedeny v ostatních znacích indexu polohy. Hodnotí, zda se jedná 

o vlivy, které zvyšují nebo snižují cenu a je nutné je zdůvodnit. U znaku lze zohlednit např. 

dostupnost složek IZS (hasiči, záchranka, policie), záplavové území, poddolované území, 

nestálé podloží (sesuvy, propady,…) apod. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1]. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a její výši s pomocí H-DNC-RD 

nelze určit, protože z ní nelze implicitně vyčíst, působí-li na cenu rodinného domu nějaké 

další vlivy. 

4.3.6 Návrh nových kvalitativních pásem indexu polohy 

Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro malé obce 

Na základě výsledků uvedených v kapitole 4.3.3 byly pro rodinné domy v kategorii A) Malé 

obce (obce do 2 000 obyvatel, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ) navrženy 

nové podoby znaků a kvalitativních pásem indexu polohy. Tyto znázorňuje tabulka č. 9. Index 

polohy se nově skládá z 6 znaků, což je oproti tabulce č. 4 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky 

o pět znaků méně. Nově je zaveden znak hodnotící velikost obce, který nahradil znaky 

týkající se občanské vybavenosti obce. 
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Tabulka č. 9 – Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro malé obce 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Poloha nemovitosti 

v obci 

I. Okraj obce - 0,01 

II. Klidná část obce 0 

III. Centrum obce - 0,13 

2 Velikost obce 

I. Obec do 199 obyvatel - 0,02 

II. Obec s 200 - 499 obyvateli 0 

III. Obec s 500 - 999 obyvateli 0,04 

IV. Obec nad 1000 obyvatel 0,09 

3 

Dostupnost veřejné 

dopravy v obci 

(autobus, vlak, MHD) 

I. Špatná (ani jedna z možností) - 0,08 

II. Dobrá (jedna z možností) 0 

III. Výborná (dvě z možností) 0,07 

4 Obyvatelstvo 
I.* Konfliktní skupiny v okolí až - 0,40 

II. Bezproblémové okolí 0 

5 

Nezaměstnanost 

v obci ve srovnání 

s průměrem v kraji 

I.* Vyšší až - 0,05 

II. Stejná 0 

III.* Nižší až 0,06 

6 Vlivy neuvedené 

I.* Vlivy snižující cenu až - 0,20 

II. Bez dalších vlivů 0 

III.* Vlivy zvyšující cenu až 0,20 
* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 

 

Pro kvalitativní pásma znaku č. 4 Nezaměstnanost v obci ve srovnání s průměrem v kraji jsou 

navržené nové hodnoty. Pro kvalitativní pásmo Stejná platí, že hodnota míry nezaměstnanosti 

obce, ve které se rodinný dům nachází, je stejná, pokud je míra nezaměstnanosti kraje 

v intervalu ± 15 % nezaměstnanosti obce. Pokud je mimo tento interval, spadá rodinný dům 

do kvalitativního pásma Vyšší nebo Nižší. V tom případě je nutné zařazení do tohoto pásma 

odůvodnit, stejně jako použitou výši jeho hodnoty. Pokud je nezaměstnanost obce vyšší než průměr 

v kraji, je průměrná srážka - 3,0 %. Pokud se jedná o nadprůměrný rozdíl v nezaměstnanosti, je možné 

použít maximální hodnotu kvalitativního pásma - 0,05. Pokud je nezaměstnanost obce nižší než 

průměr v kraji, je průměrná přirážka + 3,5 %. Pokud se jedná o nadprůměrný rozdíl 

v nezaměstnanosti, je možné použít maximální hodnotu kvalitativního pásma 0,06. 

Prostřednictvím znaku č. 4 Vlivy neuvedené je možné do ceny rodinného domu promítnou 

všechny ostatní faktory ovlivňující cenu rodinného domu. Z tohoto důvodu jsou i pro 

kvalitativní pásma navrženy dvojnásobné hodnoty. Použitá výše hodnoty kvalitativního 

pásma musí být i náležitě odůvodněna. V tomto znaku je tedy možné zohlednit: 

 dostupnost složek IZS – hasiči, záchranka, policie, 
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 rizika území – záplavové území, poddolované území, nestálé podloží (sesuvy, 

propady,…), 

 význam obce – lázeňské oblasti, předměstí měst, vyhledávaná horská střediska, apod., 

 vliv zástavby a životního prostředí v okolí nemovitosti – výrobní objekty, sousedství 

dálnic, železnic, skládek, lomů nebo parků či význačných přírodních lokalit apod., 

 změny v okolí s vlivem na cenu rodinného domu – výstavbu nákupního centra 

v blízkosti, zintenzivnění dopravy apod., 

 a různé další případné vlivy. 

Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro velké obce a města  

Na základě výsledků uvedených v kapitole 4.3.4 byly pro rodinné domy v kategorii B) Velké 

obce a města (obce s více jak 2000 obyvatel, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-

západ a kromě měst vyjmenovaných v tabulce č. 1 v příloze č. 20a oceňovací vyhlášky [1]) 

navrženy nové podoby znaků a kvalitativních pásem indexu polohy. Tyto znázorňuje tabulka 

č. 10. Index polohy se nově skládá z 5 znaků, což je oproti původní podobě uváděné v tabulce 

č. 5 přílohy č. 18a oceňovací vyhlášky o sedm znaků méně. 

Tabulka č. 10 – Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro velké obce a města 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Úřady v obci/městě 
I. Bez finančního a katastrálního úřadu 0 

II. Finanční a/nebo katastrální úřad 0,06 

2 
Poloha nemovitosti 

v obci/městě 

I. Okraj obce - 0,04 

II. Klidná část obce 0 

III. Centrum obce - 0,14 

3 Obyvatelstvo 
I.* Konfliktní skupiny v okolí až - 0,40 

II. Bezproblémové okolí 0 

4 

Nezaměstnanost 

v obci ve srovnání 

s průměrem v kraji 

I.* Vyšší až - 0,04 

II. Stejná 0 

III.* Nižší až 0,08 

5 Vlivy neuvedené 

I.* Vlivy snižující cenu až - 0,20 

II. Bez vlivů na cenu 0 

III.* Vlivy zvyšující cenu až 0,20 
* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 

 

Pro kvalitativní pásma znaku č. 3 Nezaměstnanost v obci ve srovnání s průměrem v kraji jsou 

navržené nové hodnoty, podobně jako pro malé obce. Pro kvalitativní pásmo Stejná platí, že 

hodnota míry nezaměstnanosti obce, ve které se rodinný dům nachází, je stejná, pokud je míra 

nezaměstnanosti kraje v intervalu ± 15 % nezaměstnanosti obce. Pokud je mimo tento 
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interval, spadá rodinný dům do kvalitativního pásma Vyšší nebo Nižší. V tom případě je nutné 

zařazení do tohoto pásma odůvodnit, stejně jako použitou výši jeho hodnoty. Pokud je 

nezaměstnanost obce vyšší než průměr v kraji, je průměrná srážka - 2,4 %. Pokud se jedná 

o nadprůměrný rozdíl v nezaměstnanosti, je možné použít maximální hodnotu kvalitativního pásma 

- 0,04. Pokud je nezaměstnanost obce nižší než průměr v kraji, je průměrná přirážka + 5,2 %. Pokud se 

jedná o nadprůměrný rozdíl v nezaměstnanosti, je možné použít maximální hodnotu kvalitativního 

pásma 0,08. 

Prostřednictvím znaku č. 4 Vlivy neuvedené je možné do ceny rodinného domu promítnou 

všechny ostatní faktory ovlivňující cenu rodinného domu. Z tohoto důvodu jsou i pro 

kvalitativní pásma navrženy dvojnásobné hodnoty. Použitá výše hodnoty kvalitativního 

pásma musí být rovněž náležitě odůvodněna. V tomto znaku je tedy možné zohlednit: 

 dostupnost složek IZS – hasiči, záchranka, policie, 

 rizika území – záplavové území, poddolované území, nestálé podloží (sesuvy, 

propady,…), 

 význam obce – lázeňské oblasti, předměstí měst, vyhledávaná horská střediska, apod., 

 vliv zástavby a životního prostředí v okolí nemovitosti – výrobní objekty, sousedství 

dálnic, železnic, skládek, lomů nebo parků či význačných přírodních lokalit apod., 

 změny v okolí s vlivem na cenu rodinného domu – výstavba nákupního centra 

v blízkosti, zintenzivnění dopravy apod., 

 a různé další případné vlivy. 

Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro vybrané obce a města  

Pro rodinné domy v kategorii C) Vybrané obce a města se nepodařilo dosáhnout kvalitních 

výsledků a návrh nových kvalitativních pásem proto není proveden. K výsledkům pro rodinné 

domy v této kategorii lze při stanovení ceny rodinného domu pouze přihlédnout. 

4.3.7 Závěr k analýze indexu polohy 

V kapitole 4.2 jsou analyzovány znaky indexu polohy porovnávacího způsobu ocenění 

rodinných domů podle oceňovací vyhlášky [1]. Cílem analýzy bylo srovnat faktory 

ovlivňující cenu rodinného domu se znaky (kvalitativními pásmy) indexu polohy, dále 

identifikovat neshodné přirážky a srážky a navrhnout případně nové hodnoty přirážek a srážek 

nebo znaků/kvalitativních pásem. 
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Analýza znaků byla provedena pomocí H-DNC-RD (homogenní databáze nabídkových cen 

rodinných domů), do které byly zařazeny rodinné domy:  

 se zastavěnou plochou 50 – 400 m
2
, 

 s užitnou plochou 60 – 400 m
2
, 

 se zastavěnou plochou ≤ plocha pozemku. 

Vzhledem k počtu a struktuře dat v H-DNC-RD bylo srovnání se znaky indexu polohy 

provedeno na cihlových rodinných domech, které tvoří nejčastější konstrukční systém, a 

ve struktuře podle kategorií nejčastěji se vyskytujících stavů rodinných domů – „dobrý“, 

„velmi dobrý“ a „novostavba“. 

Jednotlivé rodinné domy z H-DNC-RD byly dále rozděleny do kategorií podle obcí, 

ve kterých jsou rodinné domy umístěny, stejně jako v oceňovací vyhlášce. Následně bylo 

provedeno srovnání s některými znaky indexu polohy. Ukázalo se, že první dvě kategorie 

disponují dostatečným počtem položek v H-DNC-RD pro srovnání. Pro kategorii Malé obce 

(obce do 2 000 obyvatel, kromě obcí v okresech Praha-východ a Praha-západ) je to přes 9 000 

položek a pro kategorii Velké obce a města (obce s více jak 2 000 obyvateli, kromě obcí 

v okresech Praha-východ a Praha-západ a kromě vybraných měst) je to 6 750 položek. 

Výsledky z těchto dvou kategorií mají dostatečnou vypovídací hodnotu. Malý počet položek 

v kategorii Vybrané obce a města (obce v okresech Praha-východ a Praha-západ a města 

vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 20a oceňovací vyhlášky [1]) neumožnil kategorizaci 

na jednotlivé stavy rodinných domů a podepsal se také na výsledných rozdílech průměrných 

cen rodinných domů. Výsledky v kategorii Vybrané obce a města jsou tím pádem méně 

přesné, než v ostatních dvou kategoriích. 

Nejčastěji hodnocený a zároveň nejrozporuplnější znak je vliv polohy nemovitosti v obci / 

městě / městské částí. Ve všech třech kategoriích velikosti obcí vychází, že centrum obce je 

oproti klidnějším a okrajovým lokalitám v souvisle zastavěném území méně preferované, což 

má za důsledek, že ceny rodinných domů v centru jsou v průměru o 13 až 15 % nižší. To je 

opačný trend a mnohem větší rozdíl, než uvádí hodnoty kvalitativních pásem indexu polohy 

porovnávacího způsobu ocenění dle oceňovací vyhlášky. Nižší ceny rodinných domů v centru 

obcí a měst mohou být způsobeny tím, že v centru je větší provoz a hluk, než v okrajových 

částech. Jedná se o starší a hustou zástavbu, většinou řadových domů, což má mnohdy za 

důsledek omezené možnosti změny dispozičního řešení místností. Rodinné domy v centru 

mají také omezený přístup a menší přilehlé pozemky. Dostupnost centra obce / města / 

městské části, stejně jako obchodů, úřadů a služeb, které jsou většinou koncentrovány do 



83 

centra, se vlivem vybavenosti obyvatel rodinných domů osobními automobily zvyšuje a 

lukrativnost polohy blízké centru se tím pádem snižuje. 

U faktoru nezaměstnanost se potvrdilo, že cena rodinného domu je ovlivněna mírou 

nezaměstnanosti obce, ve které se nachází. V obcích, kde je nezaměstnanost vyšší, než je 

průměr v kraji, je cena rodinných domů nižší. V obcích, kde je nezaměstnanost nižší, je cena 

rodinných domů vyšší. Rozdíl cen nepřesahuje 5,2 %. Stanovení přirážky/srážky podle 

bilance nezaměstnanosti obce a kraje je však velmi individuální, neboť míra nezaměstnanosti 

se výrazně liší i na úrovni jednotlivých okresů kraje a průměrná cena rodinných domů 

v okresech s mírou nezaměstnanosti v některých případech nekoresponduje. 

V případě dostupnosti veřejné dopravy jsou rozdíly cen rodinných domů v kategorii Malé 

obce větší, než přirážky/srážky stanovené v oceňovací vyhlášce. U rodinných domů 

v kategorii Velké obce a města je tomu naopak, z čehož vyplývá, že dostupnost veřejné 

dopravy je pro rodinné domy v malých obcích mnohem důležitější než u velkých obcí a měst. 

Ještě větší vliv dopravní dostupnosti se projevil v obcích okolo Prahy, avšak jak bylo 

naznačeno výše, výsledky za tuto kategorii je nutné brát s rezervou. 

Ukázalo se, že občanská vybavenost malých obcí, jako je pošta, škola a zdravotnické zařízení, 

nejsou tak důležité pro cenu rodinných domů jako to naznačuje oceňovací vyhláška. 

U velkých obcí a měst je jejich vybavenost hodnocena spíš jako existence vybraných úřadů. 

Z výsledků vyplynulo, že ceny rodinných domů ve městech s finančním a/nebo s katastrálním 

úřadem jsou v průměru o 6,6 % vyšší než ceny rodinných domů v ostatních městech a větších 

obcích, což je podobná přirážka, jako uvádí oceňovací vyhláška.  

Znaky Význam obce z hlediska zeměpisného, kulturního nebo hospodářského, Okolní 

zástavba a životní prostředí v okolí nemovitosti, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti 

byly navrženy na zrušení, protože většinou nabývají hodnoty 0. V případě, že ovlivňují cenu 

rodinného domu, je stanovení míry vlivu velmi individuální a je tedy vhodné případnou 

přirážku nebo srážku zohlednit s patřičným odůvodněním v rámci znaku Vlivy neuvedené. 

Na základě výsledků z H-DNC-RD byly pro rodinné domy v kategorii Malé obce a 

v kategorii Velké obce a města navrženy nové podoby znaků a kvalitativních pásem indexu 

polohy. Pro obě skupiny byl počet znaků zredukován, čímž došlo ke zjednodušení stanovení 

ceny rodinných domů porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky. Pro rodinné domy 

v kategorii Vybrané obce a města se nepodařilo dosáhnout kvalitních výsledků a návrh 

nových kvalitativních pásem proto není proveden. 
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4.4 ANALÝZA INDEXU KONSTRUKCE A VYBAVENÍ 

4.4.1 Cíl a způsob analýzy indexu konstrukce a vybavení 

V následující kapitole je analyzován porovnávací způsob stanovení ceny rodinných domů dle 

oceňovací vyhlášky se zaměřením na index konstrukce a vybavení. Analýza je provedena na 

základě srovnání jednotlivých znaků indexu konstrukce a vybavení s postupy ocenění 

rodinného domu nákladovým způsobem uvedeným v § 5 oceňovací vyhlášky [1]. 

Účelem je specifikovat hodnocené faktory a postupy stanovení přirážek a srážek, případné 

rozdíly mezi porovnávacím a nákladovým způsobem ocenění popsat a podrobněji analyzovat. 

Na základě toho navrhnout úpravy znaků indexu konstrukce a vybavení, které povedou ke 

zpřesnění postupu stanovení cen rodinných domů porovnávacím způsobem. 

Nejprve jsou vyspecifikovány znaky s největším vlivem na konečnou cenu nemovitosti. 

Následně jsou tyto nejdůležitější znaky podrobněji analyzovány na základě ohodnocení 

konstrukcí a vybavení u nákladového způsobu ocenění. Z nákladové metody je odvozen vliv 

na jednotkovou cenu rodinného domu a z toho vyplývající rozpětí kvalitativních pásem. Na 

základě výsledků z provedené analýzy je odvozena nová podoba znaku, respektive 

kvalitativních pásem. 

Při komparaci porovnávacího a nákladového způsobu ocenění je nutné mít na paměti účel a 

princip jednotlivých metod. Nákladový způsob představuje pohled ze stavebně technického 

hlediska. Jedná se především o skutečně vynaložené náklady na stavbu, které jsou přiměřeně 

snížené o opotřebení [12]. Porovnávací způsob by oproti nákladovému způsobu měl odrážet 

situaci na trhu s nemovitostmi. Vyjadřuje tedy současný stav nabídky a poptávky, který 

nemusí zrovna odpovídat nákladům na stavbu. 

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty indexu konstrukce a 

vybavení pro rodinné domy jsou uvedeny v tabulce č. 2 přílohy č. 20a oceňovací vyhlášky [1]. 

Index se skládá ze 13-ti znaků, které zohledňují do celkové ceny nemovitosti faktory týkající 

se konstrukčního řešení, základního i dalšího vybavení, příslušenství, standardu provedení, 

stáří a stavu rodinného domu. Každý znak je rozdělen na 2 až 5 kvalitativních pásem, které 

mají různou hodnotu vyjadřující přirážku nebo srážku k základní ceně rodinného domu. 

Každé kvalitativní pásmo, respektive znak, má různý vliv na konečnou cenu nemovitosti. 

Výše hodnoty přirážek/srážek znaků indexu konstrukce a vybavení nebo nejvlivnější znaky 

však nevypovídají o tom, jak velkou část tvoří hodnocená konstrukce nebo vybavení z ceny 
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celé nemovitosti. K tomu, jakou část z ceny nemovitosti tvoří konkrétní konstrukce, je vhodné 

využít cenové podíly konstrukcí a vybavení, s kterými se pracuje u nákladového způsobu 

ocenění. Případně je možné využít cenových ukazatelů ve stavebnictví vydávaných 

společností RTS, a.s. [20], které jsou vesměs totožné. 

Cenové podíly konstrukcí a vybavení jsou u nákladového způsobu ocenění označeny jako tzv. 

objemové podíly, které jsou pro rodinné domy uvedeny v tabulce č. 3 přílohy č. 15 oceňovací 

vyhlášky. Objemové podíly jsou odlišeny podle toho, je-li rodinný dům podsklepený nebo 

nepodsklepený a podle toho, jestli je s jedním nebo se dvěma nadzemními podlažími. Pro 

základní srovnání je uvažováno s průměrným podílem z jednotlivých typů. 

Podle cenových podílů konstrukcí a vybavení mají nejvyšší podíl na cenu nemovitosti svislé 

konstrukce (přes 20 %). Významný podíl má i skupina přípojek – voda, kanalizace, elektro a 

plyn - celkem 10 % z celkové ceny. Necelých 10 % zaujímají vodorovné konstrukce. Základy 

a zemní práce tvoří v průměru přes 6 % celkové ceny. Dalšími významnějšími konstrukcemi a 

vybavením jsou výplně otvorů, střešní konstrukce a omítky. Ostatní konstrukce a vybavení 

mají podíl na celkové ceně menší než 3 % (v součtu méně než 40 % celkové ceny), patří mezi 

ně např. vybavení kuchyní, schodiště, obklady atd. Ačkoliv jim nejsou u indexu konstrukce a 

vybavení vyčleněny zvláštní znaky a kvalitativní pásma, lze jejich stav promítnout do ceny 

prostřednictvím souhrnného znaku Kritérium jinde neuvedené. 

Srovnání znaků a kvalitativních pásem indexu konstrukce a vybavení s nákladovým způsobem 

ocenění rodinných domů dle oceňovací vyhlášky je uveden v následujících podkapitolách. 

4.4.2 Provedení a tloušťka obvodových stěn 

Charakteristika znaků 

Ač na první pohled tyto dva znaky budí dojem, že spolu příliš nesouvisejí, při srovnání 

s nákladovou metodou dle oceňovacích předpisů toto spojení dává smysl. U nákladové 

metody není tloušťka zdiva hodnocena zvlášť, ale je již zahrnuta ve standardu konstrukce 

obvodového zdiva. Například standardní zděné zdivo odpovídá takovému zdivu, které má 

tepelně izolační schopnosti klasického cihelného zdiva z plných cihel tl. 45 cm (tepelný odpor 

0,550 m
2
K/W [21]). Podobně lze tloušťku obvodových stěn zakomponovat ke konkrétním 

konstrukčním systémům u indexu konstrukce a vybavení a není tedy potřeba znak 

č. 3 Tloušťka obvodových stěn u tohoto indexu uvažovat. 
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Hodnocení znaku u nákladové metody 

Jak již bylo zmíněno výše, znak Provedení obvodových stěn má podle cenových podílů 

nákladové metody největší vliv na cenu nemovitosti. Tvoří přibližně 20 % všech nákladů na 

konstrukce a vybavení. Je proto potřeba věnovat velkou pozornost při posuzování a 

stanovování kvalitativních pásem a jejich hodnot u tohoto znaku tak, aby byly zahrnuty 

všechny vlivy a faktory, které tento znak ovlivňují.  

U ocenění rodinných domů nákladovým způsobem je provedení obvodových stěn zohledněno 

na základě typu nemovitosti (příloha č. 6 oceňovací vyhlášky, tabulka základních cen v Kč za 

m
3
 obestavěného prostoru). Typ nemovitosti je určen podle čtyř charakteristik – typu střechy, 

počtu podlaží, podsklepení a konstrukce stavby. Ke každému typu nemovitosti je přiřazena 

jiná základní cena. Dále je provedení obvodových stěn zohledněno v rámci koeficientu K4 - 

Koeficient vybavení stavby, kde se hodnotí standard provedení obvodových stěn. 

Srovnání znaku u nákladového a porovnávacího způsobu 

S rodinným domem s obvodovým zdivem ze železobetonu se setkáme ojediněle. Pokud by se 

už jednalo o rodinný dům s železobetonovým stěnovým konstrukčním systémem 

(montovaným nebo monolitickým), jeho výplňové zdivo by bylo s největší pravděpodobností 

tvořeno buď cihelnými nebo tvárnicovými bloky se standardními tepelně technickými 

vlastnostmi anebo s přidanou izolační vrstvou jako nadstandardní provedení. Zařazení do 

kvalitativního pásma by pak odpovídalo použité výplňové konstrukci. Do II. kvalitativního 

pásma je tudíž nepřesné zařazovat obvodové konstrukce rodinných domů. Jedná se 

pravděpodobně o pozůstatek kvalitativního pásma, které se dříve používalo pro oceňování 

bytů v panelových domech. Z výše uvedených důvodu není s II. kvalitativním pásmem Typ 2 

– Železobetonová nezateplená v analýze dále uvažováno. 

Tabulka č. 11 uvádí srovnání přirážek/srážek za konstrukce obvodového zdiva 

u porovnávacího a nákladového způsobu oceňování rodinných domů dle oceňovací vyhlášky. 
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Tabulka č. 11 – Srovnání znaku Provedení obvodových stěn rodinných domů 

u porovnávacího a nákladového způsobu ocenění 

Porovnávací způsob 

Znak Provedení obvodových stěn 
Nákladový způsob 

Koeficient K4, položka Svislé konstrukce 

Kvalitativní pásmo Hodnota 
Přirážka 

/ srážka 
Konstrukce a provedení 

Typ 1 - Na bázi dřevní hmoty 

nezateplené nebo zdivo smíšené nebo 

kamenné  

-0,08 

-0,220 

-0,115 

-0,089 

Dřevěná kce v PP 

Zděná kce v PP 

Dřevěná kce ve SP 

Typ 2 - Železobetonová nezateplená -0,01 
-0,031 

-0,084 

ŽB monolitická kce v PP 

ŽB montovaná kce v PP 

Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové 

zdivo  
0 0 Zděná kce ve SP 

Typ 4 - Dřevostavby (novostavby) a 

stavby zateplené 
0,04 0,043 Dřevěná kce v NP 

Typ 5 - Ekologické stavby, 

nízkoenergetické a pasivní domy atd. 
0,10 0,115 Zděná kce v NP 

Vysvětlivky:  kce v PP – konstrukce v podstandardním provedení 

kce ve SP – konstrukce ve standardním provedení 

kce v NP – konstrukce v nadstandardním provedení 

ŽB – železobetonová konstrukce 

 

V tabulce č. 11 jsou na levé straně uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty pro znak č. 2 

Provedení obvodových stěn z porovnávacího způsobu (po vynásobení 100 v %). Na pravé 

straně jsou přirážky a srážky za jednotlivé konstrukce a jejich provedení u nákladového 

způsobu (postup jejich stanovení je uveden v článku [22]). Jako etalon je u obou způsobů 

považováno cihelné zdivo. 

Do prvního kvalitativního pásma, které sráží cenu nemovitosti o 8 %, spadají obvodové stěny 

na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo ze zdiva smíšeného nebo kamenného. U nákladové 

metody je tato srážka necelých 9 % u dřevěné konstrukce a přes 11 % u zděné konstrukce. 

Pokud by se jednalo o dřevěnou konstrukci v podstandardním provedení, činí tato srážka 

u nákladové metody přes 20 %. Z tohoto srovnání je patrné, že by prvnímu kvalitativnímu 

pásmu odpovídala srážka minimálně 10 %. Případné vyšší srážky je pak vhodné promítnout 

do konečné ceny v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené a uvést k tomu patřičné 

odůvodnění. 

Třetí kvalitativní pásmo Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo je bráno jako etalon, tedy 

jakýsi standard, neboť jeho přirážka/srážka je 0. U nákladové metody tomuto kvalitativnímu 

pásmu odpovídá zděná konstrukce ve standardním provedení, která je v tabulce II přílohy č. 6 

oceňovací vyhlášky popsána jako „zdivo s tepelnou izolační schopností klasického cihelného 

zdiva z plných cihel tl. 45 cm“, což odpovídá tepelnému odporu 0,550 m
2
K/W [21]. K tomu 
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jsou i srovnány další konstrukce a provedení obvodových stěn nákladové metody. Popsané 

provedení však neodpovídá současným požadavkům kladeným na tepelně-izolační vlastnosti 

rodinných domů a je otázkou, zda za etalon (standard) v budoucnu neuvažovat konstrukce 

vyhovující současným požadavkům. 

V rámci nákladové metody odpovídají čtvrtému kvalitativnímu pásmu dřevěné konstrukce 

obvodových stěn v nadstandardním provedení (tedy se zateplením). Domnívám se, že přirážce 

4 % rovněž odpovídá i zateplená zděná konstrukce. U nákladové metody by se zateplená 

zděná konstrukce obvodových stěn zařadila do nadstandardu a konečná cena nemovitosti by 

tím pádem byla o více než 11 % vyšší, což pravděpodobně neodpovídá realitě. Hodnota 

přirážky čtvrtého kvalitativního pásma by si zasloužila podrobnější zkoumání. Výši přirážky 

by bylo možné stanovit například srovnáním rozpočtových nákladů na jednotku obvodové 

stěny u různých konstrukčních systémů. 

Do pátého kvalitativního pásma jsou zařazeny konstrukce obvodových stěn ekologických 

staveb, nízkoenergetických domů a pasivních domů. Pojem ekologická stavba není 

v současnosti nikde definován a většinou si každý pod tímto pojmem představuje něco jiného. 

V normě ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov [21] jsou nízkoenergetické domy 

charakterizovány jako budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 

50 kWh/m
2
.rok a pasivní domy jako budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění 

nepřesahující 15 kWh/m
2
.rok. Dosažení těchto hodnot úzce souvisí s typem konstrukce 

obvodových stěn. Ke stanovení toho, zda při ocenění rodinného domu patří určitá konstrukce 

obvodové stěny do 5. kvalitativního pásma, je potřeba posoudit, vykazuje-li tepelně-technické 

vlastnosti vyhovující daným parametrům, případně tyto parametry na základě znalostí a 

zkušeností posuzovatele odhadnout. U nákladové metody by zděná konstrukce obvodových 

stěn nízkoenergetických a pasivních domů jistě patřila do nadstandardu a konečná cena 

nemovitosti by tím pádem byla o více než 11 % vyšší, což ve skutečnosti může být vzhledem 

k nákladům na obvodové stěny nízkoenergetických a pasivních domů i mnohem více. 

Případné vyšší přirážky je pak vhodné promítnout do konečné ceny v rámci znaku Kritérium 

jinde neuvedené a uvést k tomu patřičné odůvodnění. 

Tloušťka obvodových stěn je u nákladové metody již zahrnuta do jednotlivých základních cen 

a nelze určit, jak tloušťka obvodových stěn ovlivňuje konečnou cenu nemovitosti. Je patrné, 

že ostré hranice intervalu tloušťky stěny a nelineární přechod jednotlivých kvalitativních 

pásem znaku tloušťka obvodových stěn u porovnávacího způsobu vnáší do stanovení ceny 

rodinného domu značnou nepřesnost a proto není s tímto znakem v návrhu dále uvažováno. 
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Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot 

Z tabulky č. 11 – Srovnání znaku Provedení obvodových stěn rodinných domů 

u porovnávacího a nákladového způsobu ocenění a z výše uvedených úvah lze naformulovat 

nová kvalitativní pásma a jejich hodnoty, které zohledňují náklady na zhotovení, životnost a 

tepelně izolační vlastnosti obvodové konstrukce. Návrh nového znaku a jeho kvalitativních 

pásem uvádí tabulka č. 12. 

Tabulka č. 12 – Návrh znaku Provedení obvodových stěn 

Znak: Provedení obvodových stěn 

Kvalitativní pásmo Hodnota 

Typ 1 - Dřevostavby nebo zdivo smíšené bez zateplení -0,08 

Typ 2 - Zdivo z pálených cihel tl. 45 cm a podobné  0 

Typ 3 - Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené 0,04 

Typ 4 - Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd. 0,10 

Navržená kvalitativní pásma lépe odpovídají zastoupení jednotlivých konstrukcí obvodových 

stěn v praxi. Jsou zde zastoupeny obvodové konstrukce rodinných domů, s kterými se lze 

nejčastěji setkat. Méně časté a nestandardní konstrukce nebo konstrukce výrazně 

snižující/zvyšující cenu nemovitosti, které nepostihnou kvalitativní znaky a jejich přirážky a 

srážky, je potřeba zohlednit v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené. Pro zařazení 

nestandardní konstrukce a určení odpovídající hodnoty přirážky nebo srážky může posloužit 

právě tabulka č. 11 – Srovnání znaku Provedení obvodových stěn rodinných domů 

u porovnávacího a nákladového způsobu ocenění. 

Určitě by bylo rovněž přínosné porovnat mezi sebou současné moderní konstrukční systémy 

obvodových stěn z hlediska jejich finanční a konstrukční náročnosti, životnosti a tepelně-

izolačních vlastností a následně je zařadit do kvalitativních pásem znaku provedení 

obvodových stěn porovnávacího způsobu. 

4.4.3 Podlažnost 

Charakteristika znaku 

Znak č. 4 Podlažnost zohledňuje počet podlaží rodinného domu a jejich velikost. Podlažností 

se pro účely oceňovací vyhlášky rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží stavby 

a zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží (dále jen NP). U jednopodlažních rodinných domů 
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(bez podkroví a bez podzemního podlaží - suterénu) je výsledek podílu roven 1. 

U dvoupodlažních domů, kdy je zastavěná plocha 2. NP stejná jako 1. NP, je výsledek podílu 

roven 2 [1]. 

Hodnocení znaku u nákladové metody 

Podlažnost, respektive počet podlaží, jsou u nákladové metody stejně jako u předchozího 

znaku zohledněny v ceně rodinného domu dle typu nemovitosti, který je určen podle čtyř 

charakteristik – typu střechy, počtu podlaží, podsklepení a konstrukce stavby. Ke každému 

typu nemovitosti je přiřazena jiná základní cena. Základní ceny jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 13 – Základní ceny v Kč za 1 m
3
 obestavěného prostoru rodinných domů 

Rodinný dům se šikmou 

nebo strmou střechou 

Nepodsklepený nebo 

podsklepený do poloviny 

zastavěné plochy 

1. nadzemního podlaží 

Podsklepený 

s 1 NP se 2 NP s 1 NP se 2 NP 

Konstrukce Typ  
Cena 

Typ  
Cena 

Typ  
Cena 

Typ  
Cena 

Kč/m
3
  Kč/m

3
  Kč/m

3
  Kč/m

3
  

Zděná  A  2 290 B  1 975 C  2 130 D  1 900 

Železobetonová monolitická  E  2 495 F  2 140 G  2 340 H  2 065 

Železobetonová montovaná  CH  2 390 I  2 050 J  2 235 K  1 975 

Dřevěná  L  2 080 M  1 780 N 1 925 O  1 705 

  
  

      

Rodinný dům s plochou 

střechou 

Nepodsklepený nebo 

podsklepený do poloviny 

zastavěné plochy 

1. nadzemního podlaží 

Podsklepený 

s 1 NP se 2 NP s 1 NP se 2 NP 

Konstrukce Typ  
Cena 

Typ  
Cena 

Typ  
Cena 

Typ  
Cena 

Kč/m
3
  Kč/m

3
  Kč/m

3
  Kč/m

3
  

Zděná  A  2 495 B  2 150 C  2 320 D  2 070 

Železobetonová monolitická  E  2 720 F  2 330 G  2 550 H  2 250 

Železobetonová montovaná  CH  2 605 I  2 235 J  2 435 K  2 150 

Dřevěná  L  2 280 M 2 000 N 2 125 O 1 905 

Zdroj: Příloha č. 6 oceňovací vyhlášky [1]. 

 

Při srovnání základních cen rodinných domů zjistíme, že cena 1 m
3
 nepodsklepeného 

rodinného domu s 1 nadzemním podlažím je v průměru o 16 % nižší než cena 

nepodsklepeného rodinného domu se 2 nadzemními podlažími. U podsklepených rodinných 

domů je tento rozdíl necelých 13 %. 
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Srovnání znaku u nákladového a porovnávacího způsobu 

Srovnání vlivu podlažnosti u jednotlivých metod je pro lepší názornost provedeno na 

vzorovém rodinném domě s plochou střechou, kdy podíl celkové zastavěné plochy všech 

podlaží a zastavěné plochy 1.NP je upravován změnou počtu podlaží a možností podsklepení.  

Jako etalon, ke kterému jsou přirovnávány další typy rodinných domů, je uvažován 

podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, u kterého je zjevné, že jeho 

podlažnost je větší než 2 a u porovnávacího způsobu spadá do kvalitativního pásma I. Pro 

kvalitativní pásmo II. jsou pro názornost zvoleny 2 typy rodinných domů, jejichž podlažnost 

je v intervalu od 1 do 2 včetně. Jedná se o rodinný dům nepodsklepený se dvěma nadzemními 

podlažími a rodinný dům podsklepený s jedním nadzemním podlažím. Pro kvalitativní pásmo 

III. je uvažován nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím. Výsledné 

rozdíly v jednotkové ceně rodinného domu jsou uvedeny průměrem za všechny uvedené 

konstrukce stavby v následující tabulce. 

Tabulka č. 14 – Srovnání znaku Podlažnost u porovnávacího a nákladového způsobu 

Porovnávací způsob 

Znak Podlažnost 
Nákladový způsob 

Kvalitativní pásmo Hodnota Hodnota 
Varianta rodinného 

domu 
Podlažnost 

I. Hodnota větší než 2 0 0 podsklepený, s 2 NP > 2 

II. Hodnota více jak 1 

do 2 včetně 
0,01 

0,0409 nepodsklepený, s 2 NP = 2 

0,1255 podsklepený, s 1 NP > 1 a < 2 

III. Hodnota 1 0,02 0,2057 nepodsklepený, s 1 NP = 1 

V tabulce č. 14 jsou na levé straně uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty pro znak č. 4 

Podlažnost z porovnávacího způsobu (po vynásobení 100 v %). Na pravé straně jsou hodnoty 

přirážek za jednotlivé varianty rodinných domů stanovené na základě analýzy základních 

cen nákladového způsobu z přílohy č. 6 oceňovací vyhlášky. 

Ze srovnání znaku č. 4 Podlažnost u porovnávacího způsobu s vlivem počtu podlaží na 

jednotkovou cenu rodinného domu u nákladového způsobu, které uvádí tabulka č. 14, je na 

první pohled patrné, že hodnota přirážek se liší v jednom řádu. Základní cena 

nepodsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím je oproti podsklepenému 

rodinnému domu se dvěma nadzemními podlažími podle nákladové metody vyšší o 20 %. 

U porovnávací metody činí tento rozdíl 2 %. Podobně je tomu i u kvalitativního pásma II., 

kdy rozdíl u nákladové metody je necelých 13 %, kdežto u porovnávací metody 1 %. Pokud 
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srovnáme základní cenu podsklepeného a nepodsklepeného rodinného domu s dvěma 

nadzemními podlažími, tak základní cena nepodsklepeného bude podle nákladové metody 

o 4 % vyšší než jednotková cena rodinného domu podsklepeného.  

Můžeme tedy říci, že hodnota kvalitativního pásma II. je u porovnávací metody 0,01 (tedy 

přirážka 1 %). U nákladové metody je tato hodnota 0,13 (přirážka 13 %), pokud je podlažnost 

rodinného domu v intervalu od 1 do 2. Hodnota 0,04 (přirážka 4 %), pokud je podlažnost 

rovna 2. Hodnota kvalitativního pásma III. je u porovnávací metody 0,02 (přirážka 2 %). 

U nákladové metody je tato hodnota 0,21 (přirážka 21 %). 

Z analýzy vlivu počtu podlaží na základní cenu rodinného domu je patrné, že u nákladové 

metody má počet podlaží mnohem větší vliv na cenu nemovitosti, než je tomu u porovnávací 

metody. Určení přirážky podle podlažnosti rodinného domu, jak to stanovuje porovnávací 

metoda, je velmi nepřesné. Zahrnuje totiž faktory, které cenu nemovitosti ovlivňují rozdílně. 

Jedná se především o existenci podsklepení a velikost sklepa, o existenci podkroví a jeho 

účelného využití a o počet nadzemních podlaží. 

Cena podsklepeného rodinného domu na rozdíl od nepodsklepeného zahrnuje náklady na 

vybudování sklepa (zemní práce, základová konstrukce, obvodové zdivo, schody). Část těchto 

nákladů lze považovat za fixní (s velikostí sklepa se nemění), zbylou část tvoří náklady, které 

se s velikostí sklepa mění přímo úměrně. To znamená, že velikost sklepních prostor je 

započtena v obestavěném prostoru rodinného domu, kterou se násobí základní cena. Je pak 

logické, že základní cena za m
3
 rodinného domu nepodsklepeného je vyšší než 

podsklepeného. Pro rodinné domy s 1 NP činí u nákladové metody tento rozdíl v průměru 

7 %, u RD s 2 NP je to v průměru 3,9 %. 

Cena za m
3
 rodinného domu je rozdílná dle typu zastřešení. Pokud bereme v úvahu dva 

základní typy zastřešení, plochá a šikmá střecha, cena za m
3
 rodinného domu se šikmou 

střechou je nižší než s plochou střechou, protože do ceny rodinného domu se šikmou střechou 

je započítán i prostor vytvořený zastřešením. U nákladové metody činí tento rozdíl v základní 

ceně v průměru 8,5 %. U rodinných domů se šikmou střechou je dále nutné uvažovat vliv 

velikosti podkroví, které je v ceně rodinného domu dle porovnávací metody zahrnuto v rámci 

obestavěného prostoru. Cena však nezohledňuje, je-li podkroví přístupné, je-li využitelné 

nebo obyvatelné. Zřízení využitelného podkroví obnáší další náklady, které by měly být 

zohledněny v ceně rodinného domu. Nákladová metoda náklady na účelové využití podkroví 
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zohledňuje koeficientem, kterým se vynásobí základní cena. U rodinných domů s jedním 

nadzemním podlažím je tento koeficient: 

 1,05 pro podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží,  

 1,09 pro podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží, 

 1,12 pro podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží. 

U rodinných domů se dvěma nadzemními podlažími je tento koeficient nižší, protože náklady 

na účelové využití podkroví jsou rozpočítány do dvou podlaží: 

 1,04 pro podkroví do 1/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží,  

 1,075 pro podkroví nad 1/3 do 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží, 

 1,10 pro podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží. 

Využitelné podkroví může představovat rovněž konkurenční výhodu a zvýšené preference 

u kupujících, což se rovněž odrazí v ceně nemovitosti. 

Počet podlaží je do ceny rodinného domu u porovnávací metody rovněž zahrnut v rámci 

obestavěného prostoru. Výše uvedené srovnání ukázalo, že počet podlaží ovlivňuje cenu 

rodinného domu u nákladové metody mnohem více než u porovnávací metody. Základní cena 

nepodsklepeného rodinného domu s 1 NP je u nákladové metody v průměru o 14 % vyšší než 

u rodinných domů se 2 NP. U podsklepených rodinných domů činí tento rozdíl 11 %. 

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot 

Všechny faktory, které souvisejí s počtem podlaží a podlahovou plochou jednotlivých 

podlaží, je velmi obtížné skloubit do jednoho znaku, protože ovlivňují cenu nemovitosti 

rozdílně. Rozdělení všech faktorů na jednotlivé znaky rovněž nepřidá na jednoduchosti a 

přehlednosti. Ideálem se jeví spojení vlivu počtu podlaží a existence podsklepení do jednoho 

znaku – Podlaží a podsklepení, protože výše hodnoty srážky je vázána na počet podlaží. Vliv 

zastřešení a využití podkroví je vhodné spojit do druhého znaku – Podkroví, protože vliv 

zastřešení je s počtem podlaží konstantní a využití podkroví se s počtem podlaží mění jen 

nepatrně. Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot u obou znaků jsou uvedeny 

v následujících tabulkách.  
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Tabulka č. 15 – Návrh znaku Počet podlaží a podsklepení 

Znak: Počet podlaží a podsklepení 

Kvalitativní pásmo Hodnota 

1 NP, bez podsklepení 0 

1 NP, s podsklepením - 0,07 

2 NP, bez podsklepení - 0,14 

2 NP, s podsklepením - 0,17 

 

Tabulka č. 16 – Návrh znaku Podkroví 

Znak: Podkroví 

Kvalitativní pásmo Hodnota 

Plochá střecha 0 

Šikmá střecha, bez účelově využitelného 

podkroví 

- 0,09 

Šikmá střecha, účelově využité podkroví 

do 1/3 podlahové plochy 1.NP 

- 0,04 

Šikmá střecha, účelově využité podkroví 

do 2/3 podlahové plochy 1.NP 

0 

Šikmá střecha, účelově využité podkroví 

nad 2/3 podlahové plochy 1.NP 

0,02 

 

Navržené znaky, kvalitativní pásma a jejich hodnoty vycházejí z nákladové metody pro 

rodinné domy a zohledňují skutečně vynaložené náklady na stavbu rodinného domu. 

4.4.4 Napojení na veřejné sítě 

Charakteristika znaku 

Znak č. 5 Napojení na veřejné sítě u indexu konstrukce a vybavení promítá do ceny rodinného 

domu způsob jeho odkanalizování, dostupnost pitné vody, připojení elektrické energie a 

plynu. Zahrnuje jak vnitřní rozvody, tak i venkovní přípojky (§ 26a odst. 4 oceňovací 

vyhlášky) [1]. 

Hodnocení znaku u nákladové metody 

U nákladové metody jsou vnitřní rozvody přípojek hodnoceny v rámci koeficientu K4 - 

Koeficient vybavení stavby, kde se hodnotí u položky 17 Elektroinstalace, položky 19 Rozvod 

vody, položky 21 Instalace plynu a položky 22 Kanalizace. V hodnocení tohoto vybavení se 

uvádí existence, případně standard provedení přípojek. Všechny čtyři položky představují 

dohromady 10 % z celkové ceny podle cenových podílů.  
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Na rozdíl od porovnávací metody je nutné cenu venkovních přípojek rodinných domů 

u nákladové metody stanovit samostatně v rámci Venkovních úprav (§ 10 oceňovací 

vyhlášky). Nákladová metoda umožňuje stanovit ceny venkovních přípojek dvěma způsoby. 

Buď stanovit cenu každé přípojky zvlášť nákladovým způsobem podle § 10 odst. 1 oceňovací 

vyhlášky, nebo zjednodušeným způsobem, kdy venkovní úpravy tvoří 3,5 až 5,0 % z ceny 

rodinného domu (§ 10 odst. 2 oceňovací vyhlášky). Ocenění každé přípojky zvlášť je 

pochopitelně mnohem přesnější, ale náročnější. Zjednodušený způsob nám však umožňuje 

cenu přípojek podle okolností odhadnout. 

Jestliže vnitřní přípojky tvoří u nákladové metody 10 % celkové ceny a venkovní přípojky 

minimálně dalších 3,5 %, celkem tvoří přípojky podle nákladové metody 13,5 %. 

Srovnání znaku u nákladového a porovnávacího způsobu 

Pro srovnání přípojek u nákladového a porovnávacího způsobu je potřeba skloubit vnitřní 

rozvody přípojek a venkovních přípojek, což je provedeno tak, že k jednotlivým kvalitativním 

pásmům indexu konstrukce a vybavení jsou přiřazena různá provedení rozvodů vnitřních 

přípojek a odhadem i adekvátní rozsah venkovních přípojek. 

Jako etalon, ke kterému jsou přirovnávány další možnosti provedení přípojek, je uvažován 

rodinný dům s přípojkou elektro, vody a odkanalizováním do žumpy nebo septiku. Venkovní 

přípojky představují podle zjednodušené metody dolní hranici rozpětí, tedy 3,5 % z ceny 

nemovitosti. Takové složení přípojek odpovídá u porovnávací metody kvalitativnímu pásmu 

III., které má hodnotu 0. 

V rámci znaku č. 5 Napojení na veřejné sítě porovnávací metody odpovídá prvnímu 

kvalitativnímu pásmu rodinný dům bez přípojek, případně pouze s přípojkou elektrické 

energie. Tomu u nákladové metody odpovídá stav, pokud u koeficientu K4 (Koeficient 

vybavení stavby) neuvažujeme položky 17 Elektroinstalace, 19 Rozvod vody, 21 Instalace 

plynu a 22 Kanalizace. To má za následek, že konečná cena rodinného domu je oproti etalonu 

o 10 % nižší. V případě, kdy položku 17 Elektroinstalace uvažujeme v podstandardním 

provedení, je konečná cena rodinného domu oproti etalonu o 8,3 % nižší. Pokud uvažujeme, 

že venkovní přípojky uvedených sítí rovněž u rodinného domu neexistují, cena rodinného 

domu je podle zjednodušené metody stanovení venkovních úprav oproti etalonu o 3,5 % nižší. 

Celkem je tedy srážka prvního kvalitativního pásma podle nákladové metody 13,5 %. 

Druhému kvalitativnímu pásmu odpovídá rodinný dům s přípojkou elektrické energie a 

vlastní studnou na pozemku. Tomu u nákladové metody odpovídá, pokud u koeficientu K4 
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uvažujeme položku 17 Elektroinstalace ve standardním provedení, položku 19 Rozvod vody 

v podstandardním provedení a neuvažujeme položky 21 Instalace plynu a 22 Kanalizace. 

V takovém případě je konečná cena rodinného domu oproti etalonu v průměru o 4,7 % nižší. 

Náklady na venkovní přípojku elektro a studnu podle odborného odhadu odpovídají dolní 

hranici rozmezí zjednodušené metody stanovení venkovních úprav (§ 10, odst. 2 oceňovací 

vyhlášky), což je stejné jako u etalonu. 

Čtvrtému kvalitativnímu pásmu odpovídá rodinný dům s přípojkou elektrické energie a vody 

a s napojením na veřejnou kanalizaci nebo s domovní čistírnou. Tomu u nákladové metody 

odpovídá, pokud u koeficientu K4 uvažujeme položky 17 Elektroinstalace, 19 Rozvod vody a 

22 Kanalizace ve standardním provedení a položku 21 Instalace plynu neuvažujeme. 

V takovém případě je konečná cena rodinného domu stejná jako u etalonu. Náklady na 

venkovní přípojky jsou vlivem kanalizace nepatrně vyšší než u etalonu. Navýšení podle 

odborného odhadu činí 1 %. 

Pátému kvalitativnímu pásmu odpovídá rodinný dům s přípojkou elektrické energie, vody a 

plynu a s napojením na veřejnou kanalizaci. Tomu u nákladové metody odpovídá stav, kdy 

u koeficientu K4 uvažujeme položky 17 Elektroinstalace, 19 Rozvod vody, 21 Instalace plynu 

a 22 Kanalizace ve standardním provedení. V takovém případě je konečná cena rodinného 

domu v průměru o 0,3 % vyšší než u etalonu. Pokud bychom uvažovali vnitřní rozvody 

přípojek v nadstandardním provedení (položky koeficientu K4 číslo 17, 19, 21 a 22), konečná 

cena rodinného domu by byla oproti etalonu v průměru o 5,9 % vyšší. Náklady na venkovní 

přípojky jsou oproti etalonu vlivem napojení na kanalizaci a přípojky plynu vyšší než 

u etalonu. Navýšení podle odborného odhadu činí cca 1,5 %. 
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Tabulka č. 17 – Srovnání znaku Napojení na veřejné sítě porovnávací metody s nákladovou 

metodou 

Porovnávací metoda 

Znak Napojení na veřejné sítě 
Nákladová metoda 

Kvalitativní pásmo Hodnota 
Hodnota 

celkem 

Vnější 

přípojky 

Vnitřní 

rozvody 

Koeficient K4 

položky číslo 17, 19, 

21 a 22 

I. Žádné nebo pouze 

přípojka elektr. energie 
-0,10 

- 0,135 - 0,035 - 0,100 Vše chybí 

- 0,118 - 0,035 - 0,083 
Elektroinstalace 

v podstandardu 

II. Přípojka elektro, 

vl. studna na pozemku 
-0,05 - 0,047 0,000 - 0,047 

Elektroinstalace 

ve standardu, voda 

v podstandardu 

III. Přípojka elektro, voda 

a odkanalizování RD do 

žumpy nebo septiku 

0,00 0,000 0,000 0,000 
Vše standard, plyn 

chybí 

IV. Přípojka elektro voda, 

napoj. na veřej. kanal. 

nebo domovní čistírna 

0,04 0,010 0,010 0,000 
Vše standard, plyn 

chybí 

V. Přípojka elektro, voda, 

kanalizace a plyn nebo 

propan butan 

0,08 
0,018 0,015 0,003 Vše standard 

0,074 0,015 0,059 Vše nadstandard 

 

Ve výše uvedeném tabelárním srovnání znaku č. 5 Napojení na veřejné sítě porovnávací 

metody s nákladovou metodou jsou na levé straně uvedeny kvalitativní pásma a jejich 

hodnoty (přirážky a srážky, po vynásobení 100 jsou v %). Ke každému kvalitativnímu pásmu 

jsou pak přiřazeny ekvivalentní konfigurace přípojek podle nákladové metody, které se 

skládají z vnitřních rozvodů (koeficient K4) a vnějších přípojek (zjednodušený způsob ocenění 

venkovních úprav nákladovou metodou dle § 10, odst. 2 oceňovací vyhlášky). Ve sloupci 

celkem jsou uvedeny hodnoty přirážek/srážek jednotlivých ekvivalentních konfigurací 

přípojek podle nákladové metody (po vynásobení 100 jsou v %). 

U prvního a druhého kvalitativního pásma jsou hodnoty srážek poměrně shodné. V prvním 

kvalitativním pásmu jsou srážky za chybějící přípojky u nákladové metody nepatrně vyšší. 

V druhém kvalitativním pásmu jsou srážky u nákladové metody celkem stejné. Je zde však na 

zváženou, zda je vhodné u tohoto kvalitativního pásma uvažovat vnitřní rozvody vody a zda 

jsou náklady na vybudování studny ekvivalentní paušální procentuální přirážce zjednodušené 

metody určení ceny venkovních úprav. 

Ve čtvrtém a pátém kvalitativním pásmu jsou přirážky u nákladové metody markantně nižší. 

Mezi třetím a čtvrtým pásmem je rozdíl pouze 1 %, který je možné zanedbat. Z popisu obou 
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pásem je zjevné, že si jsou velmi podobná, po stránce nákladů totožná. Hodnota pátého 

kvalitativního pásma u porovnávací metody je podle nákladové metody nedosažitelná. 

Obtížně si lze představit, že by rozvody sítí byly všechny v nadstandardním provedení, 

protože popis standardů v příloze č. 6 oceňovací vyhlášky lepší provedení těchto rozvodů 

neumožňuje nebo se prakticky nevyskytuje. Instalace plynu představuje 0,5 % cenového 

podílu všech konstrukcí a vybavení rodinného domu a je proto nereálné, aby instalace plynu 

zvýšila cenu nemovitosti o 8 %, jak to předpokládá porovnávací metoda. Reálnější je přirážka 

do 2 %, kterou udává nákladová metoda. 

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot 

Z poznatků získaných na základě analýzy znaku č. 5 Připojení na veřejné sítě porovnávací 

metody s nákladovou metodou je možné naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich 

hodnoty, které lépe zohledňují vliv připojení rodinného domu a provedení rozvodů na jeho 

konečnou cenu. 

Tabulka č. 18 – Návrh znaku Napojení na veřejné sítě 

Znak: Napojení na veřejné sítě 

Kvalitativní pásmo Hodnota 

I. Bez přípojek - 0,13 

II. Přípojka elektro - 0,06 

III. Přípojka elektrické energie a vody - 0,03 

IV. Přípojka elektrické energie a vody a odkanalizování RD 0 

V. Přípojka elektrické energie, vody, kanalizace a plynu 0,02 

 

U nově navrhovaného znaku č. 5 Napojení na veřejné sítě je zachováno pět kvalitativních 

pásem, které nabývají hodnot od - 0,13 pro rodinné domy bez přípojek na veřejné sítě až 

po 0,02 pro rodinné domy s přípojkou elektrické energie, vody, kanalizace a plynu. Nulovou 

hodnotu nabývá kvalitativní pásmo IV., do kterého jsou zařazeny rodinné domy s přípojkou 

elektrické energie a vody a s odkanalizováním. Navrhované hodnoty kvalitativních pásem 

jsou odvozené podle nákladové metody pro rodinné domy a zohledňují skutečně vynaložené 

náklady na vybudování přípojek a rozvodů sítí rodinného domu. 
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Rozvody dalších sítí v rodinném domě, jako jsou slaboproudé rozvody, bezdrátové sítě, 

rozvody užitkové vody apod. je možné zahrnout do ceny rodinného domu v rámci znaku č. 12 

Kritérium jinde neuvedené. 

4.4.5 Způsob vytápění 

Znak č. 6 Způsob vytápění stavby u porovnávací metody upravuje cenu rodinného domu podle 

způsobu vytápění (lokální, etážové a ústřední) a druhu vytápění (tuhá paliva, plyn, solární 

apod.) [1]. 

Hodnocení znaku u nákladové metody 

U nákladové metody je způsob vytápění posuzován v rámci koeficientu K4 – Koeficient 

vybavení stavby, kde se hodnotí u položky 16 Vytápění. Vytápění tvoří podle cenových podílů 

v průměru 5 % z ceny všech konstrukcí a vybavení hodnocených nákladovou metodou. 

Za standardní provedení je považováno ústřední vytápění s kotlem na tuhá paliva, plyn nebo 

elektrickou energii. Lokální vytápění je považováno za podstandard. Naopak podlahové, 

stěnové, teplovzdušné vytápění, případně solární vytápění nebo tepelná čerpadla jsou 

považovány za nadstandard.  

Pokud v rodinném domě vytápění zcela chybí, sníží se jeho cena oproti standardu podle 

nákladové metody o 4,8 %. Cena rodinného domu s vytápěním v podstandardním provedení 

(lokální vytápění) je oproti standardu o 2,2 % nižší. Vytápění rodinného domu 

v nadstandardním provedení zvyšuje jeho cenu oproti standardu o 7,4 %. 

Srovnání znaku u nákladového a porovnávacího způsobu 

Hodnoty kvalitativních pásem znaku č. 6 Způsoby vytápění stavby porovnávací metody 

dosahují odlišného rozpětí, než jaké připouští nákladová metoda.  

U porovnávací metody dosahuje nejmenší hodnoty kvalitativní pásmo I. (srážka 8 %), 

do kterého spadají rodinné domy s lokálním vytápěním na tuhá paliva. U nákladové metody je 

nejnižší cena za rodinný dům s chybějícím vytápěním. Jeho cena je oproti standardu nižší 

o 4,8 %. Z toho vyplývá, že srážky 8 % nelze u znaku podle nákladové metody vůbec 

dosáhnout. 

U porovnávací metody dosahuje nejvyšší hodnoty kvalitativní pásmo V. (přirážka až 10 %), 

do kterého spadají rodinné domy se stěnovým, solárním vytápěním nebo s tepelným 

čerpadlem. U nákladové metody je nejvyšší cena za rodinný dům s vytápěním 
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v nadstandardním provedení, jehož cena je oproti standardu vyšší o 7,4 %. Nákladová metoda 

umožňuje náklady na dražší systémy vytápění přičíst k ceně rodinného domu jako samostatně 

vyrozpočtovanou položku, takže procentuální cenový rozdíl vzhledem ke standardu může být 

i vyšší. 

Za nadstandardní provedení vytápění u nákladové metody lze považovat i vytápění rodinných 

domů spadajících do IV. kvalitativního pásma tohoto znaku. Přirážka kvalitativního pásma 

činí 5 % a je tedy vzhledem k přirážce u nákladové metody o 2,4 procentního bodu nižší. 

Za podstandardní provedení vytápění u nákladové metody lze považovat vytápění rodinných 

domů spadajících do II. kvalitativního pásma tohoto znaku. Srážka kvalitativního pásma činí 

4 %. U nákladové metody činí cenový rozdíl mezi standardním a podstandardním provedením 

vytápění v průměru pouze 2,2 %. 

Srovnání přirážek a srážek u porovnávací a nákladové metody uvádí tabulka č. 19. 

Tabulka č. 19 – Srovnání znaku Způsob vytápění stavby porovnávací metody s nákladovou 

metodou 

Porovnávací metoda 

Znak Způsob vytápění stavby 
Nákladová metoda 

Kvalitativní pásmo Hodnota Hodnota 
Koeficient K4 

položka číslo 16 Vytápění 

I. Lokální na tuhá paliva -0,08 -0,048 
Chybějící 

konstrukce/vybavení 

II. Lokální vytápění el. nebo plynem -0,04 -0,022 Podstandardní provedení 

III. Ústřední, etážové, dálkové 0 0 Standardní provedení 

IV. Převažující části vytápění 

podlahové, teplovzdušné vytápění 
0,05 

0,074 Nadstandardní provedení 
V. Ostatní druhy vytápění (např. solární, 

tepelná čerpadla, stěn. vytápění) 

0,06 až 

0,10 

 

Na levé straně tabulky č. 19 jsou uvedena kvalitativní pásma a jejich hodnoty (přirážky a 

srážky, po vynásobení 100 jsou v %). Ke každému kvalitativnímu pásmu je pak přiřazen 

ekvivalentní standard provedení vytápění a hodnota přirážky/srážky podle nákladové metody. 

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot 

Z poznatků získaných na základě analýzy znaku č. 6 Způsob vytápění stavby s nákladovou 

metodou je možné naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich hodnoty, které lépe 

zohledňují vliv způsobu vytápění rodinného domu na jeho konečnou cenu. 
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Tabulka č. 20 – Návrh znaku Způsob vytápění stavby 

Znak: Způsob vytápění stavby 

Kvalitativní pásmo Hodnota 

I. Bez vytápění - 0,05 

II. Lokální vytápění - 0,02 

III. Ústřední nebo etážové vytápění  0 

IV. Podlahové, stěnové, teplovzdušné 

vytápění 
0,07 

V. Ostatní druhy vytápění (např. solární, 

tepelná čerpadla) 

0,08 až 

0,10 

 

Nová hranice pro nejvyšší srážky je posunuta z - 0,08 na - 0,05, jak to připouští nákladová 

metoda. Vyšší srážka by mohla být vzata v úvahu, pouze pokud by se ukázalo, že rodinný 

dům by vlivem neexistence vytápění nikdo za stanovenou cenu nekoupil a cena by musela být 

snížena. Speciální systémy vytápění, které nejsou zahrnuty v kvalitativních pásmech a jejichž 

vliv na cenu rodinného domu je mnohem vyšší, je možné zahrnout do ceny rodinného domu 

v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené. 

Pokud by se v rodinném domě vyskytovalo více druhů vytápění z různých kvalitativních 

pásem, pak se pro výpočet použije nejvyšší hodnota z příslušných kvalitativních pásem. 

Navržené hodnoty kvalitativních pásem jsou odvozeny z nákladové metody. Zohledňují tak 

do konečné ceny nemovitosti náklady na pořízení určitého druhu vytápění. Pro přesnější 

stanovení jednotlivých kvalitativních pásem by bylo vhodné zvolit takový postup a metody, 

které by do ceny rodinného domu promítly i finanční nároky na provoz topných systémů a 

náklady na palivo. 

4.4.6 Základní příslušenství v rodinném domě 

Charakteristika znaku 

Základním příslušenstvím se pro účely oceňovací vyhlášky rozumí koupelna (vana nebo 

sprchovací kout, umyvadlo) a splachovací záchod. Znak do ceny rodinného domu promítá 

provedení základního příslušenství. 
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Hodnocení znaku u nákladové metody 

U nákladové metody je základní příslušenství hodnoceno v rámci koeficientu K4 – Koeficient 

vybavení stavby, kde se hodnotí u položky 24 - Vnitřní hygienické vybavení a položky 25 -

 Záchod. Základní příslušenství tvoří podle cenových podílů v průměru necelých 5 % z ceny 

všech konstrukcí a vybavení hodnocených nákladovou metodou. Za standardní provedení je 

u položky 24 - Vnitřní hygienické vybavení považována ocelová vana, umyvadlo, popřípadě 

sprchový kout. U položky 25 - Záchod je za standard brán standardní splachovací záchod. 

U obou položek je standard totožný s kvalitativním pásmem III u porovnávací metody. 

Pokud v rodinném domě základní vybavení zcela chybí, sníží se jeho cena oproti standardu 

podle nákladové metody o 5 %. Cena rodinného domu se základním vybavením 

v podstandardním provedení je oproti standardu o 2,7 % nižší. Základní vybavení 

v nadstandardním provedení zvyšuje cenu rodinného domu oproti standardu o 2,7 %. 

Srovnání znaku u nákladového a porovnávacího způsobu 

Hodnoty kvalitativních pásem znaku č. 7 Základní příslušenství v Rodinném domě 

porovnávací metody dosahují odlišného rozpětí, než jaké připouští nákladová metoda. 

U porovnávací metody dosahuje nejmenší hodnoty kvalitativní pásmo I. (srážka 10 %), do 

kterého spadají rodinné domy bez základního příslušenství (nebo pouze se suchým záchodem 

nebo chemickým WC). U nákladové metody je cena takového rodinného domu oproti 

standardu nižší o 5 %, z čehož vyplývá, že srážky 10 % nelze u znaku podle nákladové 

metody vůbec dosáhnout. 

U porovnávací metody dosahuje nejvyšší hodnoty kvalitativní pásmo V. (přirážka až 10 %), 

do kterého spadají rodinné domy s více příslušenstvím nadstandardního provedení. 

U nákladové metody je cena takového rodinného domu oproti standardu vyšší o 2,7 %. 

Nákladová metoda umožňuje náklady na dražší základní příslušenství přičíst k ceně rodinného 

domu jako samostatně vyrozpočtovanou položku, takže procentuální cenový rozdíl vzhledem 

ke standardu může být i vyšší. 

Za nadstandardní provedení základního příslušenství u nákladové metody lze považovat i 

rodinné domy spadající do IV. kvalitativního pásma tohoto znaku. Přirážka kvalitativního 

pásma činí 5 % a je tedy vzhledem k přirážce u nákladové metody o 2,3 procentního bodu 

vyšší. 
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Za podstandardní provedení základního příslušenství u nákladové metody lze považovat i 

rodinné domy spadající do II. kvalitativního pásma tohoto znaku. Srážka kvalitativního pásma 

činí 5 %. U nákladové metody činí cenový rozdíl mezi standardním a podstandardním 

provedením vytápění v průměru pouze 2,7 %. 

Srovnání přirážek a srážek u porovnávací a nákladové metody je uvedeno tabelárně níže. 

Tabulka č. 21 – Srovnání znaku Základní příslušenství v rodinném domě porovnávací 

metody s nákladovou metodou 

Porovnávací metoda 

Znak Základní příslušenství v rodinném domě 
Nákladová metoda 

Kvalitativní pásmo Hodnota Hodnota 
Koeficient K4 

položka číslo 24 a 25 

I. Bez základního příslušenství nebo 

pouze suchý záchod, chemické WC 
-0,10 -0,050 

Chybějící 

konstrukce/vybavení 

II. Pouze částečné ve stavbě nebo úplné 

podstand. nebo mimo stavbu RD 
-0,05 -0,027 Podstandardní provedení 

III. Úplné - standardní provedení (vana 

nebo sprcha, umyvadlo, záchod) 
0 0 Standardní provedení 

IV. Úplné nadstandard. nebo více zákl. 

přísl. standard. proved., prádelna 
0,05 

0,027 Nadstandardní provedení 
V. Více základních příslušenství 

nadstandardního provedení 

0,06 až 

0,10 

 

Tabulka č. 21 uvádí kvalitativní pásma a jejich hodnoty (přirážky a srážky, po vynásobení 100 

jsou v %). Ke každému kvalitativnímu pásmu je přiřazen ekvivalentní standard provedení 

základního příslušenství a hodnota přirážky/srážky podle nákladové metody. 

Návrh kvalitativních pásem a jejich hodnot 

Z poznatků získaných na základě analýzy znaku č. 7 Základní příslušenství v rodinném domě 

s nákladovou metodou je možné naformulovat nová kvalitativní pásma a jejich hodnoty, které 

lépe zohledňují vliv způsobu vytápění rodinného domu na jeho konečnou cenu. 
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Tabulka č. 22 – Návrh znaku Základní příslušenství 

Znak: Základní příslušenství 

Kvalitativní pásmo Hodnota 

I. Bez základního příslušenství - 0,05 

II. Základní příslušenství 

v podstandardním provedení 
- 0,03 

III. Vana nebo sprcha, umyvadlo, 

záchod ve standardním provedení 
0 

IV. Základní příslušenství 

v nadstandardním provedení 
0,03 

 

Nová hranice pro nejvyšší srážky je posunuta z - 0,10 na - 0,05, jak to připouští nákladová 

metoda. Vyšší srážka by mohla být vzata v úvahu, pouze pokud by se ukázalo, že rodinný 

dům bez základního vybavení by nikdo za stanovenou cenu nekoupil. Více základního 

příslušenství v nadstandardním provedení, které není zahrnuto v kvalitativních pásmech a 

jeho vliv na cenu rodinného domu je mnohem vyšší, je možné zahrnout do ceny rodinného 

domu v rámci znaku Kritérium jinde neuvedené. 

Navržené hodnoty kvalitativních pásem jsou odvozeny z nákladové metody. Zohledňují tak 

do konečné ceny nemovitosti náklady na pořízení základního příslušenství. Pro přesnější 

stanovení jednotlivých kvalitativních pásem by bylo vhodné posoudit, zda znak č. 7 Základní 

příslušenství RD neovlivňují i preference účastníků trhu s nemovitostmi. 

4.4.7 Ostatní vybavení v rodinném domě 

Znak č. 8 Ostatní vybavení v rodinném domě promítá do ceny další vybavení, které není 

zahrnuto v předchozích znacích a je součástí rodinného domu. Jedná se většinou o speciální 

zabudovaná zařízení jako je např. sauna, centrální vysavač, vířivé vany, vnitřní bazény, 

elektronické zabezpečení, osobní nebo nákladní výtahy, apod. Toto vybavení se hodnotí 

individuálně a celkově může přirážka podle oceňovací vyhlášky nabývat hodnoty 0,01 až 

0,25. 

U nákladové metody je ostatní vybavení rodinného domu hodnoceno v rámci koeficientu K4 – 

Koeficient vybavení stavby jako konstrukce navíc. Konstrukce navíc se musí samostatně 

ocenit (rozpočtem, pořizovací cenou nebo odborným odhadem) a do koeficientu K4 se pak 

zahrne cenovým podílem k celkové ceně rodinného domu. 
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Podobně je tomu i u porovnávací metody, protože ostatní vybavení v rodinném domě je 

potřeba promítnou do ceny rodinného domu rovněž adekvátním podílem. Otázkou však 

zůstává, je-li + 25 % dostatečná horní hranice pro přirážku. 

4.4.8 Venkovní úpravy 

Znak č. 9 Venkovní úpravy u porovnávací metody do ceny rodinného domu promítá rozsah a 

provedení venkovních úprav. Pokud jsou venkovních úpravy ve standardním rozsahu a 

provedení, je hodnota znaku 0. Pokud je zanedbatelného rozsahu, je jeho hodnota - 0,05, 

pokud je v nadstandardním provedení a rozsahu, je hodnota znaku + 0,05 [1]. Co je to 

standardní rozsah a provedení venkovních úprav však není pro porovnávací metodu 

definováno. 

Cena venkovní úpravy se u nákladové metody principiálně stanoví samostatně vynásobením 

měrných jednotek základní cenou a násobí se koeficientem polohovým, koeficientem inflace a 

koeficientem prodejnosti. Konkrétně je postup popsán v § 10 oceňovací vyhlášky. Oceňovací 

vyhláška připouští v případě stanovení ceny venkovních úprav nákladovým způsobem i 

zjednodušený způsob, kdy je cena venkovních úprav stanovena odborným odhadem ve výši 

3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny rodinného domu. Do tohoto rozpětí však nejsou zahrnuty 

venkovní úpravy, jako čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek, zemní sklep, 

skleníky, fóliovníky, venkovní bazény a zahradní altány. Tyto je potřeba ocenit samostatně. 

Mezi nejčastěji uváděné venkovní úpravy patří přípojky (vody, elektřiny, plynu), ploty, zídky, 

zpevněné plochy apod. Můžeme tak konstatovat, že každý rodinný dům má vždy nějaké 

venkovní úpravy. Proto je na místě, že u nákladové metody nezačíná rozpětí pro stanovení 

ceny venkovních úprav na 0 %, ale na vyšší hodnotě, tedy 3,5 %. Tuto hodnotu můžeme 

ztotožnit s hodnotou 0 kvalitativního pásma Standardního rozsahu a provedení u znaku 

Venkovní úpravy porovnávací metody. Maximální přirážka je u nákladové metody o 1,5% 

bodu vyšší. U porovnávací metody je maximální přirážka mnohem vyšší + 5 %. Menší 

hodnotu, než 3,5 %, zjednodušený způsob nákladové metody nepřipouští. Vzhledem k tomu, 

že rozpětí pro hodnocení venkovních úprav u nákladové metody je velmi malé, je na 

zváženou, zda-li má smysl u porovnávací metody znak vůbec uvádět. Větší přirážky nebo 

srážky se příliš často nevyskytují, a pokud se venkovní úpravy vymykají standardu, je možné 

je zohlednit ve znaku č. 12 Kriterium jinde neuvedené. 
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4.4.9 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k rodinnému domu 

Znak č. 10 Vedlejší stavby tvořící příslušenství k rodinnému domu zohledňuje v jeho ceně 

existenci a rozsah vedlejších staveb. V případě, že snižují cenu rodinného domu, činí srážka 

až - 3 %. To muže nastat v případě, kdy je nutné vedlejší stavby vzhledem k jejímu stavu 

odstranit nebo opravit, aby bylo možné ji opět používat. Nutné podotknout, že vedlejší stavby 

do 25 m
2
 jsou již částečně součástí ceny rodinného domu a její vliv na cenu rodinného domu 

je nutné stanovit nejčastěji podle odborného odhadu v rozmezí od 5 do 10 % ceny rodinného 

domu. Vedlejší stavby nad 25 m
2
 je nutné ocenit zvlášť (přičtou se k ceně). Tento postup je 

korektní a v případě vedlejších staveb nad 25 m
2
 je zcela totožný, jako u nákladové metody, a 

proto není potřeba jej měnit. 

4.4.10 Pozemky ve funkčním celku se stavbou 

Znak. č. 11 Pozemky ve funkčním celku se stavbou promítá do ceny rodinného domu existenci 

a velikosti přilehlých pozemků, které jsou součástí rodinného domu. V případě, kdy je 

velikost pozemku ve funkčním celku se stavbou menší než 300 m
2
, je hodnota kvalitativního 

pásma - 0,01. V případě, kdy je velikost pozemku ve funkčním celku se stavbou větší jak 

800 m
2
, je hodnota kvalitativního pásma + 0,01. Hodnota takového pozemku je stanovena 

samostatně. 

U nákladové metody není vliv existence a velikosti pozemků ve funkčním celku hodnocen 

vůbec. Z tohoto důvodu a z důvodu malých přirážek/srážek je vhodné tento znak zrušit a 

případné vlivy pozemků ve funkčním celku je možné zohlednit ve znaku č. 12 Kriterium jinde 

neuvedené. 

4.4.11 Kriterium jinde neuvedené 

Znak č. 12 Kriterium jinde neuvedené umožňuje zohlednit v ceně rodinného domu vlastnosti 

konstrukce a vybavení, které nejsou uvedeny v ostatních znacích indexu konstrukce a 

vybavení. Hodnotí, zda se jedná o vlivy, které zvyšují nebo snižují cenu a je nutné je 

zdůvodnit. Znak může nabývat hodnot - 0,10 až + 0,10 [1]. 

V praxi je určení této přirážky/srážky velmi individuální a u nákladové metody není tento 

znak hodnocen vůbec. Pokud by však tento znak měl zohlednit i vliv znaků, které jsou 

navrženy ke zrušení, je potřeba rozpětí hodnot tohoto znaku alespoň zdvojnásobit a použitou 

výši hodnoty kvalitativního pásma náležitě odůvodnit. 



107 

4.4.12 Stavebně-technický stav 

Znak č. 13 Stavebně-technický stav se skládá z pěti kvalitativních pásem a do ceny rodinného 

domu zohledňuje jeho stav, stáří, dosavadní údržbu a předpoklad stavebních úprav a 

rekonstrukcí. Vyjadřuje tak opotřebení stavby. Znak může nabývat hodnot 1,25 až 0,24. 

U nákladové metody je možné opotřebení stavby stanovit metodou lineární nebo analytickou 

(příloha č. 15 oceňovací vyhlášky [1]). Použití jiných metod pro výpočet opotřebení se 

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

předpokládané životnosti. Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla 

u rodinných domů se zděnými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 

80 let a méně. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení může činit 

nejvýše 85 %. V případě, že je opotřebení objektivně větší než 85 % nebo je rodinný dům po 

opravě, mimo běžnou údržbu, stanoví se opotřebení analytickou metodou pomocí 

objemových podílů konstrukcí a vybavení na ceně stavby. 

Pokud uvažujeme jeden z nejběžnějších životních cyklů rodinného domu, kdy je na začátku 

novostavba ve výborném stavu a s postupným stárnutím se zhoršuje stav (nejsou prováděny 

žádné opravy či rekonstrukce), je průběh opotřebení rodinného domu u nákladové i 

porovnávací metody poměrně totožný. Viz obrázek č. 5. U porovnávací metody se hodnota 

opotřebení mění skokově a prvních cca 25 let je mírně vyšší, ale v následujících letech 

opotřebení stanovené lineární metodou víceméně kopíruje. Z tohoto důvodu není potřeba znak 

č. 13 Stavebně-technický stav nějak upravovat. 
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Obrázek č. 5 – Srovnání opotřebení rodinného domu u nákladové a porovnávací metody 

4.4.13 Návrh nových kvalitativních pásem indexu konstrukce a vybavení 

Na základě srovnání jednotlivých znaků indexu konstrukce a vybavení s postupy ocenění 

rodinného domu nákladovým způsobem uvedeným v § 5 oceňovací vyhlášky [1] byly pro 

rodinné domy v některých případech navrženy nové podoby znaků a kvalitativních pásem 

indexu konstrukce a vybavení. Některé znaky bylo navrženo zrušit a jiné zachovat. Uvedené 

úpravy shrnuje tabulka č. 23. 
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Tabulka č. 23 – Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu konstrukce a vybavení 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota Vi 

1 

Provedení 

obvodových 

stěn 

I. Typ 1 - Dřevostavby nebo zdivo smíšené bez zateplení - 0,08 

II. Typ 2 - Zdivo z pálených cihel tl. 45 cm a podobné  0 

III. Typ 3 - Dřevostavby (novostavby) a stavby zateplené 0,04 

IV. Ekologické stavby, nízkoenergetické a pasivní domy atd. 0,10 

2 
Počet podlaží 

a podsklepení 

I. 1 NP, bez podsklepení 0 

II. 1 NP, s podsklepením - 0,07 

III. 2 NP, bez podsklepení - 0,14 

IV. 2 NP, s podsklepením - 0,17 

3 Podkroví 

I. Plochá střecha 0 

II. Šikmá střecha, bez účelově využitelného podkroví - 0,09 

III. 
Šikmá střecha, účelově využité podkroví do 1/3 podlahové 

plochy 1.NP 
- 0,04 

IV. Šikmá střecha, účelově využité podkroví do 2/3 PP 1.NP 0 

V. Šikmá střecha, účelově využité podkroví nad 2/3 PP 1.NP 0,02 

4 
Napojení na 

veřejné sítě 

I. Bez přípojek - 0,13 

II. Přípojka elektro - 0,06 

III. Přípojka elektrické energie a vody - 0,03 

IV. Přípojka elektrické energie a vody a odkanalizování RD 0 

V. Přípojka elektrické energie, vody, kanalizace a plynu 0,02 

5 

Způsob 

vytápění 

stavby 

I. Bez vytápění - 0,05 

II. Lokální vytápění - 0,02 

III. Ústřední nebo etážové vytápění  0 

IV. Podlahové, stěnové, teplovzdušné vytápění 0,07 

V.* Ostatní druhy vytápění (např. solární, tepelná čerpadla) 0,08 až 0,10 

6 
Základní 

příslušenství 

I. Bez základního příslušenství - 0,05 

II. Základní příslušenství v podstandardním provedení - 0,03 

III. 
Vana nebo sprcha, umyvadlo, záchod ve standardním 

provedení 
0 

IV. Základní příslušenství v nadstandardním provedení 0,03 

7 

Ostatní 

vybavení 

v RD 

I. Bez dalšího vybavení 0 

II.* 
S dalším vybavením (např. sauna, centrální vysavač, vnitřní 

bazén apod.) 
0,01 až 0,25 

8 

Vedlejší 

stavby tvořící 

příslušenství 

k RD 

I.* Snižující hodnotu RD - 0,01 až - 0,03 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkově zastavěné ploše 

nad 25 m
2
 

0 

III.* Standardní příslušenství – vedlejší stavby celkem do 25 m
2
 0,05 až 0,10 

9 

Kritérium 

jinde 

neuvedené 

I.* Snižující cenu až - 0,20 

II. Bez vlivů na cenu 0 

III.* Zvyšující cenu až 0,20 

10 
Stavebně-

technický stav 

I. Stavba ve výborném stavu 1,25 

II. Stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou 1,05 

III. 
Stavba se zanedbanou údržbou – (předpoklad provedení 

menších stavebních úprav)  
0,85 

IV. 
Stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení 

rozsáhlejších stavebních úprav) 
0,65 

V. 
Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí 

dlouhodobé životnosti) 
0,40 

11 Stáří 

I. Do 20 let včetně 1 

II. Nad 20 do 30 let včetně 0,9 

III. Nad 30 do 50 let včetně 0,8 

IV. Nad 50 do 80 let včetně 0,7 

V. Starší než 80 let 0,6 

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí být odůvodněno včetně použité výše jeho hodnoty. 
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Index konstrukce a vybavení se následně stanoví podle následujícího vztahu: 

    (   ∑   
 
   )          (5) 

Je-li rodinný dům po celkové rekonstrukci, pak se za jeho stáří pro stanovení hodnoty znaku 

č. 11 považuje počet let od kolaudace této rekonstrukce plus 15 let. Za celkovou rekonstrukci 

se pro tento účel považuje stavba, u níž došlo k výměně alespoň 60 % objemových podílů 

prvků konstrukcí a vybavení. K celkové rekonstrukci starší 50 let se nepřihlíží. Je-li stavba 

s nástavbou, přístavbou, popřípadě se stavebními úpravami, jejichž objemové podíly ze 

stavby činí alespoň 50 % a které by se podle stáří zařadily do jiné kategorie oproti původní 

části stavby, lze hodnotu znaku č. 11, příslušejícího původní stavbě, zvýšit o hodnotu 0,01 až 

0,1. Zařazení do kvalitativního pásma jednotlivých znaků musí vyplývat z popisu stavby. 

Pokud stavba nesplňuje v hodnoceném znaku všechna kritéria jednotlivých kvalitativních 

pásem, zařadí se do nejbližšího porovnatelného kvalitativního pásma. 

4.4.14 Závěr k analýze indexu konstrukce a vybavení 

V kapitole 4.4 jsou analyzovány znaky indexu konstrukce a vybavení porovnávacího způsobu 

ocenění rodinných domů. Analýza je provedena srovnáním jednotlivých znaků s postupy 

ocenění rodinného domu nákladovým způsobem uvedeným v § 5 oceňovací vyhlášky [1]. 

Dále jsou specifikovány zásadní rozdíly v ocenění jednotlivých konstrukcí a vybavení 

rodinných domů, které vznikají u obou způsobů ocenění. Na základě analýzy znaků byla 

navržena přesnější kvalitativní pásma a jejich hodnoty, která ve většině případů odpovídají 

finančním nákladům na zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo pořízení vybavení rodinného 

domu. 

Z provedeného srovnání porovnávacího a nákladového způsobu ocenění se jako 

nejkomplikovanější jeví stanovení kvalitativních pásem a především jejich hodnot u znaku 

č. 2 Provedení obvodových stěn. Analýza poukázala na problematické zařazení rodinných 

domů s obvodovými stěnami na bázi dřeva. Jako problematické se také jeví zařazování 

moderních konstrukčních systémů obvodových stěn rodinných domů do kvalitativních pásem. 

Z analýzy rovněž vyplynulo, že by bylo vhodné posuzovat jednotlivé konstrukční systémy 

obvodových stěn z hlediska jejich finanční a konstrukční náročnosti, životnosti a tepelně 

izolačních vlastností a na základě toho i stanovit nová kvalitativní pásma znaku Provedení 

obvodových stěn.  
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Hodnoty kvalitativních pásem znaku č. 4 Podlažnost podle provedené analýzy vykazují 

značný nesoulad. Přirážky a srážky jsou totiž podle nákladového způsobu ocenění až 

desetinásobně větší. Na základě srovnání s nákladovým způsobem byl tento znak rozdělen na 

dva. Jeden zohledňuje do ceny rodinného domu počet podlaží a podsklepení rodinného domu 

a druhý zohledňuje využití podkroví. 

Ve většině případů jsou hodnoty přirážek/srážek kvalitativních pásem jednotlivých znaků 

podle nákladového způsobu větší než podle způsobu porovnávacího. Pouze u znaku č. 6 

Způsob vytápění stavby je tomu naopak.  

Nově navržené hodnoty kvalitativních pásem jsou odvozeny z nákladového způsobu ocenění, 

který do konečné ceny rodinného domu promítá náklady na pořízení určitého druhu 

konstrukce nebo vybavení. Ty však nemusejí odrážet situaci na trhu a vliv preferenci 

kupujících či prodávajících. 

4.5 SYNTÉZA ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ A JEJICH DISKUZE 

Na výše uvedených řádcích byly popsány výsledky z analýzy dvou nejzásadnějších indexů 

porovnávacího způsobu ocenění rodinného domu dle oceňovací vyhlášky [1]. Index polohy 

byl srovnán s rozdíly průměrných cen z homogenní databáze nabídkových cen rodinných 

domů. Index konstrukce a vybavení byl analyzován pomocí nákladového způsobu ocenění 

rodinného domu z oceňovací vyhlášky. 

Princip porovnávacího způsobu je svým způsobem velmi podobný způsobu nákladovému. 

V obou případech se jedná o stanovení nákladů na zhotovení rodinného domu s přihlédnutím 

ke stáří. Následně je rodinný dům „zasazen“ do určité lokality ať už indexem polohy 

(u porovnávacího způsobu) nebo koeficientem prodejnosti (u způsobu nákladového). 

Zavedením porovnávacího způsobu do oceňovacích předpisů došlo především 

ke zjednodušení postupu a ke zpřesnění stanovení administrativní ceny z pohledu přiblížení se 

k obvyklé ceně nemovitosti zejména díky preciznějšímu určení vlivu polohy nemovitosti. Ta 

totiž není omezena pouze na určitou obec, město nebo čtvrť, ale do vlivu polohy je zahrnuto i 

působení okolí, ať už s negativními nebo pozitivními vlivy na cenu nemovitosti. 

Nejzásadnějším zjištěním z provedených analýz je skutečnost, že ceny rodinných domů 

v centru obcí nebo měst jsou v průměru o 13 až 15 % nižší než v klidnějších nebo okrajových 

lokalitách. Což je opačný trend a navíc mnohem větší rozdíl, než uvádí hodnoty kvalitativních 
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pásem indexu polohy porovnávacího způsobu ocenění. Z toho tedy plyne, že rodinné domy 

v centru jsou méně preferované, než v klidnějších lokalitách. 

V rámci návrhu nové podoby znaků, kvalitativních pásem a jejich hodnot byl počet znaků 

zredukován, čímž došlo i k částečnému zjednodušení. Na druhou stranu však bylo v některých 

případech zavedeno rozpětí hodnot kvalitativních pásem, což rozšířilo možnosti pro ty, kteří 

s oceňovací vyhláškou pracují. Zároveň to však na ně klade větší zodpovědnost a požadavky 

na znalosti a zkušenosti s faktory ovlivňující ceny nemovitostí. Autor je však toho názoru, že 

oceňovací vyhláška nemá být „kuchařkou“, pomocí které stanoví přesnou cenu nemovitosti 

každý. To ani není reálné takovou „kuchařku“ sestavit. Spíše je reálné určit jednotný postup, 

dodat kvalitní podklady a na základě toho pak stanovit cenu nemovitosti. K tomu je však 

potřeba mít i patřičné znalosti a zkušenosti. 

Ke zpřesnění podkladů pro stanovení cen nemovitostí by přispělo i zpracování databáze 

realizovaných cen nemovitostí. Zdrojem dat pro tuto databázi by byla ocenění, které se pro 

účely převodu nemovitostí vypracovávají. Ocenění zpracovaná znalcem nebo odhadcem jsou 

jistě jakostnější zdroj než realitní inzerce. Obsahují kvalitní popisy a charakteristiky 

nemovitostí a ve spojení s realizovanou prodejní cenou tvoří ideální zdroj dat pro databázi. 

Pokud by posudky byly dostupné i elektronicky, bylo by zpracování takové databáze i velmi 

jednoduché a časově nenáročné. Výsledky z takové databáze by pak byly aktuální a efektivně 

by reagovaly na změny trhu s nemovitostmi. Určitě by pak mohly přispět i k evaluaci 

cenových odhadů a posudků o ceně nemovitosti. 

Aktuálnost podkladů je rovněž velkým problémem oceňovací vyhlášky. Např. uváděné 

konstrukce nebo vybavení staveb považované za standardní jsou v řadě případů překonané a 

nadstandardní jsou v dnešní době zcela běžné.  

Žijeme v informační době a díky dostupným informacím se rovněž objevují i nové aspekty 

ovlivňující ceny nemovitostí. V brzké době bude v platnosti legislativa, která předpokládá 

povinnost opatřit nejen plánované ale i současné stavby Průkazem energetické náročnosti 

budovy, které velmi srozumitelně seznámí majitele, příp. kupující a nájemce, s energetickou 

spotřebou budovy z hlediska vytápění, chlazení, ohřevu teplé vody, větrání a osvětlení. 

S novou povinností, která vyvstane v souvislosti se snižováním energetické náročnosti budov 

v České republice, bude na trhu existovat nový aspekt ovlivňující obvyklou cenu nemovitosti 

a její postavení na trhu. S povinností opatřit všechny stavby v zemi takovým průkazem bude 

existovat jednoduché a veřejnosti srozumitelné srovnání staveb mezi sebou z pohledu 
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energetické náročnosti a toto bude pravděpodobně i jeden z faktorů v rozhodování o její koupi 

[23]. 

Na obzoru jsou i další faktory ovlivňující cenu nemovitostí, jako je např. ekologická 

náročnost budovy, míra souladu s principy udržitelného vývoje, míra emise CO2 po celou 

dobu životního cyklu stavby apod., protože již dnes existují různé (a zatím nepovinné) 

národní a nadnárodní certifikační nástroje pro vyjádření úrovně kvality budov. 

K mezinárodním certifikačním nástrojům hodnocení budov patří například britský systém 

BREEAM, americký systém LEED, německý DGNB nebo certifikace GreenBuilding platná 

pro Evropskou unii. Na ČVUT v Praze byla vyvinuta česká lokalizace mezinárodní metodiky 

SBTool, která zohledňuje místní specifické klimatické a geomorfologické podmínky, místní 

technickou a materiálovou základnu a místní tradice jak ve stavebnictví, tak i ve formě 

bydlení. 

Nové faktory ovlivňující cenu nemovitosti, jako jsou energetické štítky nebo certifikáty 

budov, jistě přispějí k větší informovanosti účastníků trhu s nemovitostmi a pokud budou 

zahrnuty do podkladů pro oceňování nemovitostí, tak usnadní proces stanovení ceny 

nemovitosti a přispějí i ke zvýšení přesnosti výsledku. 
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5  ZÁVĚR 

Disertační práce se zabývá znaky a jejich kvalitativními pásmy porovnávacího způsobu 

ocenění rodinného domu dle oceňovací vyhlášky. Výsledky se zaměřují především na vliv 

polohy, který je analyzován pomocí databáze nabídkových cen nemovitostí, a vliv konstrukce 

a vybavení analyzovaný pomocí nákladového způsobu ocenění staveb. 

Cílem disertační práce bylo na základě provedené analýzy navrhnout případná opatření 

směřující ke zpřesnění stanovování cen rodinných domů porovnávacím způsobem dle 

oceňovacích předpisů. Cíl disertační práce byl naplněn – byly identifikovány rozporné 

hodnoty kvalitativních pásem a navrženy buď hodnoty nové nebo nové znaky či kvalitativní 

pásma. V rámci návrhu nové podoby znaků, kvalitativních pásem a jejich hodnot byl celkový 

počet znaků zredukován. 

Pro vědecký obor oceňování nemovitostí jsou přínosy disertační práce v oblasti teoretické 

následující. V rámci zpracování disertační práce vznikla rozsáhlá homogenní databáze 

nabídkových cen rodinných domů za celou Českou republiku, která umožnuje provádět další 

srovnání a analýzy nejen pro obor oceňování nemovitostí. V disertační práci jsou rovněž 

uvedeny postupy pro zpracování takové databáze. 

V oblasti praktické je přínos disertační práce především pro práci znalců a odhadců ve formě 

možného zkvalitnění a sjednocení výsledků znalecké a odhadní činnosti. Základním 

praktickým přínosem jsou stanovené míry vlivu vybraných faktorů (znaků a kvalitativních 

pásem) na zjišťovanou cenu rodinného domu. 

V oblasti pedagogické jsou přínosem zpracované charakteristiky znaků a kvalitativních pásem 

a popisy principů porovnávacího způsobu ocenění. Mohou se tak stát podkladem pro 

seznámení s touto metodou ocenění a docela dobře fungovat i jako metodická pomůcka pro 

používání porovnávacího způsobu ocenění. 

V neposlední řadě je disertační práce rovněž směřována také autorům dotčených zákonných 

předpisů a to jako podklad pro úvahy o změně či úpravě těchto předpisů. 



115 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ A LITERATURY 

[1] Vyhláška č. 3/2008 Sb. ze dne 3. ledna 2008, o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění novely 

č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. (oceňovací 

vyhláška). 

[2] Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

[3] Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

v platném znění. 

[4] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění. 

[5] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 

znění. 

[6] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném 

znění. 

[7] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku), v platném znění. 

[8] Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb. a 

zákona č. 444/2011 Sb. 

[9] Prováděcí vyhláška č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

[10] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném 

znění. 

[11] Zákon č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění. 

[12] BRADÁČ, A. a kol.: Teorie oceňování nemovitostí VII. přepracované a doplněné 

vydání. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2008. 727 s. ISBN 978-80-

7204-578-5. 

[13] KLIMEŠ, V.: Věcné zásady oceňování nemovitostí pro potřeby hypotečních úvěrů. 

Akademické nakladatelství CERM Brno, 1995, ISBN 80-85867-81-8 

[14] KLEDUS, R., Znalecký objekt v oceňovacím znalectví. In Soudní inženýrství, červenec 

2009, roč. 20, č. 2, s. 72 – 84. 

[15] ŠTOLA, J., DAŇHEL, P.: Sběr dat pro porovnávací způsob oceňování nemovitostí. In 

Sborník XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. VUT v Brně, 2012 

Brno, ISBN: 978-80-214-4412- 6. 

[16] Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby, 

ve znění novely č. 20/2012. 

[17] Český statistický úřad [online]. Malý lexikon obcí ČR 2011. [cit. 2012-23-02], Dostupné 

z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/1302-11>. 

[18] Český statistický úřad [online]. Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2008 - 

2010. [cit. 2012-23-02], Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/7009-11-r_2011>. 

[19] Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Statistiky nezaměstnanosti z územního 

hlediska. [cit. 2012-23-02], Dostupné z WWW: <http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem>.  



116 

[20] MAŘÍKOVÁ, P.: Malé obce - sociologický pohled. [online] In Deník veřejné správy. 

[cit. 2012-23-05], Dostupné z WWW: < http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6169068>. 

[21] RTS, a.s.: Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2012, [online]. České stavební 

standardy. [cit. 2012-23-05] , Dostupné z WWW: 

<www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2012.html>. 

[22] ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, 

2011. 56 s. 

[23] KARABEC, J.: Konstrukce obvodových stěn rodinných domu u porovnávací metody. In 

Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2011. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, 2011. ISBN: 978-80-214-4276- 4. 

[24] SCHENKOVÁ, K.: Průkaz energetické náročnosti budovy jako možný nový aspekt 

ovlivňující obvyklou cenu rezidenční nemovitosti a její postavení na trhu. In Sborník 

anotací konference Junior Forensic Science Brno 2012. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, 2012. ISBN: 978-80-214-4485-0. 

[25] INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COMMITTEE (IVSC). 

Medzinárodné ohodnocovacie štandardy. 1. vydání, Slovenská Asociácia 

Ekonomických Znalcov, Bratislava, 2005, 505 s., ISBN 80-969-248-0. 

 

  



117 

SEZNAM VLASTNÍCH PRACÍ K TÉMATU 

Karabec, J.; DATABÁZE NABÍDKOVÝCH CEN RODINNÝCH DOMŮ. In Sborník 

konference Junior Forensic Science 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. ISBN: 978-80-214-4485- 

0.  

Karabec, J.; ZNAK PROVEDENÍ OBVODOVÝCH STĚN U POROVNÁVACÍHO 

ZPŮSOBU OCENĚNÍ. In Soudní inženýrství, 2012, roč. 22 - 2011, č. 5 - 6, s. 240-245. ISSN: 

1211- 443X. 

Karabec, J.; Horalík, J.: STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DATABÁZE CEN 

NEMOVITOSTÍ. In Sborník konference Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. ISBN: 

978-80-214-4393- 8. 

Karabec, J.; ANALÝZA INDEXU KONSTRUKCE A VYBAVENÍ RODINNÝCH DOMŮ 

U POROVNÁVACÍ METODY UVEDENÉ V OCEŇOVACÍCH PŘEDPISECH. In Sborník 

XXI. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2012. ISBN: 

978-80-214-4412- 6. 

Karabec, J.: KONSTRUKCE OBVODOVÝCH STĚN RODINNÝCH DOMŮ 

U POROVNÁVACÍ METODY. In Sborník konference Junior Forensic Science Brno 2011. 

Brno: VUT v Brně, 2011. ISBN: 978-80-214-4276- 4. 

Karabec, J.: SROVNÁNÍ CEN BYTOVÉHO DOMU STANOVENÝCH DLE 

OCEŇOVACÍCH PŘEDPISŮ. In Sborník konference JUNIORSTAV 2011. Brno: 2011. 

ISBN: 978-80-214-4232- 0. 

Karabec, J.: KVALITATIVNÍ PÁSMA POROVNÁVACÍ METODY OCEŇOVÁNÍ 

NEMOVITOSTÍ. In Sborník konference Junior Forensic Science Brno 2010. Brno: VUT 

v Brně, 2010. ISBN: 978-80-214-4090- 6. 

Karabec, J.: OCEŇOVÁNÍ VYBRANÝCH NEMOVITOSTÍ POROVNÁVACÍM 

ZPŮSOBEM. In Sborník konference JUNIORSTAV 2010. Brno: VUT v Brně, 2010. ISBN: 

978-80-214-4042- 5. 

Karabec, J.: ZMĚNA ZÁKONA O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH. In Sborník konference 

Junior Forensic Science Brno 2009. ISBN: 978-80-214-3822- 4. 

  



118 

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 – Vliv struktury, stavu a okolí oceňovaného objektu .......................................... 45 

Tabulka č. 2 – Statistická charakteristika nabídkových cen rodinných domů.......................... 53 

Tabulka č. 3 – Vliv konstrukce a stav rodinného domu na průměrnou cenu ........................... 54 

Tabulka č. 4 – Výsledky z H-DNC-RD pro malé obce ............................................................ 57 

Tabulka č. 5 – Vybavenost obcí ............................................................................................... 60 

Tabulka č. 6 – Průměrné ceny rodinných domů a míra nezaměstnanosti na úrovni okresů .... 64 

Tabulka č. 7 – Výsledky z H-DNC-RD pro velké obce a města .............................................. 67 

Tabulka č. 8 – Výsledky z H-DNC-RD pro vybrané obce a města .......................................... 74 

Tabulka č. 9 – Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro malé obce ................. 79 

Tabulka č. 10 – Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu polohy pro velké obce a města . 80 

Tabulka č. 11 – Srovnání znaku Provedení obvodových stěn rodinných domů 

u porovnávacího a nákladového způsobu ocenění ......................................... 87 

Tabulka č. 12 – Návrh znaku Provedení obvodových stěn ...................................................... 89 

Tabulka č. 13 – Základní ceny v Kč za 1 m3 obestavěného prostoru rodinných domů ........... 90 

Tabulka č. 14 – Srovnání znaku Podlažnost u porovnávacího a nákladového způsobu .......... 91 

Tabulka č. 15 – Návrh znaku Počet podlaží a podsklepení ...................................................... 94 

Tabulka č. 16 – Návrh znaku Podkroví .................................................................................... 94 

Tabulka č. 17 – Srovnání znaku Napojení na veřejné sítě porovnávací metody s nákladovou 

metodou .......................................................................................................... 97 

Tabulka č. 18 – Návrh znaku Napojení na veřejné sítě ............................................................ 98 

Tabulka č. 19 – Srovnání znaku Způsob vytápění stavby porovnávací metody s nákladovou 

metodou ........................................................................................................ 100 

Tabulka č. 20 – Návrh znaku Způsob vytápění stavby........................................................... 101 

Tabulka č. 21 – Srovnání znaku Základní příslušenství v rodinném domě porovnávací 

metody s nákladovou metodou ..................................................................... 103 

Tabulka č. 22 – Návrh znaku Základní příslušenství ............................................................. 104 

Tabulka č. 23 – Návrh znaků a kvalitativních pásem indexu konstrukce a vybavení ............ 109 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1 – Oceňovaný objekt a prvky okolí [14] ............................................................... 43 

Obrázek č. 2 – Histogram zastavěných ploch rodinných domů (zdroj: DNC-RD) .................. 49 

Obrázek č. 3 – Histogram užitných ploch rodinných domů (zdroj: DNC-RD) ........................ 50 

Obrázek č. 4 – Četnosti dat v různých kategoriích H-DNC-RD .............................................. 52 

Obrázek č. 5 – Srovnání opotřebení rodinného domu u nákladové a porovnávací metody ... 108 

 


