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Abstrakt  

Diplomová práce se zaměřuje na srovnání vybraných způsobů ocenění pro 

nemovitost typu garáž v lokalitě Havířov, a to konkrétně garáží z cihelných 

bloků. V této práci půjde o srovnání ceny administrativní dle platného cenového 

předpisu a ceny tržní dle komparativní metody a položkového rozpočtu. Mimo 

srovnání ceny administrativní s cenou tržní budu dále zkoumat výsledný cenový 

rozdíl mezi nákladovým způsobem ocenění a porovnávacím způsobem ocenění 

na reálné problémové situaci.  

 

Abstract 

This thesis focuses on the comparison of selected methods for the valuation of 

property type garage in Havirov, namely the garage of brick blocks. In this work 

will be the comparison of prices according to the current administrative price 

regulation and market prices according to the comparative method and itemized 

budget. In addition to administrative price comparison market price, I will further 

explore the resulting price difference between the cost valuation method and 

comparison method of valuation real problem situation. 
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Garáž, nemovitost, porovnávací, nákladový, databáze, administrativní cena, 

tržní cena. 

 

Keywords 

Garage, property, comparison, cost, database, administrative cost, market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace  

OKROUHLÝ, P. Stanovení rozdílu cen garáží u RD v Havířově. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013. 80 s. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Alena Superatová. 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje. 

 

V Brně dne ……………….. 

 

      .………………………………………. 

       Ing. Petr Okrouhlý 

 

 



7 

Poděkování 

 Děkuji výhradně a především své rodině v dosažení svých cílů. Děkuji za 

vytrvalou za významnou finanční podporu, ale především děkuji za aktivní, 

pozitivní a motivační přístup ve vztahu k mému dosavadnímu studiu. 

 

 Děkuji svému bratrovi Mgr. Jiřímu Okrouhlému Ph.D. za připomínky 

k slohovému zpracování této diplomové práce. 

 

 Děkuji Ing. Superatové a Ing. Ruberové za vytrvalou pomoc a konzultace 

nad řešenou problematikou a jejich závěrečnou revizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Obsah 
 

1  ÚVOD ........................................................................................................... 11 

2 TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................... 12 

2.1  NEMOVITOST ........................................................................................ 12 

2.2  PARCELA ............................................................................................... 12 

2.3  HODNOTA .............................................................................................. 12 

2.4  CENA...................................................................................................... 13 

2.5  CENA OBVYKLÁ (OBECNÁ, TRŽNÍ) ..................................................... 13 

2.6  CENA ZJIŠTĚNÁ (ADMINISTRATIVNÍ, ÚŘEDNÍ) ................................. 14 

2.7 STAVBY MOVITÉ A NEMOVITÉ ............................................................ 14 

2.8 SOUČÁSTÍ ............................................................................................. 15 

2.9 PŘÍSLUŠENSTVÍ ................................................................................... 16 

2.10 ŽIVOTNOST ......................................................................................... 17 

2.11 OPOTŘEBENÍ ...................................................................................... 18 

2.12 LOKALITA ............................................................................................ 19 

2.12.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................................................... 19 

2.12.2  HISTORIE MĚSTA HAVÍŘOVA ................................................ 19 

2.13 GARÁŽE ............................................................................................... 20 

3 METODIKA OCEŇOVÁNÍ ............................................................................. 22 

3.1 POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ DLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY .......... 22 

3.2  NÁKLADOVÝ ZPŮSOB OCENĚNÍ DLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY ...... 23 

3.3  POROVNÁVACÍ ZPŮSOB OCENĚNÍ DLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY .. 24 

3.4 METODA CENOVÝM POROVNÁNÍM, PRO STANOVENÍ CENY 

OBVYKLÉ (TRŽNÍ) ............................................................................... 25 

4  PRAKTICKÁ ČÁST ....................................................................................... 27 

4.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY .................................................................. 27 

4.2  METODA CENOVÝM POROVNÁNÍM (KOMPARACE).......................... 29 



9 

4.2.1  SHRNUTÍ DATABÁZE ............................................................... 36 

4.3  OBECNÝ MODEL ................................................................................... 36 

4.3.1  POLOHA GARÁŽE .................................................................... 37 

4.3.2  VÝŠKA GARÁŽE ....................................................................... 38 

4.3.3  ŽIVOTNOST / OPOTŘEBENÍ GARÁŽE .................................... 39 

4.4  OBECNÝ MODEL NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ ................... 39 

4.4.1  KOEFICIENT PRODEJNOSTI (Kp) ............................................ 39 

4.4.2  KOEFICIENT POLOHOVÝ (K5) ................................................. 39 

4.4.3  KOEFICIENT VYBAVENOSTI (K4) ............................................ 40 

4.4.4 STUPEŇ KVALITY VYBAVENÍ ................................................... 40 

4.4.5 KOEFICIENT ZMĚNY CEN STAVEB (Ki) .................................... 41 

4.4.6 VÝPOČET NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ PRO 

HAVÍŘOV - MĚSTO ................................................................... 43 

4.4.7  VYHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ ........ 45 

4.5  OBECNÝ MODEL POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ .............. 46 

4.5.1 OBECNÝ POROVNÁVACÍ MODEL PRO OBLAST HAVÍŘOV - 

MĚSTO ...................................................................................... 46 

4.5.2 POROVNÁVACÍ MODEL PRO LUXUSNĚJŠÍ A HORŠÍ ČÁST 

ÚZEMÍ HAVÍŘOV - MĚSTO ....................................................... 51 

4.5.2.1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ POROVNÁVACÍHO MODELU PRO 

LUXUSNĚJŠÍ A HORŠÍ ČÁST ÚZEMÍ HAVÍŘOV - MĚSTO...... 52 

4.5.3  VYHODNOCENÍ POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ .... 52 

4.6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO OBECNÝ MODEL STANDARDU ....... 53 

4.6.1 VÝPOČET POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU ................................ 55 

4.6.2 VÝHODNOCENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU ....................... 58 

4.7 VÝSLEDNÝ CENOVÝ ROZDÍL NÁKLADOVÉHO, POROVNÁVACÍHO 

ZPŮSOBU OCENĚNÍ A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU + PŘÍKLAD ... 59 



10 

4.8  LIMITY POROVNÁVACÍ A NÁKLADOVÉ METODY .............................. 61 

4.8.1  MOŽNÉ LIMITY PŘI STANOVENÍ CENY NÁKLADOVÝM 

ZPŮSOBEM ............................................................................... 61 

4.8.2 MOŽNÉ LIMITY PŘI STANOVENÍ CENY POROVNÁVACÍM 

ZPŮSOBEM ............................................................................... 66 

4.8.3 REKAPITULACE LIMITŮ POROVNÁVACÍ A NÁKLADOVÉ 

METODY ................................................................................... 69 

4.9 OPOTŘEBENÍ ........................................................................................ 70 

4.9.1  OPOTŘEBENÍ PRO NÁKLADOVÝ ZPŮSOB OCENĚNÍ ........... 70 

5 ZÁVĚR .................................................................................................... 75 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................................. 77 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ................................................................ 78 

SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ ................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

1  ÚVOD 

 Oceňování nemovitostí je odborná činnost, kterou lze stanovit hodnotu 

nemovitosti. Její výpočet je závislý na vybrané metodě ocenění. V této práci 

půjde o srovnání ceny administrativní dle cenového předpisu a ceny tržní dle 

komparativní metody a položkového rozpočtu. Mimo srovnání ceny 

administrativní s cenou tržní, budu diplomová práce zkoumat výsledný cenový 

rozdíl mezi nákladovým způsobem ocenění a porovnávacím způsobem ocenění 

na reálné problémové situaci. 

 Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část je chronologicky sestavena tak, aby byly představeny klíčové 

pojmy, o které se budu opírat v praktické části. Dále bude představen 

metodický výpočet použitých metod, který je v praktické části aplikován do 

výpočtu.   

 V praktické části je definován obecný model garáže, který bude použit 

pro všechny způsoby ocenění. Bude stanovena reálná problémová situace, na 

které bude dokázána potřeba srovnání nákladového způsobu ocenění s 

porovnávacím způsobem ocenění, dle cenového předpisu. Detailněji jsou 

probrány jednotlivé body vyhlášky u zkoumaných metod, včetně nezbytného 

komentáře, proč byla daná hodnota zvolena a dále se budu věnovat rozboru 

číselného hodnocení. Obě metody dle vyhlášky budu srovnávat s cenou tržní a 

položkovým rozpočtem. Vyhodnotím, která vyhlášková metoda se více blíží 

ceně tržní. Položkový rozpočet bude taktéž sestaven na základě vzorového 

obecného modelu. 

 V závěru každé kapitoly a v závěru celé práce jsou uvedeny zjištěné 

výsledky a případná doporučení.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Teoretická část poskytuje čtenáři vstupní znalosti k porozumění 

používaných pojmů v praktické části. Zároveň poodkrývá přibližný obsah 

problematiky, ve které se práce pohybuje. 

 

2.1  NEMOVITOST 

      „Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí trvalým základem.“ [8] 

 

2.2  PARCELA 

 Parcela je pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí pod parcelním 

číslem v daném katastrálním území. Pokud bychom chtěli zjistit vlastnické 

vztahy k určité parcele (platí i pro budovu a jednotku), můžeme využít dálkový 

přístup do evidence katastru z internetového serveru www.cuzk.cz. 

 Pro účely katastrálního zákona se rozumí parcelou „pozemek, který je 

geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem.  

Stavební parcelou - je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy 

a nádvoří.  

Pozemkovou parcelou – je pozemek, který není stavební parcelou“ [4] 

 

2.3  HODNOTA 

 V oceňování je nutné rozlišovat pojmy cena a hodnota. V praxi se tyto 

termíny často zaměňují. Hodnota na rozdíl od ceny není skutečně zaplacenou, 

požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická kategorie, vyjadřující 

peněžní vztah mezi zbožím a službou, kterou lze koupit, na jedné straně, 

kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Jedná se o odhad. Podle 

ekonomické koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo 

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

toho, jak jsou definovány, přitom každá z nich může být zcela vyjádřena jiným 

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

je zjišťována [1]. 

 

http://www.cuzk.cz/
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2.4  CENA  

 Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně 

zaplacenou částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah 

k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. Částka je nebo není zveřejněna, 

zůstává však historickým faktem.  

 V současné době se v ČR cena stanoví dohodou nebo oceněním podle 

zvláštního předpisu, jak plyne z ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů č.135/1994 Sb. a č. 151/1997 Sb. §1, odst. 2: 

„(2) Cena je peněžní částka  

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

b) zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji“ [1] 

 Podle způsobu stanovení ceny nebo typu hodnoty majetku, kterou 

stanovené ceny vyjadřují, teorie oceňování nemovitostí rozlišuje několik druhů 

cen. Pro tuto práci jsou zásadní dva pojmy, a to cena obvyklá a cena zjištěná 

podle cenového předpisu. 

            Dalšími typy cen jsou například cena pořizovací, cena reprodukční, 

cena časová a výnosová hodnota. V průběhu ocenění nemovitosti se v 

souvislosti s metodikou výpočtu používají i některé další termíny jako například 

výchozí cena, jednotková cena, základní cena apod. Každá z výše uvedených 

hodnot nebo cen může být vyjádřena zcela odlišným číslem, proto je při 

oceňování nezbytné vždy zcela přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována. 

          

2.5  CENA OBVYKLÁ (OBECNÁ, TRŽNÍ) 

 Definice ceny obvyklé je uvedena v §2, zákona o oceňování majetku, 

který uvádí: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v 

tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na 

cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

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

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

přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“ [3] 

 Formulaci definice ceny obvyklé v souladu s §2, zákona o oceňování 

majetku osobně považuji za srozumitelnou a plně dostačující, i když nutno 

podotknout, je tento termín neustálou otázkou sporů. To co již zákon výslovně 

neupravuje je způsob, jakým má být cena obvyklá zjištěna. Metodika stanovení 

ceny obvyklé není předmětem mého zájmu, a proto se k této problematice dále 

nevyjadřuji. 

 

2.6  CENA ZJIŠTĚNÁ (ADMINISTRATIVNÍ, ÚŘEDNÍ) 

           Cenou administrativní, která je někdy v literatuře označována i jako cena 

zjištěná, je cena zjištěná podle cenového předpisu. V současné době se jedná 

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

znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 3/2008 Sb. o 

provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 

456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 

387/2011 Sb. s účinnosti od 1. 1. 2012. 

 Tvoří se až při konkrétním prodeji, respektive koupi, a může se od ceny 

obvyklé (tržní) i výrazně odlišovat. Pro zajímavost uvádím, že Komerční banka 

zavedla pojem „tržní cena v tísni“ pro takovou cenu, za jakou je nemovitost 

rychle prodejná.  

 

2.7 STAVBY MOVITÉ A NEMOVITÉ 

 Rozdíl v názvosloví mezi stavbou movitou a nemovitou je odlišován 

z důvodu, že ne všechny stavby jsou nemovitostmi a musejí být nutně věcmi 

nemovitými. Pokud stavba není spojena se zemí pevným základem (např. 

plechová garáž, altán), jedná se o věc movitou, byť by jejímu zhotovení 

předcházelo řízení o povolení stavby. 

 Charakter stavby jako věci movité nebo věci nemovité má důsledky pro 

vyžadovanou formu právního úkonu, jímž je stavba převáděna (§ 46 

občanského zákoníku), a pro určení okamžiku převodu (§ 133 občanského 

zákoníku). 
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 Obdobně pak také nejsou všechny stavby zapsány v katastru 

nemovitostí. Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, používá 

pojmy „budova" a „rozestavěná budova". Budovou se rozumí nadzemní stavba, 

která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí [9].  Rozestavěnou budovou se rozumí budova alespoň v 

takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční 

uspořádání prvního nadzemního podlaží, pokud jí dosud nebylo přiděleno číslo 

popisné nebo evidenční a u budovy, které se číslo popisné nebo evidenční 

nepřiděluje, pokud dosud nebylo započato s jejím užíváním. 

 Lze tedy říci, že budova, i rozestavěná budova, je vždy samostatnou 

věcí. Pokud je zde spojení se zemí pevným základem, lze je vždy považovat za 

nemovitost. Vymezení budovy a rozestavěné budovy ve smyslu katastrálního 

zákona se tudíž nechá podřadit pod stavební zákon pod pojem stavba. 

 Do katastru nemovitostí se zapisují pouze budovy spojené se zemí 

pevným základem, kterým bylo přiděleno číslo popisné nebo číslo evidenční, a 

dále ty, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje, pokud nejsou 

příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Rozestavěné budovy se 

zapisují do katastru nemovitostí pouze na žádost vlastníka. Vůbec se do 

katastru nemovitostí nezapisují drobné stavby definované stavebním zákonem. 

 Je proto třeba upozornit, že stavby spojené se zemí pevným základem 

neztrácejí charakter nemovité věci, i když nejsou budovou (např. plot, studna 

atd.) nebo jsou budovou, která se do katastru nemovitostí nezapisuje (např. 

stodola tvořící příslušenství domu, drobná stavba nebo rozestavěná budova, o 

jejíž zápis nebylo požádáno atd.). 

 

2.8 SOUČÁSTÍ 

 Dle § 120 odst. 1 občanského zákoníku je součástí věci je vše, co k ní 

podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila [8]. Neoddělitelnost je přitom chápána jako neoddělitelnost 

fyzická, technická i funkční. 

 Jakou součást stavby je možné uvést konstrukce, které jsou s ní spojeny: 

zdi, schody, krovy, okna, dveře, ústřední vytápění včetně kotle, kamna 

zapojená do komína.  



16 

 Za součást naopak nepovažujeme zejména elektrické spotřebiče, 

zapojené pouze pohyblivým přívodem do zásuvky ve zdi; tyto jsou 

samostatnými věcmi movitými a neuvažují se při hodnocení stavby.  

 Jak vyplývá z výše popisované povahy stavby jako samotné věci, je 

současným občanským zákoníkem založena na právní konstrukci, že stavba 

není součástí pozemku (§ 120 odst. 2 občanského zákoníku). Jedná se o 

samostatné nemovité věci, které sledují vlastní právní osud.  

 Součástí pozemku, tj. nikoliv samostatnou věcí, jsou vždy trvalé porosty. 

Vysazené trvalé porosty se stávají vlastnictvím vlastníka (všech spoluvlastníků) 

pozemku bez ohledu na skutečnost, kdo porosty na své náklady vysadil. Dojde-

li k vysazení porostů za trvání manželství na pozemku ve výlučném vlastnictví 

jednoho z manželů, nepatří tyto porosty do společného jmění manželů. Trvalé 

porosty nelze samostatně převést ani nelze převést vlastnické právo k 

pozemku, aniž by došlo k převodu vlastnictví k trvalým porostům. 

 Za součást pozemku se dále mohou považovat zpevněné plochy, 

např. tenisové dvorce, venkovní úpravy nebo meliorační zařízení umístěná pod 

povrchem země. Podstatná je funkční spjatost s pozemkem a nemožnost 

oddělení, aniž by došlo ke znehodnocení pozemku. V tomto odstavci je ale již 

nutné posouzení znalce. 

 

2.9 PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 Příslušenstvím jsou věci, které náležejí vlastníkovi hlavní věci a jsou jím 

určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 občanského 

zákoníku). Za příslušenství se tudíž považují samostatné věci, které by samy o 

sobě mohly mít svůj vlastní právní osud, ale z rozhodnutí vlastníka jsou trvale 

funkčně spojeny hospodářským účelem s jinou samostatnou věcí, která je 

považována za věc hlavní. 

 Příslušenství představované nemovitou stavbou je funkčně spjato buď 

s pozemkem, nebo s jinou nemovitostí. Za příslušenství pozemku se považuje 

např. studna z betonových skruží, příslušenstvím nemovité stavby se může stát 

např. vedle stojící stodola. Znamená to, že studna z betonových skruží i stodola 

jsou samostatnými nemovitými věcmi, které mohou být samostatně převáděny, 

ale vzhledem k funkčnímu spojení s jinými nemovitostmi jsou označovány jako 
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příslušenství. Předpokladem je vlastnické právo jednoho vlastníka k věci hlavní 

i k příslušenství. Dále musí být splněn předpoklad, že vlastník věcí hlavní určí, ž 

mají být společně užívány. Dojde-li k převodu věci hlavní bez příslušenství nebo 

k převodu příslušenství bez věci hlavní na jinou osobu, právní povaha 

příslušenství zaniká. 

 Bradáč, A. uvádí ve své publikaci Teorie oceňování nemovitostí 

přepracované a doplněné vydání.  

 „Garáž by mohla být buď součástí domu (je-li s ním provozně spojena), 

nebo je samostatnou věcí. Od vyhlášky č. 540/2002 Sb. (účinnost od 1. 1. 

2003) je možno garáž považovat i za příslušenství (např. rodinného domu); 

režim ocenění je pak odlišný od garáže samostatné, takže může nastat řada 

případů: 

1. garáž samostatná, řadová, patrová, netvořící příslušenství jiné hlavní stavby 

– oceňuje se porovnávacím způsobem, 

2. garáž samostatná, tvořící příslušenství jiné hlavní stavby, případně 

samostatná garáž netvořící příslušenství, ale nedokončená – oceňuje se 

nákladovým způsobem. Koeficient prodejnosti se použije podle hlavní stavby,  

3. garáž vestavěná do objektu, případně přistavěná a s objektem provozně 

propojená, pokud je samostatným nebytovým prostorem – oceňuje se 

nákladovým způsobem jako nebytový prostor. Koeficient prodejnosti má podle 

toho, v jakém objektu se nachází, 

4. garáž vestavěná do objektu, případně přistavěná a s objektem provozně 

propojená, nevyčleněná jako jednotka podle zákona č. 72/1997 SB. – je 

součástí objektu, neoceňuje se samostatně.“ [1] 

 Problematika názvosloví, co je součástí a co je již příslušenstvím, je 

otázkou dodnes velice debatovanou a nutno podotknout, že i příčinou řady 

soudních sporů. Pro účely diplomové práce považuji tyto termíny za dostatečně 

srozumitelné, a proto se k nim dále nevyjadřuji. 

 

2.10 ŽIVOTNOST  

 Pokud budu při oceňování nemovitosti hovořit o životnosti, je nutné 

doplnit tento pojem přídavným jménem předpokládaná životnost. Jde o 

předpoklad, že daná nemovitost bude schopná sloužit svým účelů po určenou 
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dobu. Odborníci, kteří tuto problematiku řeší pomocí různých metod výpočtu, se 

ve svých výsledcích různí a jelikož není v silách znalce oceňujícího nemovitost 

podle cenového předpisu v aktuálním znění zjišťovat předpokládanou životnost 

každé konkrétní stavby složitými metodami, vychází se z tabulkových hodnot 

uvedených ve vyhlášce ministerstva financí. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 

456/2008 Sb. A ve znění vyhlášky č. 460/2009 Sb., příloha č. 15, kde jsou 

uvedeny předpokládané životnosti staveb rozčleněné do jednotlivých konstrukcí 

a vybavení, jež jsou uvedeny též v příloze vyhlášky. Životnost jednotlivých 

konstrukcí a vybavení je udávána intervalem v rozpětí let. 

Životnost může být technická (od vzniku stavby do jejího úplného zániku za 

předpokladu běžné údržby), právní, ekonomická (od vzniku stavby do okamžiku 

ztráty ekonomického užitku, což znamená např. ztrátu výnosů) a morální (do 

momentu stárnutí stavby z hlediska dispozičního řešení, stylu, technologie, 

změny trhu apod.). 

Na technickou životnost mají vliv následující okolnosti: 

 druh konstrukčního systému 

 způsob založení stavby v závislosti na podloží 

 konstrukční řešení a technologické provedení stropů, krovů, schodiště 

 způsob a intenzita užívání stavby 

 provádění běžné údržby 

 rekonstrukce, modernizace 

 

2.11 OPOTŘEBENÍ 

 Nemovitost postupem času ztrácí na své ceně. Ukazatelem, který je 

odrazem stavu nemovitosti, nazýváme opotřebení. Záviset může na různých 

vlivech, těmi zásadními jsou typ nemovitosti, její stáří, provedené rekonstrukce, 

případná nástavba, přístavba či vestavba. Opotřebení může být technické či 

morální. V tomto případě upustíme od definování morálního opotřebení, jelikož 

nemá v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku své místo a navíc ho 

nelze vypočítat pomocí žádného vzorce. Technické opotřebení je možno 

charakterizovat tak, že nemovitost stárne (chátrá) za pomoci běžných okolních 

vlivů, mezi které je možné zařadit vlivy klimatické. Technické opotřebení lze 
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vypočítat pomocí různých metod. Pro účely práce je však okruh metod zúžen 

na dvě. 

 První způsob výpočtu opotřebení se nazývá lineární. Lineární výpočet lze 

vysvětlit jako opotřebení, které se zvyšuje přímo úměrně času. Pokud tedy byla 

naše nemovitost s celkovou životností 100 let postavena před 25 lety a během 

této doby byla prováděna jen běžná údržba, bude opotřebení snižovat cenu 

nemovitosti o 25 %. Pojem životnost je vysvětlen v předchozí kapitole. 

 Druhý způsob výpočtu opotřebení nazýváme analytickou metodou. Jeho 

použití je vyhrazeno pro případ, kdy je stavba po opravě, kterou nelze 

považovat za běžnou údržbu, nebo je stavba ve velmi dobrém/špatném 

technickém stavu, případně když znalec považuje opotřebení zjištěné pomocí 

lineární metody za neúměrné či objektivně větší. Jedná-li se o kulturní památku, 

byla-li provedena nástavba, přístavba, vestavba, v krajním případě i pro stavbu, 

která byla poškozena povodní či požárem. 

 

2.12 LOKALITA 

 Havířov, kde se oceňovaná nemovitost nachází, má zásadní vliv na její 

výslednou cenu. Proto je vhodné se alespoň částečně seznámit s touto 

lokalitou. 

 

2.12.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 „Povrch území města je mírně členitý, v nadmořské výšce kolem 260 

metrů a je rozbrázděn několika údolími podél říček a potoků. Jižní částí protéká 

řeka Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je 

železniční trať z Ostravy - Svinova do Českého Těšína. Nejvýznamnější 

komunikací procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do 

Českého Těšína. Podél ní se táhne hlavní sídlištní útvar města - výšková 

zástavba. Další silnice spojují město s Orlovou a Karvinou.“ [5] 

 

2.12.2  HISTORIE MĚSTA HAVÍŘOVA 

 „Město vzniklo na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti v 

podhůří Beskyd. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro 

pracovníky dolů a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové 
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válce. Počátky města Havířova souvisí s výstavbou hornických sídlišť na 

katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. 

Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády 

ČSR z roku 1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva.  

Poválečná obnova těžby uhlí v revíru závisela v prvé řadě na získání a 

stabilizaci značného počtu pracovníků a rozhodujícím faktorem pro získání 

nových pracovníků byla možnost získat byt. Proto byla zahájena v roce 1947 

výstavba sídlišť. Charakter "socialistického města" a rychlost jeho výstavby 

determinovaly i jeho zcela výjimečné postavení mezi městy České republiky. V 

Havířově je méně průmyslových závodů a podniků i v méně pestré škále 

odvětví. Charakter města dosud odpovídá účelu, pro který byl založen, neboť 

stále značná část ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací.  

 Svého největšího plošného rozměru (celkem 41,95 km2) dosáhl Havířov 

v polovině 70.let po připojení obcí Dolní Datyně (1974) a Horní Suchá (1975). 

Politické události v roce 1989 se z pohledu sídelní problematiky odrazily mimo 

jiné také v tom, že se obec Horní Suchá v roce 1990 opět osamostatnila.  

V současné době je Havířov rozdělen na 8 částí města: Havířov, Životice, 

Bludovice, Podlesí, Šumbark, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Dolní Datyně. 

Rozprostírá se na ploše 3208 ha v nadmořské výšce 260 m. 

V rámci Ostravské sídelní aglomerace si Havířov udržuje pověst města s 

nejkvalitnějším bydlením a ve srovnání s jinými městy regionu s čistým 

prostředím a velmi dobrým rekreačním zázemím.“ [5] 

 

2.13 GARÁŽE 

 Klíčovým slovem této diplomové práce je slovo garáž, a proto je nutné 

tento pojem definovat a poukázat na možné definice, varianty a třídění. Pro 

garáže platí novelizovaná ČSN 73 605, dle které Mahdalová člení garáže takto:  

 

„ Jednotlivá garáž 

 Objekt nebo prostor pro odstavování silničních motorových vozidel, který 

má nejvýše 3 stání a může mít jen jeden vjezd. 
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Řadová garáž 

 Objekt nebo prostor pro odstavování silničních motorových vozidel, který 

má více než 3 stání. Stání se řadí v jedné řadě nebo ve dvou řadách za 

sebou a každé stání v 1. řadě má samostatný vjezd. 

 

Hromadná garáž 

 Objekt nebo prostor pro odstavování nebo parkování vozidel, má více 

než 3 stání, která jsou řazena u vnitřní komunikace nebo ve více řadách 

za sebou na celé ploše podlaží a má zpravidla jeden vjezd. 

Podle funkce (účelu) 

 Odstavná 

 Parkovací 

 Podle stavebního uspořádání 

 Jednopodlažní 

 Vícepodlažní 

Podle vztahu k přilehlému terénu 

 Nadzemní - maximálně 0,5 m nad terénem 

 Podzemní - minimálně 0,5 m pod úrovní přilehlého terénu 

Podle provozu 

 S pohybem vozidel vlastní silou (samoobslužné řidičem vozidla, 

s obsluhou zaměstnanci garáží). 

 S mechanickou dopravou vozidel (tažné zařízení, výtah). 

Podle tříd vozidel 

 Garáže skupiny 1 – vozidla osobní, auta a karavany do délky 5 m, které 

předpis umožňuje stavět v obytných zónách měst. 

 Garáže skupiny 2 a 3 – garáže pro autobusy, tahače, traktory, pracovní 

stroje musí být – kromě speciálních vozidel policie, požárníků, 

zdravotnictví – vždy umístěny mimo obytnou zónu“. [7] 
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3 METODIKA OCEŇOVÁNÍ 

 V této kapitole budou představeny možné způsoby ocenění dále použité 

v praktické části. Pro stanovení administrativní ceny garáže dle cenového 

předpisu bude použit nákladový způsob ocenění a porovnávací způsob ocenění 

dle vyhlášky. Způsob výpočtu ocenění se řídí metodickým postupem uvedeným 

v oceňovací vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb. O oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen 

3/2008 Sb.). Metodika výpočtu tvoří hlavní nosný pilíř v této kapitole, ale i 

v kapitolách následujících, kde je aplikována v praxi. 

 Pro stanovení ceny tržní je použita metoda cenovým porovnáním, také 

zvaná jako komparativní metoda z důvodu jednoznačného slovního odlišení od 

porovnávacího způsobu ocenění dle vyhlášky. 

  

3.1 POUŽITÉ ZPŮSOBY OCENĚNÍ DLE OCEŇOVACÍ 

VYHLÁŠKY 

 Existují tři možné principy ocenění dle vyhlášky. Nákladový, výnosový 

(ten je vždy v kombinaci s nákladovým způsobem ocenění) a porovnávací. Ze 

všeho nejdříve definuji, na čem jsou jednotlivé metody založeny a čím se 

vlastně odlišují. Zákon o oceňování majetku definuje tyto pojmy takto: 

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

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

ocenění. 

 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. 

 Výnosový způsob vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně 

dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění získat a 

z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry). 

 Kombinace nákladového a výnosového způsobu není předmětem 

mého zkoumání, a proto se k této metodě dále nevyjadřuji. 
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3.2  NÁKLADOVÝ ZPŮSOB OCENĚNÍ DLE OCEŇOVACÍ 

VYHLÁŠKY 

 Základní princip nákladové metody spočívá v porovnání známých 

(skutečných) reprodukčních nákladů stavby s porovnatelnými technickými a 

funkčními vlastnostmi se stavbou oceňovanou. 

Dále tento cenový předpis v § 8 definuje, pro jaké typy garáží bude tento postup 

použit a také samotný postup výpočtu, včetně odkazů na příslušné přílohy. Zde 

cituji samotný zákon: 

„Cena samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, 

tvořící příslušenství jiné stavby nebo nedokončené garáže, se zjistí 

vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru základní cenou uvedenou v 

příloze č. 9 vyhlášky, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce. Základní 

cena garáže se násobí koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce:“ [3]  

   ZCU = ZC * K4 * K5 * Ki * Kp 

kde ZCU…základní cena upravená 

 ZC…..základní cena 

 K4…...koeficient vybavení stavby, výše koeficientu K4 je omezena 

rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně na základě 

průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a 

podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním 

provedením. 

   K4 = 1 + (0,54 * n) 

kde 1 a 0,54 jsou konstanty 

n........součet objemových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v příloze č.  

 15 v tabulce č. 6 s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů  

 konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením. 

K5......koeficient polohový podle vyhlášky č.3/2008, příloha č. 14 

Ki.......koeficient změny cen staveb podle vyhlášky č.3/2008, příloha č. 38,  

 vztažený k cenové úrovni roku 1994 

Kp......koeficient změny cen staveb podle vyhlášky č.3/2008, příloha č. 38,  

 vztažený k cenové úrovni roku 1994 

  K obecnému výpočtu bych ještě dodal, že koeficient změny cen 

staveb se od roku 1994 přímo úměrně mění se změnou koeficientu inflace. 
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Dalším důležitým faktem je, že pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená 

příčkami, přesáhne 100 m2 nebo stavba má více než dvě podlaží, zjistí se cena 

garáže podle § 3. Tedy, že garáž se bude posuzovat jako budova či hala. Tento 

fakt platí i pro vypočet porovnávacího způsobu ocenění dle § 24 odst. 4. 

 Na závěr bych uvedl, že nákladová metoda ocenění neodráží ani tržní 

nabídku a tedy ani tržní hodnotu. Při zaměření jen na ni může docházet k 

vážným deformacím a škodám. Doplatilo na to naše bankovnictví, když těsně 

po roce 1990 uvěřilo hodnotám vyčísleným pouze tímto způsobem a majitelům 

byly poskytnuty vysoké úvěry, které nebyly vždy jasně podloženy koncepcí 

rozvoje podniku, zajištěným odbytem apod. a po několika letech se zjistilo, že 

podniky jsou v konkurzu. Proto se v praxi nikdy nevyhotovuje znalecký posudek 

pouze z jedné metody. Znalec vždy na závěr musí uvést důvody, proč byla 

daná metoda zvolena.  

 

3.3  POROVNÁVACÍ ZPŮSOB OCENĚNÍ DLE OCEŇOVACÍ 

VYHLÁŠKY 

 V § 24 Garáž, odstavec 1, je uvedeno cituji: „Cena dokončené 

samostatné nebo řadové, jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která 

netvoři příslušenství jiných staveb, kromě staveb oceňovaných podle § 26 a § 

26a, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného 

způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou průměrnou cenou uvedenou 

v příloze č. 18 v tabulce č. 1 a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je 

zahrnuto standardní vybavení garáže uvedené v příloze č. 9“. [3] 

 Zde je důležitá poslední část, která říká, co je standardem. Je třeba být 

obezřetný a uvědomit si, že indexovaná cena se uvažuje z přílohy č. 18, nikoliv 

z přílohy č. 9. Ta definuje pouze, co je standardem a co jim už není. Cena 

upravená se zjistí podle vzorce: 

   CU = IPC x I 

kde  CU……cena upravená za m3 obestavěného prostoru 

 IPC……indexovaná průměrná cena podle vyhlášky č.3/2008 Sb., přílohy  

 č. 18, tabulky č. 1 

 I……….index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:  

   I = IT x Ip x IV 



25 

kde  IT………index trhu se stanoví podle vzorce:  

   IT = 1 + ΣTi, 

kde  Ti……...hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy 

č. 18a tabulky č. 1 vyhlášky č.3/2008 Sb., Pro garáže, které tvoří 

příslušenství ke stavbě oceňované podle e §26 a §26a vyhlášky č.3/2008 

Sb., se použije hodnota indexu trhu stanovená pro tuto stavbu; 

kde  Ip……...index polohy se stanoví podle vzorce:  

   Ip = 1 + ΣPi, 

kde  Pi……..hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy 

z přílohy č. 18a tabulky č. 2 vyhlášky č.3/2008 Sb. Pro garáže, které tvoří 

příslušenství ke stavbě oceňované podle §26 a §26a vyhlášky č.3/2008 

Sb., se použije hodnota indexu polohy stanovená pro stavbu; 

Iv……...index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce:  

    Iv = (1+ ΣVi) x V6 

kde  Vi ……......hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce 

a vybavení podle přílohy č.18 tabulky č. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

  Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních 

pásem a jejich hodnoty jsou uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh. 

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejích 

charakteristik do kvalitativního pásma znaku. Indexy se pro další výpočet 

zaokrouhlují na dvě desetinná místa.  

 

3.4 METODA CENOVÝM POROVNÁNÍM, PRO STANOVENÍ 

CENY OBVYKLÉ (TRŽNÍ) 

 „Porovnání neboli komparace je analytický proces, při němž se na 

hledaný parametr posuzovaného subjektu usuzuje na základě známých 

parametru subjektu obdobných, podobných či shodných. Je založeno na 

obecném předpokladu, že jsou-li dva nebo více subjektu ve většině parametru 

či dalších vlastností shodné, obdobné nebo podobné, měly by být shodné, 

obdobné či podobné i jejich parametry zbývající.“ [6]  

 Z výše uvedeného lze usuzovat, že porovnávané nemovitosti by měly mít 

shodné alespoň některé parametry, aby bylo možné srovnání provést. Před 

započetím porovnávání je vždy potřeba vytipovat objekty, které budeme 
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srovnávat. Jednou z variant je sběr dat především z realitního serveru a 

internetové inzerce a vytvoření databáze srovnávaných objektu. Jedná se 

především o ocenění porovnáním s věcí obdobnou, k datu ocenění a volně 

prodávanou. Vzhledem k tomu, že nemovitosti nejsou přemístitelnou věcí, je 

potřeba srovnání provádět ještě z dalších hledisek. Jedním z nejdůležitějších 

faktorů je především poloha nemovitosti. „Vliv polohy na cenu je třeba tedy vždy 

mít na paměti, a pokud je to možné, je třeba srovnávat nemovitosti ve stejných 

nebo alespoň velmi podobných polohách; přitom i na jedné ulici s typovými 

rodinnými domy muže být vliv okolí takový, že na různých koncích ulice budou 

ceny různé.“ [1] 

 „Pro porovnávací přístup je důležitý princip ovlivňování hodnoty vnějšími 

vlivy, které platí prakticky u všech typu nemovitostí, u nichž je oproti jinému 

zboží nevýhodou skutečnost, že jsou nepřemístitelné, a tudíž jednou provždy 

fixované svou polohou k jedinému místu, jehož osud musejí sdílet. Dvě 

nemovitosti s identickými fyzikálními charakteristikami mohou mít zcela odlišné 

hodnoty, jestliže jedna z nich má méně atraktivní okolí či horší „adresu“. 

Dopravní obslužnost a dostupnost, životní prostředí, oslunění, výhled, úroveň 

infrastruktury a služeb, bezpečnost apod.“ [2] 

 Velmi důležitou skutečností je především fakt, že žádná nemovitost si 

nemůže být úplně podobná, neboť i vnitřní uspořádání daného objektu se muže 

odlišovat – velikostí, vybavením, konstrukčními prvky, podsklepením apod. Mezi 

základní metody oceňování porovnávacím způsobem především patří: 

 metoda monokriteriální – porovnávání nemovitosti pouze na základě 

jednoho kritéria 

 metoda multikriterální – porovnávání nemovitosti na základě více 

shodných kritérií 

 metoda přímého porovnání – porovnáváme nemovitost oceňovanou s 

nemovitostmi srovnávacími 

 metoda databáze nemovitostí – zpracovaný soubor dat o nemovitostech 

 metoda tržní ceny nemovitosti – cena zjištěná z trhu nemovitosti – prodej 

 metoda jednotkové ceny – JC – cena za jednotku výměry 

 jednotková tržní cena – tržní cena přepočtena na jednotku výměry 
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 Pro tuto práci byla využita kombinace těchto metod. Jedná např. o 

metodu databáze nemovitostí, dále pak v menší míře přepočítávání na 

jednotkovou tržní cenu. Všechna srovnání využívají multikriteriální porovnání.  

 Pro rekapitulaci je tedy postup následující. Popisem garáže a zjištěním 

její tržní ceny z inzerce můžeme začít s porovnáváním s další podobnou garáží. 

Pro tento účel budou nápomocny především realitní kanceláře a realitní servery 

na internetu. Na základě zjištěných skutečností je následně možné vytvořit 

databázi podobných či shodných garáží, které jsou v reálném čase v prodeji. 

 Cílem této práce je zhodnotit, zda ceny zjištěné cenovým porovnáním 

(komparativní metoda) odpovídají ceně zjištěné nákladovým a porovnávacím 

způsobem a jaké vlivy případné odchylky od ceny zapříčiňují. 

 

4  PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

 Pro představu uvádím jednoduchou modelovou situaci. Jsem vlastníkem 

pozemku, na kterém stojí náš rodinný dům (dále jen RD). K tomuto domu náleží 

jako příslušenství garáž (buďto samostatně stojící, či řadová). Cílem je 

pozemek, včetně nemovitostí prodat. K tomuto účelu je nutné zjistit hodnotu 

majetku, a proto si najímám znalce.  

 Znalec postupuje v praxi tímto způsobem. Po předložení projektové 

dokumentace (dále jen PD) a po absolvování místního šetření stanoví znalec 

metodiku výpočtu. Na našem konkrétním případě Obr. 4.1-1 je možno vidět dvě 

modelové situace 

1) Rodinný dům má obestavěný prostor DO 1100 m3. Tudíž, rodinný dům 

se ocení porovnávacím způsobem dle § 26a. Přičemž, garáž tvoří 

příslušenství k RD, a proto znalec garáž posuzuje rovněž porovnávacím 

způsobem dle § 24. V obrázku označena číslem jedna. 

2) Za nějaký čas se majitel rozhodne pro přístavbu a RD změní svou 

velikost obestavěného prostoru NAD 1100 m3. Od momentu, kdy se 

charakter RD změní z pojmu dokončená stavba na pojem rozestavěná 

stavba, viz § 15, se nemovitost až do ukončení své životnosti posuzuje 

nákladovým způsobem ocenění. Zde nastává kámen úrazu v tom, že 

nyní znalec posuzuje příslušenství, v našem případě garáž stejně jako 
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věc hlavní, tedy posuzuje nákladovým způsobem. V obrázku označena 

číslem dva. 

  V čem je tedy problém? Garáž je přeci naprosto stejná jak 

v prvním tak v druhém případě, ale způsob ocenění je jiný. Vyvstává otázka, jak 

velký problém to je? Je to tak velký problém, jak velký je finanční rozdíl. 

Teoreticky rozdíl by měl být nulový. Praktický výpočet však dokáže opak. 

V dalších kapitolách bude zjištěná cena obvyklá pro území Havířova a budou 

vytvořeny obecné modely jak pro porovnávací způsob ocenění, tak 

pro nákladový způsob ocenění. Tyto vytvořené modely nakonec porovnám a 

vyhodnotím zjištěné výsledky. 

 

Obr. 4.1-1: Příklad vyšetřovaného problému 
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4.2  METODA CENOVÝM POROVNÁNÍM (KOMPARACE) 

 Pro přehlednost, jednoznačnost a odlišitelnost použitých metod budu 

nazývat způsob zjištění ceny metodou cenovým porovnáním, metodou 

komparace. Je to z důvodu, že v textu se často vyskytuje metoda porovnávací, 

což je naprosto rozdílná metodika zjištění ceny. Porovnávací způsob ocenění 

zjišťuje administrativní cenu, metoda komparace stanovuje tržní cenu. 

 Komparativní metoda v této práci obsahuje databázi o 10 příkladech 

(vzorech), které se vyskytují v Havířově a jeho přilehlém okolí. Tato databáze 

byla vytvořena z internetového portálu www.sreality.cz.  

 

Tab. 4.2-1: Příklad č. 1 

Č.

Lokalita: Havířov / Podlesí

Ulice: Lísková

ZP (m2): 17

Užítná plocha (m2) 16,5

Typ konstrukce zděná/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky N1518

Cena (kč)

Informace o garáži

Naše společnost Vám zprostředkuje prodej zděné 

garáže 16,5m2 Havířov v blízkosti restaurace U 

Šimaly.ulice Lísková.udržovaná,elektroměr 

(220V),nová střecha v areálu je k dispozici mycí kout.

110 000

Popis garáže

1

 

Obr. 4.2-1: Příklad č. 1 

 

http://www.sreality.cz/
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Tab. 4.2-2: Příklad č. 2 

Č.

Lokalita:
Havířov / Horní 

suchá

Ulice: K prádlu

ZP (m2): 23

Užítná plocha (m2) 18

Typ konstrukce zděná/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 130-N01009

Cena (kč)

Podlahová plocha je 18m2 (3m x 6m), celý pozemek 

má výměru 23m2. Přístup ke garáži je z obecní 

cesty. Zděná garáž je v bezvadném stavu (včetně 

střechy) a má dvoukřídlá plechová vrata s FAB 

zámkem a 2x petlicí. Elektřina 230V, osvětlení, 

vlastní elektroměr. Jako bonus dodáme aktuální 

revizní zprávu elektro. Jde o velmi lukrativní místo - 1 

minutu pěšky od autobusových zastávek &quot;Horní 

Suchá,František MHD&quot;. Možnost využití i jako 

dílny, nebo skladového prostoru s bezvadným 

dojezdem za výbornou cenu. K dispozici Ihned.

79 000

Informace o garáži Popis garáže

2

 

Obr. 4.2-2: Příklad č. 2 

 

Tab. 4.2-3: Příklad č. 3 

Č.

Lokalita: Havířov/město

Ulice: Nové město

ZP (m2): 21

Užítná plocha (m2) 21

Typ konstrukce montovaná/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 1128

Cena:

Informace o garáži Popis garáže

Sportovní o celkové výměře 21 m2 naproti 

Hornické nemocnice. Garáž má nové dveře, 

střechu, elektřina 380 V. Ihned volná k dispozici. 

Veškerá občanská vybavenost v dosahu

140 000

3
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Obr. 4.2-3: Příklad č. 3 

 

Tab. 4.2-4: Příklad č. 4 

Č.

Lokalita: Datyně

Ulice: Jurkovičova

ZP (m2): 23

Užítná plocha (m2) 23

Typ konstrukce cihlová/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 1188

Cena:

Informace o garáži Popis garáže

Garáž má novou střechu, elektřina 230 V

65 000

4

 

Obr. 4.2-4: Příklad č. 4 
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Tab. 4.2-5: Příklad č. 5 

Č.

Lokalita: Havířov/město

Ulice: Okružní

ZP (m2): 18

Užítná plocha (m2) 18

Typ konstrukce panelová/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 152976

Cena:

Informace o garáži Popis garáže

Nabízíme Vám k prodeji družstevní garáž o výměře 

18 m2 na ulici Okružní v Karviné - Ráji. Kovová 

vrata se zateplením, výška vrat 2 m. V garáži je 

zavedena elektřina. Garáž je jednou zdí propojena 

s další garáží. Celkový nájem s fondem oprav činí 

483,- Kč. Garáž je volná ihned. Cena 195 000,- v 

sobě zahrnuje provizi RK a je konečná.

195 000

5

 

Obr. 4.2-5: Příklad č. 5 

 

Tab. 4.2-6: Příklad č. 6 

Č.

Lokalita: Havířov/Podlesí

Ulice: Studentská

ZP (m2): 22

Užítná plocha (m2) 22

Typ konstrukce cihlová/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky LI112117

Cena:

Nabízíme k prodeji rekonstruovanou garáž o 

výměře 22 m2 v lokalitě garáží na ul. Studentská, 

Havířov - Podlesí, v osobním vlastnictví. Garáž je 

po rekonstrukci fasády ( obložení polystyrenem, 

omítka ), střechy ( oprava spojů, nové dešťové 

svody ), interiéru ( omítky, sádrokartonové 

podhledy ). Elektřina je napojena na podružný 

elektroměr.

180 000

Informace o garáži Popis garáže

6
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Obr. 4.2-6: Příklad č. 6 

 

Tab. 4.2-7: Příklad č. 7 

Č.

Lokalita: Havířov/Suchá

Ulice: Říjnová

ZP (m2): 23

Užítná plocha (m2) 23

Typ konstrukce cihlová/řadová

Stav špatný

Elektřina ano

Kod zakázky 158-N00716

Cena:

Informace o garáži Popis garáže

Exkluzivně nabízíme ke koupi řadovou garáž v 

osobním vlastnictví (23m2)v Havířově-Prostřední 

Suché v blízkosti ul. Říjnová u železniční trati. 

Elektřina zavedena, plechová vrata. Nutná 

rekonstrukce a izolace podlahy a stěny(vhlkost). K 

dispozici ihned.

77 000

7

 

Obr. 4.2-7: Příklad č. 7 
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Tab. 4.2-8: Příklad č. 8 

Č.

Lokalita: Havířov/Suchá

Ulice: Nad Tratí

ZP (m2): 20

Užítná plocha (m2) 20

Typ konstrukce smíšená/řadová

Stav Dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 158-N00388

Cena:

Informace o garáži Popis garáže

Nabízíme prodej družstevního bytu 3+1 na ulici 

Marie Pujmanové v Havířově – Šumbarku, dům je 

po celkové revitalizaci – plastová okna, zasklená 

lodžie, nachází se v klidné části se spoustou 

zeleně.

124 000

8

 

Obr. 4.2-8: Příklad č. 8 

 

Tab. 4.2-9: Příklad č. 9 

Č.

Lokalita: Havířov/Město

Ulice: Garážnická

ZP (m2): 21

Užítná plocha (m2) 21

Typ konstrukce cihlová/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 5719

Cena:

Informace o garáži Popis garáže

Prodej řadové garáže v Havířově, ul. Garážnická. 

Garáž je vymalovaná. Má elektřinu. Ihned volná.

140 000

9
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Obr. 4.2-9: Příklad č. 9 

 

Tab. 4.2-10: Příklad č. 10 

Č.

Lokalita: Havířov/Město

Ulice: Karvinská

ZP (m2): 20

Užítná plocha (m2) 20

Typ konstrukce cihlová/řadová

Stav Velmi dobrý

Elektřina ano

Kod zakázky 7120

Cena:

Nabízíme k prodeji řadovou garáž v osobním 

vlastnictví. Garáž je ve výborném stavu, nová 

střecha, elektřina.

130 000

Informace o garáži Popis garáže

10

 

Obr. 4.2-10: Příklad č. 10 
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4.2.1  SHRNUTÍ DATABÁZE 

 Z důvodu, že pro město Havířov neexistuje nabídka samostatně stojících 

garáží, bude se pro účely diplomové práce uvažovat jisté zjednodušení 

problematiky. Umístění řadové garáže bude uvažováno stejné jako pro garáže 

samostatně stojící. Přesněji řečeno, pojem řadová garáž, nebude zaměňováno 

s pojmem samostatně stojící, ale od pojmu samostatně stojící garáž bude 

vypůjčeno její privilegium stát samostatně na pozemku vlastníka. Toto 

zjednodušení je zavedeno z důvodu dodržení zadání, které bylo vysvětleno 

v úvodu praktické části, kapitole 4.1.  

 Z dat databáze byl sestaven medián, či průměrný obecný vzor garáže 

pro Havířov a okolí viz. tab. 4.2.1-1. Tabulka byla sestavena jednoduchým 

aritmetickým průměrem. Na základě průzkumu trhu stanovuji průměrnou cenu 

obvyklou pro všechny příklady z databáze 124 000 Kč, pro velikost garáže 

v zastavěné ploše 20,8 m2. 

 

Tab. 4.2.1-1: Vyhodnocení pro všechny příklady z databáze 

Tabulka vyhodnocení 

průměrná ZP (m2) 20,8 

max. ZP (m2) 23 

min. ZP (m2) 17 

průměrná cena (Kč) 124 000 

max. cena (Kč) 195 000 

min. cena (Kč) 65 000 

 

4.3  OBECNÝ MODEL 

 Snahou je vytvořit dva stejné, nebo alespoň co nejvíce podobné modely 

pro variantu nákladového způsobu ocenění dle vyhlášky a následně 

porovnávacího způsobu ocenění dle vyhlášky. Tento postup je důležitý 

z důvodu, aby bylo možné následně přistoupit k vyhodnocení a porovnání obou 

metod z hlediska cenového. Jinými slovy. Snahou bude vytvořit modely, o 

kterých bude možné říct, že při srovnání byly porovnávány jablka a jablkami, 

nikoliv jablka a hruškami. 
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 V praxi to znamená, že je možné a pro správné posouzení nutné, 

uvědomit si, co tyto metody mají společného. V těchto metodách jsou 

významnými a společnými faktory rozměry garáže, životnost, neboli opotřebení 

stavby, stav vybavenosti konstrukce, neboli její technické specifikace a její 

přesné umístění v terénu.  

 V následujících řádcích budou definovány vstupní parametry tak, aby si 

navzájem co nejvíce odpovídaly. Jedná se konkrétně o polohu garáže, rozměry 

a opotřebení (životnost). 

 

4.3.1  POLOHA GARÁŽE  

 Pro přesné namodelování obecného modelu garáže je nutné lokalitu 

Havířov rozčlenit a upřesnit v jakém kvalitativním pásmu se modelový příklad 

bude nacházet. Na území města Havířova se dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

vyskytují tři cenové oblasti. Nejluxusnější území je Havířov - Město 

s koeficientem prodejnosti Kp = 0,666. V této lokalitě se dle tabulky č.4.3.1-1 

nachází 6 vzorků z databáze. To představuje procentuálně největší zastoupení, 

a proto se uvažuje jako výchozí podklad pro nákladový a následně porovnávací 

způsob ocenění. Druhý důvod je ten, že autor práce tuto lokalitu dobře zná, 

protože se zde narodil a doposud zde aktivně žiji.  

 Toto je výborný předpoklad pro odhad indexu trhu, či indexu polohy 

v porovnávací metodě ocenění. Pro úplnost v tabulkách č.4.3.1-2 a tab. 4.3.1-3 

jsou uvedena zbylé dvě cenové oblasti a jejich specifikace. 

 

Tab. 4.3.1-1: Vyhodnocení tabulky pro cenovou oblast Havířov - Město 

Havířov - Město Kp=0,666 

Číslo z databáze ZP Cena(Kč) 

1 17 110 000 

3 21 140 000 

5 18 195 000 

6 22 180 000 

9 21 140 000 

10 20 130 000 

Aritmetický průměr 20 149 167 
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Tab. 4.2.1-2: Vyhodnocení tabulky pro cenovou oblast Havířov – Datyně 

Datyně Kp=0,557 

Číslo z databáze ZP Cena(Kč) 

4 23 65 000 

Aritmetický průměr 23 65 000 

 

Tab. 4.3.1-3: Vyhodnocení tab. pro Havířov – Bludovice, Suchá a Šumbark  

Bludovice,Suchá, Šumbark Kp=0,792 

Číslo z databáze ZP Cena(Kč) 

2 23 79 000 

7 23 77 000 

8 20 124 000 

Aritmetický průměr 22 93 333 

 

 Na základě určení cenové oblasti stanovuji průměrnou cenu obvyklou 

pro Havířově - Město zaokrouhleně 149 200 Kč, pro velikost garáže 

v zastavěné ploše 20 m2. 

 

4.3.2  VÝŠKA GARÁŽE 

 Do výpočtu se vstupuje s předpokladem, že je znám celý obestavěný 

prostor garáže (m3). Databáze ale poskytuje pouze informaci o zastavěné ploše 

stavby (m2). Data o celkové výšce garáže žádný realitní portál neuvádí. Proto 

bude výška stanovena manuálně. Z důvodu dostatečné průchozí výšky je 

nutné, aby světlá výška garáže byla nejméně 2,1 m a zároveň o 0,2 m vyšší, 

než je výška nejvyššího vozidla nebo karavanu. V tomto konkrétním příkladě se 

o karavanu neuvažuje. Použije se tedy světlá výška 2,1 m, plus se připočítá 0,3 

m na konstrukci střechy a 0,1 m pro podlahovou konstrukci, která bude zároveň 

na úrovní upraveného terénu. Po sečtení vychází výsledná výška garáže 2,5 m. 

Obestavěný prostor (OP) se potom vypočítá jako zastavěná plocha stavby (ZS) 

* výsledná výška. Tedy OP = 20*2,5 = 50 m3.  
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4.3.3  ŽIVOTNOST / OPOTŘEBENÍ GARÁŽE 

 Z důvodu, že realitní agentury nedisponují daty o skutečném stáří 

inzerovaných garáží, budu do obecného modelu uvažovat opotřebení nulové, 

což představuje novostavbu. Tato problematika je mnohem zajímavější, a proto 

se jí budu detailněji věnovat kapitole 4.9 Opotřebení. 

 

4.4  OBECNÝ MODEL NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ 

 Při vytváření obecného modelu jsou využity konkrétní údaje. Je nutné mít 

však na paměti, že údaje uvedené v nákladové metodě musí korespondovat 

s údaji v porovnávací metodě.  

 

4.4.1  KOEFICIENT PRODEJNOSTI (Kp)  

 V kap. 4.3.1 Poloha garáže byl zvolen koeficient Kp = 0,666. Z důvodu, 

že zvolená garáž se bude vyskytovat v této cenové oblasti viz. tab. č. 4.4.1-1. 

 Autor upřesňuje, že se pro garáž dle §44 oceňovací vyhlášky odst. 2 

písm. a) použije koeficient z přílohy č. 39, sloupce 11 rodinné domy. Je to 

z důvodu, že původně nabízený sloupec 10 garáže se vztahuje na rozestavěné 

garáže, jak je uvedeno na konci tabulky. 

 

Tab. 4.4.1-1: Cenové oblasti 

Cenové oblasti = Kp (rodinný dům) 

1 Havířov - Město 0,666 

2 Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark 0,792 

3 Dolní Datyně, Dolní Suchá 0,557 

  

4.4.2  KOEFICIENT POLOHOVÝ (K5)  

 Lokalita Havířov je určena jako statutární město. Této charakteristice 

odpovídá hodnota K5 = 1,1 – 1,15. Z důvodu, že Havířov je 11. největším 

městem co se rozlohy týče a zároveň největším neokresním městem České 

republiky bude užita maximální hodnota 1,15. Odkazuji se na přílohu č. 14 

vyhlášky 3/2008 Sb.  

 

 

 



40 

4.4.3  KOEFICIENT VYBAVENOSTI (K4)  

 Bude stanoven standard, neboli stav technické vybavenosti pro 

modelový příklad garáže. Garáže dle databáze splňují standart dle vyhlášky 

3/2008 Sb. (v platném znění) přílohy č. 9, tabulky II. Standardní vybavení garáží 

z 92 %.  

 Proč jen z 92 %? Co není standardem, je bod č. 9, okna. Ani v jednom z 

10 příkladů se okno nevyskytuje. Z tab. č. 4.4.3-1 viz níže byla získána 

výsledná hodnota snižující cenu. Protože je hodnota nižší než 1, cena se 

snižuje. Tedy K4 = 0,986 pro nákladový způsob ocenění.  

 Dle přílohy č. 9, tabulky I. Základní cena v Kč za 1 m3 obestavěného 

prostoru stanovuji garáž typu B, při jednotkové ceně 1 375 Kč/m3. Koeficient 

rozestavěnosti se uvažuje 1. Tedy dokončená stavba. 

 

Tab. 4.4.3-1: Koeficient vybavení stavby K4 

Koeficient vybavení stavby K4, dle přílohy 15. tabulka č.6

Pol.

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Podíl 

(př.15)
% Pod.č. Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pásy S 0,06200 100 0,06200 1,00 0,06200

2 Obvodové  stěny zděnná,betonová tl. 15-30 cm S 0,30100 100 0,30100 1,00 0,30100

3 Stropy jakékoliv S 0,26200 100 0,26200 1,00 0,26200

4 Krov neuvažuje se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt.pásy S 0,05700 100 0,05700 1,00 0,05700

6 Klempířské práce žlaby a svody z pozink. plechu S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,02900

7 Úprava  povrchů omítka S 0,04800 100 0,04800 1,00 0,04800

8 Dveře dřevěné či kovové S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,02700

9 Okna jednoduchá C 0,01400 100 0,01400 0,00 0,00000

10 Vrata jakákoliv standardní, roleta S 0,06800 100 0,06800 1,00 0,06800

11 Podlahy betonová, dlažba S 0,07200 100 0,07200 1,00 0,07200

12 Elektroinstalace světelná, motorová S 0,06000 100 0,06000 1,00 0,06000

Celkem 0,08333  1,00000  0,98600  

 

4.4.4 STUPEŇ KVALITY VYBAVENÍ 

 V tabulce č. 4.4.3-1, sloupci 4 s názvem „Standard“ jsou užívány zkratky. 

Tyto zkratky vyjadřují kvalitu vybavení užité v konstrukci. Výsledkem je 

přidělená hodnota ve sloupci 8 s názvem „Koeficient“. Na možné varianty a 

jejich číselné kombinace je možné se podívat v tab. č. 4.4.4-1. Proč je daná 

hodnota vyčíslena na onu konkrétní úroveň, je uvedeno v kapitole 4.8.1.3. 
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 Kdy se jedná o podstandard?  Když stav dané konstrukce je navržen z 

nižšího kvalitativního materiálu, než je uvedeno ve standardu. V případě, že se 

daná položka v konstrukci nevyskytuje, nejedná se o podstandard, nýbrž o 

zkratku „C“. Tedy chybějící konstrukce. 

 

Tab. 4.4.4-1: Stupeň kvality  

S Standart 1,00

P Podstandart 0,46

N Nadstandart 1,54

C Není 0,00

Stupeň kvality vybavení

 

 

4.4.5 KOEFICIENT ZMĚNY CEN STAVEB (Ki)  

 Tento koeficient změny cen staveb byl vyčíslen v roce 1994, a od té doby 

se mění roční změnou inflace.  

 Autor práce se domnívá, že tato korekce ceny není úplně dostatečná. 

Český statistický úřad zveřejnil 15. 3. 2013, že míra inflace je pro měsíc leden 

3,3 %, zatímco stavební výroba vykazuje meziroční pokles -9,3 %. Z logiky věci 

plyne, že takový pokles musí nutně vést stavební firmy ke snižováním cen 

z důvodu rostoucího nátlaku na nutnost vyhrávání zakázek. Tento fakt ale míra 

inflace v plném rozsahu nepokryje, jak si vysvětlíme na praktickém příkladu.  

 

4.4.5.1 Příklad z praxe: 

 Databáze cen stavebních URS a RTS zveřejňují každoročně nové ceny 

stavebních prací. Příklad RTS 2013: 

 

Příčka SDK,OK,1x oplášť. tl. 75 mm, RB 12,5, bez iz  

 Cena v sobě obsahuje desku stavební RB (A)  1250x2000x12,5 mm, 

profil vodicí UW 50 40/50/40 l = 4000 mm Rigips, profil CW 50 50/50/50 l = 

3000 mm Rigips, šrouby TN 212/25  rozm. 3,5 x 25 mm, těsnění pěnové 

napojovací š. 45 mm, hmoždinka natloukací 6 x 35 mm, tmel spárovací SUPER 

po 25 kg, tmel pastový univerzální ProMix Mega 25 kg, páska výztužná skelná 

Rigips dl. 25 m, Sádrokartonář tř. 7. 
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4.4.5.2 Výpočet praktického příkladu: 

(R) Cena položky dle RTS**      572 Kč/m2 

(A) Cena položky v praxi*     415 Kč/m2 

Předpokládaný možný rozdíl o inflaci (3,3%)    18 Kč/m2   

Skutečný rozdíl cen  (R-A)     157 Kč/m2 

** autor čerpal cenu z rozpočtovacího programu BUILTpower 

*  autor čerpal cenu z databáze stavební společnosti (Power Beam s.r.o) 

 Na praktickém příkladu je vidět, že cena stavební práce by měla klesnout 

vlivem inflace o 18 Kč/m2. Skutečný rozdíl ceny stavební práce činí 157 Kč/m2, 

což by představovalo míru inflace 37,83 %.  

 

4.4.5.3 Správný postup pro zjištění Ki dle vyhlášky 

 Nejlehčí a nejbezpečnější způsob stanovení koeficientu změny cen je 

přes kód CZ-CC, tím odpadá zdlouhavé zatřídění dle typu či charakteru 

nemovitosti a zároveň nemůže dojít k chybě. 

 V případě zatřídění vyšetřované garáže se konkrétně postupuje takto. 

Z přílohy č. 9, bodu I. Základní cena za 1 m3 obestavěného prostoru je 

stanovena hodnota dle CZ-CC na 1274. Poté v příloze č. 38 zatřídím. Kód CZ-

CC 1274 odpovídá budovám nebytovým ostatní, jinde neuvedené Ki = 2,103. 

 K jaké chybě by mohlo dojít, kdybych přistoupil přímo k zatřídění dle 

přílohy č. 38? Na obrázku 4.4.5-1 se nabízí zatřídění dle CZ-CC 1242 Garáže, 

tedy Ki = 2,143. Oddíl 124 ale přísluší budovám pro dopravu a telekomunikaci. 

Tedy nikoliv pro budovy nebytové, jak je tomu při správném zatřídění.  
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Obr. 4.4.5-1: Přilohy č. 38 Koeficient změn cen staveb Ki 

 

 

4.4.6 VÝPOČET NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ PRO HAVÍŘOV - 

MĚSTO 

 Po doplnění všech chybějících informací se z obecného modelu stává 

konkrétní model. Nyní je již možné výpočtový model sestavit. 
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Tab. 4.4.6-1: Výpočet nákladovým způsobem ocenění pro Havířov - Město 

Výpočet ceny Garáž

Garáž podle § 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č.3/2008 Sb.                          typ B nepodsklepený  

Střecha                              plochá bez podkroví  

Rok odhadu                       2012

Rok pořízení resp. kolaudace                       2012

Stáří                     S roků 0

Základní cena               dle typu z příl. č. 9 vyhlášky ZC
/

Kč/m
3 1 375,00

Koeficient využití podkroví                          Kpod 1,00

Základní cena  po 1. úpravě                       = ZC
/
 x Kpod ZC Kč/m

3 1 375,00

Obestavěný prostor objektu                    OP m
3 50,00

Koeficient polohový                     ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 - 1,15

Koeficient změny cen staveb                    ( příloha č. 38, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC 1274 2,103

Koeficient prodejnosti                                                   ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 0,666

Koeficient vybavení stavby K4, dle přílohy 15. tabulka č.6

Pol.

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Podíl 

(př.15)
% Pod.č. Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pásy S 0,06200 100 0,06200 1,00 0,06200

2 Obvodové  stěny zděnná,betonová tl. 15-30 cm S 0,30100 100 0,30100 1,00 0,30100

3 Stropy jakékoliv S 0,26200 100 0,26200 1,00 0,26200

4 Krov neuvažuje se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt.pásy S 0,05700 100 0,05700 1,00 0,05700

6 Klempířské práce žlaby a svody z pozink. plechu S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,02900

7 Úprava  povrchů omítka S 0,04800 100 0,04800 1,00 0,04800

8 Dveře dřevěné či kovové S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,02700

9 Okna jednoduchá C 0,01400 100 0,01400 0,00 0,00000

10 Vrata jakákoliv standardní, roleta S 0,06800 100 0,06800 1,00 0,06800

11 Podlahy betonová, dlažba S 0,07200 100 0,07200 1,00 0,07200

12 Elektroinstalace světelná, motorová S 0,06000 100 0,06000 1,00 0,06000

Celkem 0,08333  1,00000  0,98600

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 0,98600

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m
3 3 279

Zákl. cena upravená s Kp  ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m
3 2 184

Rok odhadu                                                 2012

Rok pořízení                                           2012

Stáří                                                                S roků 0

Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně

Celková předpokládaná životnost  (dle příloh č. 15)                                      Z roků 80

Opotřebení O % 0

Výchozí cena                                                   CN Kč 163 941

Stupeň dokončení stavby D % 100

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 163 941

Odpočet na opotřebení                               0,00 %  O Kč 0

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč 163 941

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                      ne

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 vyhl.)                                                                  0 % Kč 0

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                   Kč 163 941

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                  C N Kč 109 184

Ocenění garáže nákladovým způsobem dle § 8,vyhlášky č.3/2008 Sb.
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4.4.7  VYHODNOCENÍ NÁKLADOVÉHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ 

 Cena obvyklá, tedy cena nabízená realitní agenturou, pro cenovou oblast 

Havířova – Město je průměrně 149 200 Kč. Cena stanovená nákladovým 

způsobem ocenění, tedy cena administrativní je po mírném zaokrouhlení 

109 200 Kč. Rozdíl činí 40 000 Kč. Tento rozdíl již napovídá, že něco není 

v pořádku, protože ve výpočtu není započítáno opotřebení a již je cena na 

spodní hraně intervalu oblasti Havířov – Město.  

 Je nutné si uvědomit, že jednoduchý aritmetický průměr neposkytuje 

úplně přesnou informaci. Větší váhu má interval, ve kterém se garáže nachází. 

Tento interval je od 110 000 – 195 000 Kč pro Havířov – Město.  

 Autor by rád zdůraznil, že po pečlivém rozboru této metody dospěl 

k názoru, že u nákladového způsobu ocenění není možné zohlednit konkrétní 

území, ba či dokonce parcelu. Nákladový způsob zohledňuje pouze celou 

cenovou oblast. To znamená, průměrná cena 109 200 Kč bude stejná, ať se 

jedná o milionářskou čtvrť či oblast s problémovými občany, či problémovou 

výstavbou. 
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4.5  OBECNÝ MODEL POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ 

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.4.7, odstavec 3. nákladový způsob 

nezohledňuje při ocenění konkrétní místo, nýbrž celou cenovou oblast. Pro 

správné namodelování porovnávací metody se uvažuje stejná podmínka. 

Obecný model bude tedy vytvořen pro cenovou oblast Havířov – Město. Je 

nutné si ale uvědomit, že metoda porovnávacího způsobu ocenění není tak 

obecného charakteru, aby bylo možné uvažovat pouze o oblasti. V této metodě 

je nutné zohlednit konkrétní lokalitu, nejlépe konkrétní parcelu. Pro co nejlepší 

srovnání bude v této kapitole namodelována co nejpodobnější situace, jak tomu 

bylo v případě nákladového způsobu ocenění, tedy model pro celou cenovou 

oblast města Havířov – Město.  

 V kapitole 4.5.2 bude dále tento problém řešen. Budou vytvořeny další 

dva modely. U těchto dvou modelů se bude mít na paměti, že porovnávací 

způsob je vytvořen na situaci, kde známe konkrétní polohu parcely. Proto se 

budou uvažovat další dva stavy, kde jeden bude obecně navržen pro luxusnější 

lokalitu v cenové oblasti Havířov – Město a druhý naopak pro „horší“ lokalitu. Na 

závěr bude provedeno cenové srovnání, které poukáže na rozdíl v ceně, při 

změně přístupu k této metodě ocenění. Zároveň, ale také tento dvojí přístup 

může sloužit jako kontrola vstupních kritérií. 

  

4.5.1 OBECNÝ POROVNÁVACÍ MODEL PRO OBLAST HAVÍŘOV - MĚSTO 

 

4.5.1.1 INDEX TRHU (IT) 

1) Situace na dílčím trhu s nemovitostmi -  S ohledem, že Havířov - Město 

je obecně nejlukrativnější městkou částí, bude se uvažovat stav, že 

poptávka je výrazně vyšší než nabídka. Tedy maximální hodnotu T1 = 

0,1. 

2) Vlastnictví nemovitostí – Jak již bylo řečeno v kapitole 3.2.1 Shrnutí 

databáze obecně. Zavádí se zjednodušení, že řadové garáže se uvažují 

jako samostatně stojící na vlastním pozemku, aby byla dodržena 

podmínka, že garáž tvoří příslušenství k věci hlavní, tedy k rodinnému 

domu. Proto je hodnota stanovena na T2 = 0,0. 
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3) Vliv právních vztahů – v tomto bodu a dále v bodu pět, Indexu polohy, 

není možné započítat srážky ve vztahu k věcnému břemenu. Ten se 

ocení zvlášť dle § 18. V tomto bodě by se naopak mohlo jednat např. o 

nesplacený dluh z pronájmu, či prodeje části nemovitosti. V tomto 

obecném případu se ale neuvažuje, tedy T3 = 0,0. 

 

4.5.1.2 INDEX POLOHY (IP) 

1) Poloha v obci – protože se uvažuje celá oblast Havířov - Město, do 

kterého spadají jak místa v centru obce, tak i místa v zastavěné části 

obce, bude správné zvolit body III. (P1 = 0,0) a V. (P1 = 0,2) jako 

aritmetický průměr. Problémem by mohl být fakt, že tento bod ve 

vyhlášce není označen hvězdičkou, a proto není dovoleno tyto úpravy 

dělat. Autor práce tedy zvolí hodnotu IV. (P1 = 0,1), která odpovídá 

aritmetickému průměru a zároveň se neporuší postup výpočtu. Uvažuje 

se tedy hodnota P1 = 0,10. 

2) Dopravní dostupnost – nejbližší zastávka hromadné dopravy do 300m 

včetně, tedy P2 = 0,0. 

3) Obyvatelstvo v okolí – Je obecně známo, že problémové okolí 

v Havířově tvoří výhradně městské části Havířov – Šumbark a Horní 

Suchá. Tvoří ji především obyvatelstvo romské národnosti. Proto se 

uvažuje bezproblémové okolí. Tedy P3 = 0,0. 

4) Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitostí – zde je možné na věc 

pohlížet jako na změny v územním plánu obce. V současné době se 

v Havířově – Bludovice staví nové inženýrské sítě, ale pro Havířov – 

Město nebyla zveřejněna žádná informace o plánovaných změnách, 

kromě tradičních oprav vozovky. Proto se stanovuje P4 = 0,0. 

5) Vlivy neuvedené – Bez dalších vlivů, tedy P5 = 0,0. 

 

4.5.1.3 INDEX KONSTRUKCE (IV) 

0) Typ stavby – autor volí typ B, tedy svislé konstrukce zděné nebo 

železobetonové s plochou střechou nebo krovem neumožňující zřízení 

podkroví. 

1) Druh stavby – zde jsou na výběr varianty řadová V1 = - 0,01 a 

samostatně stojící V1 = 0,0. Protože jsou pro tuto práci zajímavé obě 
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verze, provede se na závěr vyhodnocení pro obě možnosti. Provede se 

srovnání, kde se bude sledovat, jak změna pouhé jedné setiny ovlivní 

celkovou cenu garáže. Do obecného posouzení se bude uvažovat 

subjektivně hodnotu V1 = - 0,01 z důvodu, že celá databáze byla tvořena 

řadovými garážemi.  

2) Konstrukce – autor volí obvodové zdivo nebo stěny tl. 15 - 30 cm, tedy V2 

= 0,0. 

3) Technické vybavení – ve všech případech databáze byl elektrický proud 

na 230V, tedy V3 = - 0,02. 

4) Příslušenství – venkovní úprava – bez příslušenství tedy V4 = - 0,01. 

5) Kriterium jinde neuvedené – bez vlivu na cenu, tedy V5 = 0,0. 

6) Stavebně – technický stav – tento bod je velice subjektivní a dle autora 

vyžaduje místní šetření, či minimálně konzultaci se stavebním 

specialistou nad avizovanými fotografiemi, které jsou uvedeny v kapitole 

4.2. V tomto případě je vhodné, že se do obecného modelu uvažuje 

výchozí stav jako novostavba. Tím odpadá problém objektivního 

kvalitativního zařazení. Tedy V6 = 1,25*. Za hvězdičku dosadíme 

hodnotu jedna, protože se jedná o novostavbu (ve výpočtu označena 

jako koeficient stáří event. rekonstrukce „ s “.) 

 

4.5.1.4 VÝPOČET POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PRO HAVÍŘOV - MĚSTO 

 Podobně jako v nákladovém způsobu ocenění, nyní již nic nebrání tomu, 

aby byl sestaven model, který je koncipován tak, aby odpovídal modelu 

nákladového způsobu ocenění pro katastrální území Havířov - Město viz tab. 

4.5.1.4-1. 
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Tab. 4.5.1.4-1: Výpočet porovnávacím způsobem pro Havířov - Město 

mály lexikon obcí 2012

příloha č. 18, tab. 1 ZC Kč/m3
2187

Znak č. Popis kvalitativního pásma
Číslo kval. 

pásma

Doporuč. 

hodnota

Součet resp. 

koeficient

1,10

1
Poptávka je výrazně vyšší 

než nabídka
V. 0,10

2

Stavba na vlastním 

pozemku
II. 0,00

3 Bez vlivu II. 0,00

1,10

1
V souvisle zastavěné části 

obce poblíž centra
IV. 0,10

2

Nejbližsí zastávka 

hromadné dopravy do 

300m včetně

II. 0,00

3 Bezproblémové okolí II. 0,00

4 Bez vlivu III. 0,00

5 Bez dalších vlivů II. 0,00

1,20

0

Svislé konstrukce zděné 

nebo ŽB s plochou 

střechou nebo krovem 

neumožňující zřízení 

podkroví

II. B

1 Řadová I. -0,01

2
Obvodové zdivo nebo stěny 

tl. 15-30 cm
II. 0,00

3 Jen el. Proud 230V II. -0,02

4 Bez příslušenství II. -0,01

5 Bez vlivu na cenu II. 0,00

6 Stavba ve výborném stavu I. 1,25

Bez dalšího vybavení

s 1

1,452

ZCU 3 175,52

celkem 50

vč. event. příslušenství 158 776,20

158 777

Použitá hodnota

Ocenění garáže porovnávacím způsobem podle §24  č.3/2008 Sb.
Obec Havířov

Název znaku

Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle §24 odst. 2

Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č.1

Katastrální území Město

Počet obyvatel města Havířov 82 022

Základní cena

Situace na dílčím 

(segmentu) trhu s 

0,00
Vlastnictví 

nemovitostí

Vliv právních vztahů 

Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č.2 (pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám)

Poloha v obci 0,10

0,00

0,10

Dopravní dostupnost 0,00

Obyvatelstvo v okolí 0,00

Změny v okolí s 

vlivem na cenu 
0,00

Vliv neuvedené 0,00

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 18, tabulka č.2

Typ stavby B

Druh stavby -0,01

Kriterium jinde 

neuvedené
0,00

Stavebně - technický 1,25

Konstrukce 0,00

Technické vybavení -0,02

Příslušenství- -0,01

bez pozemku Kč

Koeficient stáří event. rekonstrukce - s -

Koeficient cenového porovnání  I podle §24 odst. 2

Základní cena upravená Kč/m3

Ostatní vybavení v 

Cena stavby po zaokrouhlení bez pozemku Kč

Výměra m3

Cena stavby
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4.5.1.5 VYHODNOCENÍ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM OCENĚNÍ PRO 

HAVÍŘOV - MĚSTO 

 V kapitole 4.5.1.3 Index konstrukce bod 1, bylo řečeno, že v závěru bude 

vyhodnocena jak možnost pro samostatně stojící garáž, tak pro garáž řadovou. 

Rozdíl v koeficientu řadové a samostatně stojící garáže činí jednu setinu (0,01). 

Obecnému modelu garáže řadové přísluší administrativní cena 158 777 Kč. Pro 

samostatnou garáž je cena vyšší 160 431 Kč. Rozdíl koeficientu o jednu setinu 

ve výsledku činí rozdíl v celkové v ceně 1 654 Kč. Vyjádřeno v procentech, jde 

o 1,0417 %. Představme si jaké negativa, či naopak výhody plynou z takových 

údajů. U takové stavby se jedná o poměrně zanedbatelnou částku (subjektivně 

vyjádřeno slovy autora), ale při pohledu na modelovou situaci, kdy garáž má 

obestavěný prostor 300 m3, naproti původním 50 m3, je na pouhé jedné setině 

rozdíl v ceně 9 923 Kč, což už o významnosti vypovídá něco naprosto 

odlišného. 

 Cena obvyklá, tedy cena nabízená realitní agenturou, pro cenovou oblast 

města Havířova – Město je průměrně 149 200 Kč. Cena administrativní pro 

porovnávací způsob ocenění dle vyhlášky je po mírném zaokrouhlení 158 800 

Kč (bez opotřebení). Tedy rozdíl činí 9 600 Kč. 

 Autor připomíná, že u nákladového způsobu ocenění dle vyhlášky do 

ceny není započítáno opotřebení a průměrná hodnota ceny obvyklé byla 

vytvořena z jednoduchého aritmetického průměru. Tedy intervalu od 110 000 – 

195 000 Kč. Administrativní cena nákladovým způsobem ocenění pro Havířov - 

Město je 109 200 Kč.  

 Finální cenový rozdíl mezi metodou nákladovou a porovnávací dle 

vyhlášky činí 49 600 Kč, bez vlivu opotřebení. 

 Jaké data poskytují výsledky metody jednotkové ceny a 

metody procentuálního vyjádření? Jaký je procentuální rozdíl v ceně vztažen na 

jednotkovou cenu obestavěné plochy? Jednotková cena porovnávacího modelu 

pro oblast Havířov - Město je 3 176 Kč/m3. Jednotková cena nákladového 

modelu pro oblast  Havířov - Město je 2 184 Kč/m3. Procentuální rozdíl mezi 

oběma metodami činí 45,51%. V dalších kapitolách již autor nepřepočítává na 

jednotkové ceny, pouze z nich již rovnou vyjadřuje procenta, která autor 

považuje za přehlednější a vypovídající.  

 



51 

4.5.2 POROVNÁVACÍ MODEL PRO LUXUSNĚJŠÍ A HORŠÍ ČÁST ÚZEMÍ 

HAVÍŘOV - MĚSTO 

 Autor bude užívat výrazů „luxusnější“ a „horší“ lokalita. Těmito výrazy se 

rozumí oblasti garážového stání v oblasti Havířov – Město, které svým 

polohopisným zařazením patří do vyšší či nižší kvalitativní třídy.  

 V prvním případě luxusnější lokality se jedná konkrétně o parcelu číslo 

581/113, ulice Rodinná, kde se skutečně garážová stání nachází, ale z důvodu 

velké poptávky, zde není žádná volná garáž k prodeji, a proto není v databázi 

uvedena. Aby bylo zohledněno pouze konkrétní místo a nevstupovali do 

výpočtu další odlišnosti oproti původnímu návrhu, bude se měnit pouze Index 

polohy. V něm se bude jednat o bod jedna, poloha v obci a bod dva, dopravní 

dostupnost. Tedy pro garáž nacházející se v luxusnější části obce, platí tyto 

hodnoty P1 = 0,2. Dopravní dostupnost P2 = 0,0.  

 V druhém případě horší lokality se bude jednat o parcelu číslo 2025/2, 

v ulici Lísková. Jedná o příklad č. 1 z databáze. Co se týče polohy v obci, je to 

problematické. Vyvstává otázka, zda se jedná o zastavěnou část obce oblasti 

Havířov – Suchá nebo okraj souvisle zastavěné obce pro území Havířov – 

Město. Zde vypomůže bod jedna (situace na dílčím trhu s nemovitostmi) 

v Indexu trhu. V tom se uvažuje, že poptávka je výrazně vyšší než nabídka, což 

by nemohlo platit pro území Havířov – Suchá.  Uvažuje se tedy P1 = -0,05, což 

odpovídá údaji o okraji souvisle zastavěného území obce. Nejbližší zastávka 

hromadné dopravy je ve vzdálenosti větší jak 300 m z důvodu, že místním 

šetřením bylo zjištěno, že nejbližší zastávka hromadné dopravy je cca. 450 m 

na ulici 17. listopadu, tedy P2 = -0,03. 
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4.5.2.1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ POROVNÁVACÍHO MODELU PRO 

LUXUSNĚJŠÍ A HORŠÍ ČÁST ÚZEMÍ HAVÍŘOV - MĚSTO  

 Po dosazení výše zmíněných hodnot do výpočtové tabulky, byly zjištěny 

tyto výsledky (administrativní ceny): 

 

 Luxusnější lokalita pro oblast Havířov - město  173 211 Kč. 

 Horší lokalita  pro oblast Havířov - město  132 795 Kč. 

 Obecný model pro oblast Havířov - město   158 777 Kč. 

 

Rozdíl (kombinace): 

 Luxusnější lokalita vs. Horší lokalita     40 416 Kč. 

 Obecný model vs. Horší lokalita     25 982 Kč. 

 Luxusnější lokalita vs. Obecný model     14 434 Kč. 

 

4.5.3  VYHODNOCENÍ POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ 

 Dle získaných výsledků je možné na porovnávací způsob nahlížet dvěma 

úhly pohledu. Jako obecný model pro celou cenovou oblast, či jako interval 

nejhorší parcely, vůči nejlepší parcele v dané oblasti. Po zprůměrování 

luxusnější a horší lokality vychází výsledná administrativní cena 153 003 Kč. 

Tato hodnota, se velice blíží hodnotě obecného modelu, tedy modelu pro celou 

oblast Havířov – Město činí 158 777 Kč. Procentuální rozdíl ceny těchto dvou 

úhlů pohledu činí 3,77 %. Takto dvojí vyjádření zároveň slouží jako kontrola 

zadaných kritérií.  

 Pro následné vyhodnocení výsledků se zprůměrují tyto dva modely do 

jednotné hodnoty, respektive ceny. Výsledná administrativní cena činí 155 890 

Kč, pro porovnávací způsob ocenění. 
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4.6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO OBECNÝ MODEL 

STANDARDU  

 Protože autor práce aktuálně vykonává profesi rozpočtáře ve stavební 

firmě, vytvořil položkový rozpočet na novostavbu garáže se vstupními kritérii, 

které byly použity u vyšetřovaných metod. Tato metoda bude sloužit jako další 

objektivní srovnání ceny garáže. Využití této metody je vhodné i z důvodu, že 

tato metoda je naprosto odlišná od způsobu zjištění ceny tržní a dle vyhlášky a 

proto poskytuje třetí náhled na zkoumanou problematiku.   

 Uvažují se stejná vstupní kritéria, jaká byla použita při ocenění 

nákladovým a porovnávacím způsobem. Na základě těchto kritérií bude 

vytvořena projektová dokumentace (půdorys, řez), včetně skladeb konstrukce. 

Tato projektová dokumentace bude sloužit jako vstupní podklad pro metodicky 

správný návrh položkového rozpočtu. 

 

Obr. 4.6-1: Půdorys standardní garáže 

 

 

Obr. 4.6-2: Řez A-A´ standardní garáže 
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Obr. 4.6-3:  Legenda materiálu 

 

Skladby konstrukcí 

 D1 Vrata plechová 3000 x 2200 mm 

 S1 PVC tl. 1,5 mm, mechanické kotvení 

  OSB SE tl. 18mm,  

  KVH hranol, 220/60 mm 

  Parotěsná fólie 

  SDK tl. 12,5 mm + CD/UD profil 

 P1 Betonová mazanina, tl. 50 mm 

  Separační vrstva 

  Hydroizolace 

  Betonová deska, tl. 100 mm 
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 P2 Ztracené bednění z tvárnic Tritreg 

  Hydroizolační nátěr 

  Nopová fólie 

  Podkladní beton prostý C16/20, tl. 50 mm  

 

4.6.1 VÝPOČET POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU 

 Na základě projektové dokumentace je možné vytvořit položkový 

rozpočet v programu BUILDpower viz tab. 4.6-4 

  

Tab. 4.6-4:  Položkový rozpočet z programu BUILDpower. 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 JKSO Stavební objekt

Objekt Název objektu SKP 

SO-01 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

11 Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Název VRN Celkem 

HSV celkem 116 835 Kompletační činnost (IČD) 0

Z PSV celkem 47 789 Mimostaveništní doprava 0

R M práce celkem 0 Oborová přirážka 0

N M dodávky celkem 5 478 Provoz investora 0

ZRN celkem 170 102 Přesun stavebních kapacit 510

Rezerva rozpočtu 0

HZS 0

ZRN+HZS 170 102 Ostatní náklady neuvedené 1 191

171 803 Ostatní náklady celkem 1 701

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15 %  

DPH 15 % 

Základ pro DPH 21 % 

DPH 21 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Garáž

Diplomová práce

Rozpočet

171 803

25 770

0

ZRN+ost.náklady+HZS

   Ing.Petr Okrouhlý    Okrouhlý Petr, Ing    

0

197 573  
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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

       Stavební díl       HSV PSV Dodávka 

1 Zemní práce   5 103 0 0 

2 Základy a zvláštní zakládání 44 014 0 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 972 0 0 

62 Úpravy povrchů vnější   10 022 0 0 

63 

Podlahy a podlahové 

konstrukce 3 020 0 0 

64 Výplně otvorů   25 000 0 0 

99 Staveništní přesun hmot   2 704 0 0 

711 Izolace proti vodě   0 9 078 0 

712 Živičné krytiny   0 7 296 0 

762 Konstrukce tesařské   0 22 341 0 

764 Konstrukce klempířské   0 7 583 0 

784 Malby     0 1 490 0 

M21 Elektromontáže   0 0 5 478 

  CELKEM  OBJEKT   116 835 47 789 5 478 

 

R: 1 Rozpočet 

       

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 1 Zemní práce     5 103,30 

1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 4,50 55,00 247,50 

    5*6*0,15 4,50     

2 132301211 

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, 

STROJNĚ m3 13,50 245,00 3 307,50 

    (4+5)*2*0,75 13,50     

3 162301101 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 

m m3 13,50 33,00 445,50 

    (4+5)*2*0,75 13,50     

4 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 13,50 20,30 274,05 

5 174105111 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 5,00 68,34 341,70 

6 181301103 

Rozprostření ornice a vykopané zeminy, rovina, 

tl. 15-20 cm,do 500m2  m2 8,50 57,30 487,05 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání     44 013,86 

7 271571111 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného  m3 2,61 1 047,00 2 731,10 

    3,7*4,7*0,15 2,61     

8 273313611 Podkladní beton C 16/20 (B 20) m3 0,27 2 900,00 783,00 

    včetně ztrátného : (4+5)*2*0,05*0,3 0,27     

9 273321311 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) m3 3,00 2 900,00 8 700,00 

    4*5*0,15 3,00     

10 273354111 Bednění základových desek zřízení m2 7,20 117,70 847,44 

    (4+5)*2*0,4 7,20     

11 273354211 Bednění základových desek odstranění m2 7,20 69,27 498,74 

    (4+5)*2*0,4 7,20     



57 

12 273361921 

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 

svařovanou sítí - drát 6,0  oka 150/150 t 0,09 30 706,35 2 763,57 

13 311112120 

Stěna z tvárnic TRITREG 500x300x220  

ztraceného bednění, tl. 20 cm M+D, zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 13,50 1 400,00 

18 

900,00 

    včetně ztrátného : (4+5)*2*0,75 13,50     

14 13285300 

Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 

mm, tritregy t 0,50 17 580,00 8 790,00 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce     26 972,16 

15 342255028 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm m2 38,40 702,40 

26 

972,16 

    Obvodové zdivo : (4+5)*2*2,5 45,00     

    Dveřní otvor : -(3*2,2) -6,60     

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     10 022,02 

16 602011183 

Omítka stěn tenkovrstvá silikátová bílá Cemix, 

rýhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm m2 38,40 260,99 

10 

022,02 

    Obvodové zdivo : (4+5)*2*2,5 45,00     

    Dveřní otvor : -(3*2,2) -6,60     

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce     3 019,50 

17 631312411 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   (B 10), 

vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3 m3 0,87 3 472,69 3 019,50 

    3,7*4,7*0,05 0,87     

Díl: 64 Výplně otvorů     25 000,00 

18 p Garážová vrata kus 1,00 25 000,00 

25 

000,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot     2 703,95 

19 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 21,63 125,00 2 703,95 

Díl: 711 Izolace proti vodě     9 078,39 

20 711142559 Hydroizolační nátěr m2 13,50 95,00 1 282,50 

    včetně ztrátného : (4+5)*2*0,75 13,50     

21 713134211 

Parozábrana na střechy s přelepením spojů, 

Jutafol N 110 standard m2 20,00 73,40 1 468,00 

    4*5 20,00     

22 62833180 

Hydroizolace vod. pás asfaltovaný těžký Sklobit 

40 dekor G200 S40 m2 20,00 250,00 5 000,00 

23 6936604 Separační vrstva-geotextílie m2 20,00 60,00 1 200,00 

24 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,20 650,10 127,89 

Díl: 712 Živičné krytiny     7 296,26 

25 712311111 

Fóliová hydroizolace na bázi PVC tl. 1,5 mm, pro 

mech.kotvení, včetně kotev m2 20,00 364,00 7 280,00 

    4*5 20,00     

26 998712101 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,02 813,06 16,26 

Díl: 762 Konstrukce tesařské     22 340,82 

27 595920PB 

SDK - lep. spára - Rigips 12,5 mm stropu + 

CD/UD profil, D+M m2 17,39 415,00 7 216,85 

    3,7*4,7 17,39     

28 762PB50 

Rámování skeletu dřevostavby, strop,  řezivo 

KVH 220x60 mm m3 0,55 18 650,00 

10 

290,32 
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    stropnice : 10*3,8*0,22*0,06*1,1 0,55     

    včetně ztrátného : 0,00     

29 762PB51 

OSB deska STERLING KB(N) - se tl. 18 mm, 

lepéné spáry, D+M m2 17,39 235,00 4 086,65 

    3,7*4,7 17,39     

30 998795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce  m3 0,54 846,00 456,84 

    (18+18)*0,015 0,54     

31 998762102R0 

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 

12 m t 0,24 1 209,00 290,16 

Díl: 764 Konstrukce klempířské     7 583,40 

32 764251401 

Žlaby z Pzn plechu, podok. pulkruhové, rš 330 

mm vč. háků, kotlíků, 2xčela m 10,00 575,00 5 750,00 

    5*2 10,00     

33 764551402 

Odpadní trouby Pzn plech, čtyřhranné, str.100 

mm  m 6,00 282,00 1 692,00 

    2*3 6,00     

34 998764202 

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 

m % 74,42 1,90 141,40 

Díl: 784 Malby     1 490,34 

35 784452211 

Malba sádrokartonových stěn,stropu Primalex 

Standard  m2 35,40 42,10 1 490,34 

    Obvodová stěna : (3,7+4,7)*2*2,5 42,00     

    Odečet dveří : -(3*2,2) -6,60     

Díl: M21 Elektromontáže     5 477,85 

36 M2 

Elektroinstalace - standart D+M včetně 

hromosvodu m2 17,39 315,00 5 477,85 

    3,7*4,7 17,39     

 

4.6.2 VÝHODNOCENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU 

 Cena vytvořená na základě položkového rozpočtu ve standardním 

provedení činí 197 573 Kč, včetně DPH. Autor (rozpočtář) upřesňuje, že 

uvažované složení skladeb splňuje stupeň standardního vybavení dle vyhlášky, 

ale zároveň odpovídá hraniční hodnotě, kdy je možné garáž ještě v dostatečné 

kvalitě postavit. 
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4.7 VÝSLEDNÝ CENOVÝ ROZDÍL NÁKLADOVÉHO, 

POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ A POLOŽKOVÉHO 

ROZPOČTU + PŘÍKLAD 

 Na začátku praktické části byla stanovena hypotéza. Jak velký finanční 

rozdíl nastává, když jednu a tu samou garáž oceníme porovnávacím způsobem 

ocenění dle vyhlášky a následně nákladovým způsobem dle vyhlášky? Je to tak 

velký problém, jak velký je cenový rozdíl.  

 V této kapitole budou tyto výsledky vyhodnoceny a dále srovnány 

s položkovým rozpočtem a příkladem o jiné rozměrové velikosti pro efektivní 

představu.  

 

Graf. 4.7-1: Souhrn dosažených výsledků, bez opotřebení 
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Řadová garáž, obestavěný prostor = 50 m3, opotřebení = 0. 

 (R) Cena položkovým způsobem (lokalita nerozhoduje)  197 573 Kč 

 (P) Cena porovnávacím způsobem     155 890 Kč 

 (N) Cena nákladovým způsobem      109 200 Kč 

 Rozdíl  (P-N)           46 690 Kč  

 Procentuální rozdíl (P-N)             42,76 % 

 Průměrná cena garáže (P+N)/2      132 545 Kč 

 

 Pro představu slouží příklad garáže s obestavěným prostorem 300 m3. 

Ostatní parametry jsou shodné jako v předchozím příkladu. Tento příklad je 

skutečný. Na webových stránkách byl dokonce dohledán příklad garáže 

s obestavěným prostorem 500 m3.  

 Autor upřesňuje, že dle § 8, bodu 3, je možné posuzovat garáž pouze do 

velikosti zastavěné plochy 100 m2, při jednom nadzemním podlaží. V ostatních 

případech by se garáž posuzovala dle § 3 budova a hala. Tento požadavek je 

teoreticky možné splnit. Příklad neslouží jako metodická příručka správného 

postupu ocenění, nýbrž pouze jako prvek obrazotvornosti, který lépe vystihuje 

vztah obestavěného prostoru k celkové ceně garáže.  

 

Příklad: řadová garáž, obestavěný prostor = 300 m3, opotřebení = 0. 

 (R) Cena položkovým způsobem (lok. nerozhoduje)      1 185 438 Kč 

 (P) Cena porovnávacím způsobem      952 658 Kč 

 (N) Cena nákladovým způsobem       655 106 Kč 

 Rozdíl  (P-N)                    297 552 Kč  

 Procentuální rozdíl (P-N)                       45,42 % 

 

 Při srovnání příkladu s modelem je možné si všimnout, že se vzrůstající 

plochou také vzrůstá procentuální rozdíl v ceně. Jinými slovy, že s rostoucí 

plochou nepřímo úměrně roste cena. Proto nelze nikdy přesně predikovat, o jak 

velký cenový rozdíl v každém dalším případě půjde. 

 V rekapitulaci výsledků porovnávacího a nákladového modelu bylo 

dospěno k výslednému rozdílu v ceně 46 690 Kč. Je tedy možné konstatovat, 

že cena nákladovým způsobem se nerovná ceně stanovené porovnávacím 
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způsobem. A to i přes snahu dosáhnout co nejpodobnějších vstupních kritérií, 

ve vztahu k rozdílnosti metod a ve vztahu k rozdílnosti cen.  

 Na závěr bych dodal, že porovnávací způsob ocenění má výslednou 

cenu vyšší, než jak je tomu u nákladového způsobu ocenění. Tedy, když se 

vrátím k původní problémové situaci, která byla vysvětlena v úvodu praktické 

části, je možné konstatovat, že tento metodologicky správný postup dle 

vyhlášky neocení především vlastník nemovitostí. Rozhodne-li se totiž pro 

přístavbu a jeho nemovitost přesáhne 1100 m3, výsledná cena nezměněné 

garáže se sníží vlivem změny použité metody. Tedy změnou z porovnávacího 

způsobu ocenění na nákladový způsob ocenění. 

 

4.8  LIMITY POROVNÁVACÍ A NÁKLADOVÉ METODY 

 Jaký je manipulační rozptyl obou metod? Tedy, jak velké škody je možné 

napáchat při špatném návrhu (špatná vstupní kritéria)? V této kapitole se 

pokusím podívat na tento problém slovy čísel. 

 Uvažovat se maximální možný rozptyl v každé metodě. Tedy bude 

vytvořen model pro nejnižší a nejvyšší možnou cenu, jakou vyhláška dovolí. A 

to jak v nákladovém, tak v porovnávacím způsobu ocenění. Výsledkem budou 

čtyři různé varianty. 

 

4.8.1  MOŽNÉ LIMITY PŘI STANOVENÍ CENY NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM  

4.8.1.1 KOEFICIENT PRODEJNOSTI (Kp)  

 Autor připomíná z kapitoly 4.4.1, že pro město Havířov je jsou tři 

kvalitativní cenové úrovně s rozptylem od 0,557 do 0,792. viz tab. 4.4.1-1. 

 Tab. 4.4.1-1: Cenové oblasti 

Cenové oblasti = Kp (rodinný dům) 

1 Havířov - Město 0,666 

2 Bludovice, Prostřední Suchá, Šumbark 0,792 

3 Dolní Datyně, Dolní Suchá 0,557 

  

4.8.1.2 KOEFICIENT VYBAVENOSTI (K4)  

 Budou vytvořeny dva modely. Jeden pro „podstandardní“ garáž a druhý 

pro „nadstandardní“ garáž při dodržení základní ceny za 1 m3 obestavěného 

prostoru, typu B a plné dostavěnosti.  
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Tab. 4.8.1.2-1: Podstandard, K4 

Koeficient vybavení stavby K4, dle přílohy 15. tabulka č.6

Pol.

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Podíl 

(př.15)
% Pod.č. Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pásy P 0,06200 100 0,06200 0,46 0,02852

2 Obvodové  stěny zděnná,betonová tl. 15-30 cm P 0,30100 100 0,30100 0,46 0,13846

3 Stropy jakékoliv P 0,26200 100 0,26200 0,46 0,12052

4 Krov neuvažuje se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt.pásy P 0,05700 100 0,05700 0,46 0,02622

6 Klempířské práce žlaby a svody z pozink. plechu P 0,02900 100 0,02900 0,46 0,01334

7 Úprava  povrchů omítka P 0,04800 100 0,04800 0,46 0,02208

8 Dveře dřevěné či kovové P 0,02700 100 0,02700 0,46 0,01242

9 Okna jednoduchá C 0,01400 100 0,01400 0,00 0,00000

10 Vrata jakákoliv standardní, roleta P 0,06800 100 0,06800 0,46 0,03128

11 Podlahy betonová, dlažba P 0,07200 100 0,07200 0,46 0,03312

12 Elektroinstalace světelná, motorová P 0,06000 100 0,06000 0,46 0,02760

Celkem 0,08333  1,00000  0,45356  

  

 Z tabulky 4.8.1.2-1 byla získána výsledná hodnota podstandardu. Tedy 

K4 = 0,45356.  

 

Tab. 4.8.1.2-2: Nadstandard, K4 

Koeficient vybavení stavby K4, dle přílohy 15. tabulka č.6

Pol.

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Podíl 

(př.15)
% Pod.č. Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pásy N 0,06200 100 0,06200 1,54 0,09548

2 Obvodové  stěny zděnná,betonová tl. 15-30 cm N 0,30100 100 0,30100 1,54 0,46354

3 Stropy jakékoliv N 0,26200 100 0,26200 1,54 0,40348

4 Krov neuvažuje se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt.pásy N 0,05700 100 0,05700 1,54 0,08778

6 Klempířské práce žlaby a svody z pozink. plechu N 0,02900 100 0,02900 1,54 0,04466

7 Úprava  povrchů omítka N 0,04800 100 0,04800 1,54 0,07392

8 Dveře dřevěné či kovové N 0,02700 100 0,02700 1,54 0,04158

9 Okna jednoduchá N 0,01400 100 0,01400 1,54 0,02156

10 Vrata jakákoliv standardní, roleta N 0,06800 100 0,06800 1,54 0,10472

11 Podlahy betonová, dlažba N 0,07200 100 0,07200 1,54 0,11088

12 Elektroinstalace světelná, motorová N 0,06000 100 0,06000 1,54 0,09240

Celkem 0,08333  1,00000  1,54000  

  

 Z tabulky 4.8.1.2-2 byla získána výsledná hodnota nadstandardu. Tedy 

K4 = 1,54.  
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4.8.1.3 STUPĚŇ KVALITY VYBAVENÍ 

 V kapitole 4.4.4 byl v tabulce 4.4.4-1 definován a číselně ohodnocen 

podstandard, standard, nadstandard a chybějící prvek v konstrukci. Na příkladu 

nadstandardu je možné vidět, proč je hodnota nadstandardu právě 1,54. Je to 

z důvodu, že součet všech nadstandardů v konstrukci je právě roven tomuto 

číslu. To samé platí v případě podstandardu. To ale není na první pohled 

zřejmé, protože, jak již bylo řečeno v kapitole 4.4.4, okna se případech 

z databáze nevyskytují, a proto se ani neuvažují jako podstandard, nýbrž jako 

konstrukce chybějící. 

 

Tab. 4.4.4-1: Stupeň kvality vybavení 

S Standart 1,00

P Podstandart 0,46

N Nadstandart 1,54

C Není 0,00

Stupeň kvality vybavení

 

 

4.8.1.4 VÝPOČET LIMITŮ 

 Nyní máme již všechny potřebné vstupní kritéria, která byla nutná pro 

sestavení nejnižšího a nejvyššího možného limitu, jaký nám databáze dovolí, 

bez zohlednění faktoru opotřebení.  
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Tab. 4.8.1.4-1: Výpočet nejnižšího možného limitu 

Výpočet ceny Garáž

Garáž podle § 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č.3/2008 Sb.                          typ B nepodsklepený  

Střecha                              plochá bez podkroví  

Rok odhadu                       2012

Rok pořízení resp. kolaudace                       2012

Stáří                     S roků 0

Základní cena               dle typu z příl. č. 9 vyhlášky ZC
/

Kč/m
3 1 375,00

Koeficient využití podkroví                          Kpod 1,00

Základní cena  po 1. úpravě                       = ZC
/
 x Kpod ZC Kč/m

3 1 375,00

Obestavěný prostor objektu                    OP m
3 50,00

Koeficient polohový                     ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 - 1,15

Koeficient změny cen staveb                    ( příloha č. 38, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC 1274 2,103

Koeficient prodejnosti                                                   ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 0,557

Koeficient vybavení stavby K4, dle přílohy 15. tabulka č.6

Pol.

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Podíl 

(př.15)
% Pod.č. Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pásy P 0,06200 100 0,06200 0,46 0,02852

2 Obvodové  stěny zděnná,betonová tl. 15-30 cm P 0,30100 100 0,30100 0,46 0,13846

3 Stropy jakékoliv P 0,26200 100 0,26200 0,46 0,12052

4 Krov neuvažuje se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt.pásy P 0,05700 100 0,05700 0,46 0,02622

6 Klempířské práce žlaby a svody z pozink. plechu P 0,02900 100 0,02900 0,46 0,01334

7 Úprava  povrchů omítka P 0,04800 100 0,04800 0,46 0,02208

8 Dveře dřevěné či kovové P 0,02700 100 0,02700 0,46 0,01242

9 Okna jednoduchá C 0,01400 100 0,01400 0,00 0,00000

10 Vrata jakákoliv standardní, roleta P 0,06800 100 0,06800 0,46 0,03128

11 Podlahy betonová, dlažba P 0,07200 100 0,07200 0,46 0,03312

12 Elektroinstalace světelná, motorová P 0,06000 100 0,06000 0,46 0,02760

Celkem 0,08333  1,00000  0,45356

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 0,45356

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m
3 1 508

Zákl. cena upravená s Kp  ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m
3 840

Rok odhadu                                                 2012

Rok pořízení                                           2012

Stáří                                                                S roků 0

Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně

Celková předpokládaná životnost  (dle příloh č. 15)                                      Z roků 80

Opotřebení O % 0

Výchozí cena                                                   CN Kč 75 413

Stupeň dokončení stavby D % 100

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 75 413

Odpočet na opotřebení                               0,00 %  O Kč 0

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč 75 413

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                      ne

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 vyhl.)                                                                  0 % Kč 0

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                   Kč 75 413

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                  C N Kč 42 005

Ocenění garáže nákladovým způsobem dle § 8,vyhlášky č.3/2008 Sb.
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Tab. 4.8.1.4-2: Výpočet nejvyššího možného limitu 

Výpočet ceny Garáž

Garáž podle § 8 a přílohy č. 9 vyhlášky č.3/2008 Sb.                          typ B nepodsklepený  

Střecha                              plochá bez podkroví  

Rok odhadu                       2012

Rok pořízení resp. kolaudace                       2012

Stáří                     S roků 0

Základní cena               dle typu z příl. č. 9 vyhlášky ZC
/

Kč/m
3 1 375,00

Koeficient využití podkroví                          Kpod 1,00

Základní cena  po 1. úpravě                       = ZC
/
 x Kpod ZC Kč/m

3 1 375,00

Obestavěný prostor objektu                    OP m
3 50,00

Koeficient polohový                     ( příloha č. 14 vyhlášky ) K5 - 1,15

Koeficient změny cen staveb                    ( příloha č. 38, dle CZ-CC ) Ki - CZ-CC 1274 2,103

Koeficient prodejnosti                                                   ( příloha č. 39 vyhlášky) Kp 0,792

Koeficient vybavení stavby K4, dle přílohy 15. tabulka č.6

Pol.

č.
Konstrukce a vybavení Provedení Stand.

Podíl 

(př.15)
% Pod.č. Koef.

Uprav. 

podíl

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Základy betonové pásy N 0,06200 100 0,06200 1,54 0,09548

2 Obvodové  stěny zděnná,betonová tl. 15-30 cm N 0,30100 100 0,30100 1,54 0,46354

3 Stropy jakékoliv N 0,26200 100 0,26200 1,54 0,40348

4 Krov neuvažuje se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

5 Krytina plechová pozinkovaná, asfalt.pásy N 0,05700 100 0,05700 1,54 0,08778

6 Klempířské práce žlaby a svody z pozink. plechu N 0,02900 100 0,02900 1,54 0,04466

7 Úprava  povrchů omítka N 0,04800 100 0,04800 1,54 0,07392

8 Dveře dřevěné či kovové N 0,02700 100 0,02700 1,54 0,04158

9 Okna jednoduchá N 0,01400 100 0,01400 1,54 0,02156

10 Vrata jakákoliv standardní, roleta N 0,06800 100 0,06800 1,54 0,10472

11 Podlahy betonová, dlažba N 0,07200 100 0,07200 1,54 0,11088

12 Elektroinstalace světelná, motorová N 0,06000 100 0,06000 1,54 0,09240

Celkem 0,08333  1,00000  1,54000

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 1,54000

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki Kč/m
3 5 121

Zákl. cena upravená s Kp  ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m
3 4 056

Rok odhadu                                                 2012

Rok pořízení                                           2012

Stáří                                                                S roků 0

Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky ) lineárně

Celková předpokládaná životnost  (dle příloh č. 15)                                      Z roků 80

Opotřebení O % 0

Výchozí cena                                                   CN Kč 256 054

Stupeň dokončení stavby D % 100

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 256 054

Odpočet na opotřebení                               0,00 %  O Kč 0

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp Kč 256 054

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                                                      ne

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 20 odst. 4 vyhl.)                                                                  0 % Kč 0

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                   Kč 256 054

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                  C N Kč 202 794

Ocenění garáže nákladovým způsobem dle § 8,vyhlášky č.3/2008 Sb.
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4.8.2 MOŽNÉ LIMITY PŘI STANOVENÍ CENY POROVNÁVACÍM 

ZPŮSOBEM  

 Autor nebude pouze mechanicky vypisovat možné limity porovnávací 

metody a rovnou budou dosazeny do výpočtové tabulky 4.8.2.1-1 a 4.8.2.1-2 

viz níže.  

 Bude zmíněn pouze vzorový bod 1 v Indexu trhu. Tento bod poukazuje 

na skutečnost, jak je metoda velice obtížně objektivně vyjádřitelná. Do 

posouzení vstupuje totiž mnoho faktorů. Na základě jakých kritérií si odhadce 

může být jist, že poptávka je výrazně vyšší než nabídka (T1 = 0,10) a ne pouze, 

že poptávka je vyšší než nabídka (T1 = 0,05)? Zdravý rozum napovídá, že tuto 

informaci může mít pouze člověk s praxí, který se navíc přímo podílí na prodeji 

stejného typu nemovitosti. Jinými slovy odhadce musí být do jisté míry zároveň 

realitním makléřem. Jak již bylo řečeno v kapitole 4.5.1.5, rozdíl jedné setiny 

(0,01) může být sám o sobě dosti významný. Tento bod dovoluje manipulaci T1 

= od -0,10 až po 0,10. Tedy rozdíl dvou desetin (0,20). Je nutné podívat se 

výsledná čísla. 
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4.8.2.1 VÝPOČET LIMITU POROVNÁVACÍHO ZPŮSOBU OCENĚNÍ 

Tab. 4.8.2.1-1: Výpočet nejnižšího možného limitu 

mály lexikon obcí 2012

příloha č. 18, tab. 1 ZC Kč/m3
2187

Znak č. Popis kvalitativního pásma
Číslo kval. 

pásma

Doporuč. 

hodnota

Součet resp. 

koeficient

0,80

1
Poptávka je výrazně nižší 

než nabídka
I.

2 Stavba na cizím pozemku I.

3 Negativní I.

0,37

1
Mimo zastavěné území 

obce
I.

2

Nejbližsí zastávka 

hromadné dopravy ve 

vzdálenosti nad 300m

I.

3 Konfliktní skupiny obyvatel I.

4
Výrazně negativní změny 

trvalého charakteru
I.

5 Vlivy snižující cenu I.

0,32

0

Svislé konstrukce kovové - 

plechové, s plochou 

střechou nebo krovem 

neumožňující zřízení 

podkroví

III.

1 Řadová I.

2

Kovová konstrukce 

opláštěná nebo obvod. 

stěny tl do 15 cm
I.

3 Bez vybavení I.

4 Snižující hodnotu I.

5 Významně snižující cenu I.

6 Stavba ve špatném stavu V.

Bez dalšího vybavení

s 1

0,095904

ZCU 209,74

celkem 50

vč. event. příslušenství 10 487,10

10 488

Ostatní vybavení v 

Cena stavby po zaokrouhlení bez pozemku Kč

Výměra m3

Cena stavby bez pozemku Kč

Koeficient stáří event. rekonstrukce - s -

Koeficient cenového porovnání  I podle §24 odst. 2

Základní cena upravená Kč/m3

Kriterium jinde 

neuvedené
-0,01

Stavebně - technický 0,40

Konstrukce -0,10

Technické vybavení -0,05

Příslušenství- 

venk.úprava
-0,02

Vliv neuvedené -0,10

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 18, tabulka č.2

Typ stavby C

Druh stavby -0,01

Dopravní dostupnost -0,03

Obyvatelstvo v okolí -0,20

Změny v okolí s 

vlivem na cenu 
-0,20

Situace na dílčím 

(segmentu) trhu s 

-0,05Vlastnictví 

Vliv právních vztahů 

Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č.2 (pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám)

Poloha v obci -0,10

-0,05

-0,10

Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle §24 odst. 2

Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č.1

Katastrální území Město

Použitá hodnota

Ocenění garáže porovnávacím způsobem podle §24  č.3/2008 Sb.
Obec Havířov

Název znaku

Počet obyvatel města Havířov 82 022

Základní cena
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Tab. 4.8.2.1-2: Výpočet nejvyššího možného limitu 

mály lexikon obcí 2012

příloha č. 18, tab. 1 ZC Kč/m3
2187

Znak č. Popis kvalitativního pásma
Číslo kval. 

pásma

Doporuč. 

hodnota

Součet resp. 

koeficient

1,15

1
Poptávka je výrazně vyšší 

než nabídka
V.

2

Stavba na vlastním 

pozemku
II.

3 Pozitivní III.

1,50

1 Centrum obce V.

2

Nejbližsí zastávka 

hromadné dopravy do 

300m včetně

II.

3 Bezproblémové okolí II.

4
Výrazně pozitivní změny 

trvalého charakteru
V.

5 Vlivy zvyšující cenu III.

1,69

0

Svislé konstrukce zděné 

nebo ŽB se střechou - 

krovem umožňující zřízení 

podkroví

I.

1 Samostatně stojící II.

2
Obvod. zdivo nebo stěny 

nad  30 cm
III.

3

El. proud 230/400 V, voda, 

vytápění, kanalizace el. 

Vrata s dál ovlád.

V.

4 Výrazně ovlivňující cenu V.

5 Významně zvyšující cenu V.

6 Stavba ve výborném stavu I.

Bez dalšího vybavení

s 1

2,9109375

ZCU 6 366,22

celkem 50

vč. event. příslušenství 318 311,02

318 312Cena stavby po zaokrouhlení bez pozemku Kč

Výměra m3

Cena stavby bez pozemku Kč

Koeficient cenového porovnání  I podle §24 odst. 2

Základní cena upravená Kč/m3

Stavebně - technický 1,25

Ostatní vybavení v 

Koeficient stáří event. rekonstrukce - s -

Technické vybavení 0,10

Příslušenství - 

venk.úprava
0,05

Kriterium jinde 

neuvedené
0,10

Vliv neuvedené 0,10

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 18, tabulka č.2

Typ stavby A

Druh stavby 0,00

Konstrukce 0,10

Index polohy IP - příloha č. 18a, tabulka č.2 (pro garáže, které netvoří příslušenství k jiným stavbám)

Poloha v obci 0,20

Dopravní dostupnost 0,00

Obyvatelstvo v okolí 0,00

Změny v okolí s 

vlivem na cenu 
0,20

Název znaku Použitá hodnota

Index trhu IT - příloha č. 18a, tabulka č.1

Situace na dílčím 

(segmentu) trhu s 
0,10

Vlastnictví 

nemovitostí
0,00

Vliv právních vztahů 0,05

Počet obyvatel města Havířov 82 022

Základní cena

Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle §24 odst. 2

Ocenění garáže porovnávacím způsobem podle §24  č.3/2008 Sb.
Obec Havířov

Katastrální území Město
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4.8.3 REKAPITULACE LIMITŮ POROVNÁVACÍ A NÁKLADOVÉ METODY  

 Ve výpočtu nebylo uvažováno opotřebení stavby a obestavěný prostor je 

roven 50 m3 ve všech vyšetřovaných případech. 

  

Limity nákladového způsobu ocenění 

 Minimální možná cena           42 005 Kč  

 Maximální možná cena      202 794 Kč 

 Rozdíl  (N)        160 789 Kč 

 Procentuální rozdíl                 79,29 % 

 

Limity porovnávacího způsobu ocenění 

Minimální možná cena            10 488 Kč  

Maximální možná cena       318 312 Kč 

Rozdíl  (P)         307 824 Kč 

Procentuální rozdíl                      96,71 % 

 

Výsledný rozdíl = Rozdíl (P) – Rozdíl (N)    147 035 Kč 

 

Graf 4.8.3-1: Rekapitulace limitů 

 



70 

 Tmavě šedě vyznačená oblast graficky znázorňuje cenový rozptyl obou 

metod. Je zřejmé, že cenový rozptyl hodnot porovnávací metody je větší než u 

nákladového způsobu ocenění. Konkrétně je tento rozdíl 1,915 násobku 

nákladové metody. Zjednodušené lze tedy říci, že tomto případě dává 

porovnávací způsob ocenění zhruba dvakrát větší prostor pro manipulaci 

s cenou, než jak je tomu u nákladového způsobu ocenění. Znamená to také, že 

porovnávací metoda je mnohem rizikovější a dají se zde udělat mnohem větší 

chyby, při zachování faktu, že porovnávací metoda sama o sobě je mnohem 

subjektivnější a vyžaduje značnou praxi, či zkušenost s oceňováním 

nemovitostí. 

 

4.9 OPOTŘEBENÍ 

 Aby bylo možné porovnat cenu obvyklou, neboli cenu tržní (v tomto 

případě stanovenou pomocí metody komparace), je nutné doplnit do obecného 

modelu výpočet opotřebení. Po dosazení bude celkový obraz kompletní a bude 

možné jednoznačně říci, zda ocenění dle vyhlášky koresponduje s cenou tržní 

či nikoliv. 

 

4.9.1  OPOTŘEBENÍ PRO NÁKLADOVÝ ZPŮSOB OCENĚNÍ 

 Vyhláška dovoluje lineární posouzení pouze do 85 % opotřebení, toho se 

dosáhne u zděných garáží již po 68 letech, při předpokládané životnosti 80 let. 

U dřevostaveb je tomu dokonce jen 51 let, při předpokládané životnosti 60 let. 

 Na grafu 4.9.1-1  jsou znázorněny dvě situace. Červená označuje 

zděnou stavbu a její vývoj ceny s přibývajícími léty. To samé je znázorněné na 

modrém grafu pro dřevostavbu. Z grafu je patrné, že předpokládaná životnost 

má vliv na výši ceny v jednotlivých fázích životního cyklu nemovitosti.  

 S přibývajícím stářím roste rozdíl v ceně. U zděné stavby je po 50 letech 

cena 40 944 Kč, zatímco pokud znalec ponechá všechny ostatní parametry 

stejné a změní pouze typ stavby na dřevostavbu, dostane výslednou cenu       

18 201 Kč. Přitom na začátku životnosti byla výchozí cena totožná. To vše 

zapříčinila pouze změna předpokládané životnosti.  
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Graf. 4.9.1-1: Opotřebení pro nákladový způsob ocenění 

 

 

4.9.2  OPOTŘEBENÍ PRO POROVNÁVACÍ ZPŮSOB OCENĚNÍ 

 Do porovnávacího modelu se bude uvažovat obecný model pro oblast 

Havířov – Město, nikoliv tedy průměrnou hodnotu ze všech tří modelů jak by se 

mohlo původně nabízet. Je totiž nutné opotřebení aplikovat na skutečnou 

situaci. 

 Z grafu 4.9.2-1 je patrné, že opotřebení v porovnávacím způsobu probíhá 

skokově, dle toho v jakém technickém stavu se garáž, či nemovitost obecně 

nachází. Je tedy mnohem důležitější, do jakého kvalitativního pásma 

nemovitost zařadíme, než jaké opotřebení z hlediska času vykazuje.  

 Naopak v nákladovém způsobu (viz červená barva v grafu) je vidět, že 

časové určení je stěžejní pro konečný výsledek ceny nemovitosti. 
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Graf. 4.9.2-1: Opotřebení pro porovnávací způsob ocenění 

  

 

4.9.3  OPOTŘEBENÍ - ZÁVĚR 

 Bylo zjištěno, že u porovnávacího způsobu je mnohem důležitější 

posuzovat technický stav konstrukce, než stanovit skutečnou dobu stáří 

nemovitosti, jak je tomu u nákladové metody, kde je nutné znát skutečné stáří 

konstrukce. Tedy dobu od doby kolaudace po datum odhadu nemovitosti. 

 Opět bylo poukázáno na problém subjektivity porovnávací metody. Není 

totiž nikde přesně definováno, jak se pozná konstrukce ve výborném stavu, či 

stavu s pravidelnou údržbou. Tyto termíny si každý může vykládat po svém a 

tím se metoda stává do jisté míry zavádějící a je ve výsledku na vůli znalce, jak 

s touto subjektivitou naloží. 

 Průměrná cena tržní činí 149 200 Kč. Interval ceny obvyklé (tržní) pro 

cenovou oblast Havířov – Město se pohybuje v rozmezí od 110 000 do 195 000 

Kč. Aby byla splněna dolní hranice ceny obvyklé z databáze 110 000 Kč, 

musela by nejstarší garáž z databáze dosahovat stupně opotřebení maximálně 

0 let pro nákladový způsob ocenění dle vyhlášky a pro porovnávací způsob 

ocenění by všechny vzorky databáze musely být v prvních dvou kvalitativních 

třídách, viz graf 4.9.1-1 a graf 4.9.2-1. Dále by vzorky v druhé kvalitativní třídě 

nesměly přesáhnout předpokládané stáří 20 let. Autor konstatuje, že v dané 

lokalitě žije přes 20 let, a proto dle jeho odborného posouzení není tato 

hypotéza pravdivá. Tedy, že minimálně jeden vzorek garáže z databáze je 
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nižšího kvalitativního pásma, než jsou požadované první dvě třídy a zároveň je 

alespoň jeden vzorek garáže druhé kvalitativní třídy starší než 20 let.  

 Pokud srovnáme průměrnou cenu tržní (149 200 Kč) s průměrnou cenou 

dle vyhlášky (132 545 Kč) a zohledníme k ní odpovídající stupněm opotřebení, 

dostáváme se na hodnotu opotřebení 0 let, což představuje novostavbu. Na 

grafu 4.9.3-1 je možné vidět srovnání průměrné tržní ceny s porovnávacím a 

nákladovým způsobem ocenění. Nákladový způsob vychází silně pod tuto 

hodnotu. Porovnávací způsob odpovídá v nejlepším případě stavu opotřebení 

5-10 let. 

 

Graf 4.9.3-1: Srovnání ceny tržní s cenou dle vyhlášky s koeficientem 

opotřebení 

  

  

 Výsledky tedy vykazují chybu. Odpovědi jsou teoreticky možné dvě. Buď 

realitní kanceláře své nemovitosti nadhodnocují a nebo je výsledná cena, 

zjištěná dle vyhlášky nízká. Správnou odpovědí dle subjektivního názoru autora 

je, že cena zjištěná z vyhlášky je nízká. Je to z důvodu, že cena zjištěná 

položkovým rozpočtem (197 573 Kč), poukazuje na předpokládanou skutečnou 

cenu nemovitosti s přijatelným opotřebením, jak bude vysvětleno na 
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následujícím grafu. Autor upřesňuje, že jak již bylo zmíněno v závěru kapitoly 

4.6, tato cena z položkového rozpočtu není nijak extrémně vysoká.  

 

Graf 4.9.3-2: Předpokládané opotřebení při změně cenové úrovně  

 

  

 Na grafu 4.9.3-2 je znázorněna modelová situace, kdy cena nákladovým 

a porovnávacím způsobem vyšla stejně, jako cena vypočtená položkovým 

rozpočtem, viz průsečík červeného a zeleného bodu na grafu 4.9.3-2. 

 Průměrné opotřebení se nyní nachází v intervalu od 23 do 35 let (černé 

svislé úsečky). Tato cenová hladina se s větší pravděpodobností blíží ceně 

tržní, protože interval opotřebení odráží pravděpodobnější stáří garáží dle 

cenové databáze.  

 Závěrem autor konstatuje, že ceny zjištěné dle vyhlášky neodpovídají 

skutečnosti. Cenu je nutno zvýšit zhruba o 30 %. Tedy na cenovou úroveň 

odpovídající ceně zjištěné položkovým rozpočtem. 
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5 ZÁVĚR 

 K významnému výsledku této diplomové práce, bylo dospěno až 

v kapitole 3.9 Opotřebení. Bylo zjištěno, že cena administrativní pro lokalitu 

Havířov dle vyhlášky nákladovým a porovnávacím způsobem neodpovídá 

skutečné ceně tržní. Jedním vodítkem byla cena stanovená metodou 

komparace, kde její průměrná cena korespondovala s cenou zjištěnou 

z vyhlášky již v případě, kdy nebylo ve výpočtu zahrnuto opotřebení. Tedy, že 

průměrná cena dle vyhlášky uvažována jako novostavba se zhruba rovnala 

průměrné ceně tržní (již s vlivem opotřebení). Druhým faktem bylo, že cena 

zjištěna položkovým rozpočtem je zhruba o 30% vyšší než cena dle vyhlášky. 

Při modelové situaci vytvořené v grafu 4.9.3-2 bylo dokázáno, že tato cena více 

vystihuje skutečnou tržní cenu, protože interval průměrného opotřebení je 

mnohem pravděpodobnější, než opotřebení stanovené dle vyhlášky. 

 Dalším faktem, ke kterému bylo dospěno, je ten, že i přes velkou snahu 

vytvořit, co možná nejsrovnatelnější modely autor úplně neuspěl. Je to 

z důvodu, že obě metodiky jsou naprosto odlišné.  

 Jak již bylo uvedeno v teoretické části, nákladový způsob vychází 

z nákladů, které by bylo nutné vynaložit na pořízení předmětu v místě ocenění 

podle jeho stavu ke dni ocenění. Naproti tomu porovnávací způsob byl sestaven 

na základě porovnání předmětu ocenění se stejným, či obdobným předmětem a 

cenou sjednanou při jeho prodeji. 

 Při návrhu porovnávací metody dle vyhlášky se autor diplomové práce 

obtížně vypořádával s problémem, jak objektivně stanovit některé body 

vyhlášky. Pro kvalitní posouzení je důležité pochopit, skutečné významy 

jednotlivých bodů a ruku v ruce s tím také mít na paměti jejich číselná 

ohodnocení. Je tedy nezbytné uvažovat a postupovat stejným způsobem, jak 

tomu bylo v průběhu návrhů obecných modelů, včetně nutnosti obhájení a 

vysvětlení důvodů a principů, proč byla daná výše hodnoty stanovena na onu 

konkrétní úroveň. Při nedodržení tohoto postupu mohou být výsledkem různé 

konečné ceny, i když znalci uvedli stejná kritéria.  Z pohledu autora je tedy 

objektivnější posouzení nákladovým způsobem. Naproti tomu, porovnávací 

způsob dává zhruba dvakrát větší manipulační prostor. Díky tomuto faktu je 

reálnější přiblížit se k ceně tržní.  
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 Primárním cílem práce bylo zjištění rozdílu cen nákladovým a 

porovnávacím způsobem ocenění dle vyhlášky. V kapitole 4.7 bylo zjištěno, že 

cena nákladovým způsobem se nerovná ceně stanovené porovnávacím 

způsobem a to i přes snahu dosáhnout co nejpodobnějších vstupních kritérií a 

to ve vztahu k rozdílnosti metod a ve vztahu k rozdílnosti cen. Porovnávací 

způsob ocenění má výslednou cenu vyšší, než jak je tomu u nákladového 

způsobu ocenění. Kdybych se vrátil k původní problémové situaci, bylo by 

možné konstatovat, že v případě, že by se majitel garáže rozhodl pro přístavbu 

a obestavěný prostor jeho rodinného domu by přesáhl 1 100 m3, změnila by se 

metodika výpočtu z porovnávacího způsobu ocenění na nákladový způsob 

ocenění a výsledná cena nezměněné garáže by klesla o 42,76% ve 

vyšetřovaném případě. Dále bylo zjištěno, že cena nepřímo úměrně roste se 

vzrůstající plochou garáže. Tedy, že na modelovém příkladu garáže o velikosti 

300 m3, by byl procentuální rozdíl v ceně vyšší, konkrétně 45,42%. 

 Závěrem by autor rád vyjádřil názor, že v každém jednotlivém případu 

má různá metodika různou váhu, a to samo o sobě vyjadřuje složitost a tedy 

určitou nemožnost exaktního vyjádření tržní ceny nemovitosti. Tento případ je 

možné přirovnat k obchodování s akciemi či měnovými páry na burze. Existují 

sice finanční nástroje analýzy (technická, fundamentální a sentimentální), 

kterými se „tradeři“ řídí, ale stejně si nikdy nemohou být 100% jisti, že daná 

strategie přinese tížený výnos, ať už jde o měnu, či ropu. Stejně tak, jak je 

nemožné předpovídat přesně vývoj trhu u nemovitostí, tak je velmi obtížné určit 

konkrétní cenu nemovitostí. Tento přirozený jev trhu je nutné mít na paměti při 

každém dalším návrhu z důvodu finanční bezpečnosti. Tato bezpečnost je 

důležitá z důvodu, že nesprávný návrh může přinést velké finanční riziko 

(zisk/ztrátu) a jak je obecně známo, peníze jsou až na prvním místě. 
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