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Abstrakt: 

Oceňování developerských projektů a bytového fondu je širokou oblastí. Správné 

stanovení ceny obvyklé je důležité zejména v případě soudních sporů, v exekučních 

řízeních, při privatizaci bytového fondu, slučování společností, u majetkových vstupů 

do společnosti, vypořádání majetku, likvidace společnosti atd. Ve všech těchto 

případech jde o značné finanční hodnoty a proto je pro jejich úspěšné zvládnutí 

nezbytné pracovat s kvalitními a věcně správnými podklady. Jedním a zároveň 

nejdůležitějším podkladem je kvalitní znalecký posudek, který by měl být zárukou 

objektivního zhodnocení všech okolností, majících vliv na cenu obvyklou 

oceňovaného majetku, aby nedošlo k poškození některého z účastníků řízení, 

nebo se například vyloučily jakékoliv spekulace o možném korupčním jednání.  

V současnosti neexistuje metodika stanovení obvyklé ceny jednotek (bytů 

a nebytových prostorů) v rámci většího celku, jež by zohlednila lokalitu, umístění 

jednotky, její velikost, vybavení, provedení a další parametry, mající vliv 

na jejich jednotkovou cenu. Je však všeobecně známo, že stejná jednotka 

má jinou cenu v 1.NP, ve vyšších NP a v posledním NP, s výhodnou a nevýhodnou 

orientací oken, v objektech s různým okolím atd. Stejně tak se respektuje, že stejně 

vybavená a provedená jednotka o větší výměře má menší jednotkovou cenu, 

než jednotka o menší výměře. Oceňování v těchto případech je prováděno spíše 

pocitově, než na základě hlubších rozborů a zdůvodnění.  

Výsledkem dizertace je metodika stanovení cen jednotlivých jednotek v rámci celých 

objektů, resp. větších celků, která se snaží v současné době subjektivní stanovení 

ceny zobjektivizovat, aby stanovené obvyklé ceny byly zdůvodnitelné 

a nezpochybnitelné. Toto je důležité zejména při soudních sporech, exekučních 

řízeních, privatizaci bytového fondu, aby byla vyloučena jakákoliv předpojatost, příp. 

podezření z korupčního jednání. Metodika obsahuje také výpočetní program 

s automatickým matematickým zpracováním zadaných dat, s možností 

přezkoumatelnosti výsledků.  

  



Dizertační práce Teze Ing. Iva Vlčková 

3 
 

Abstract: 

The pricing of developer projects and housing is a broad area. Setting the right 

common price is important especially in case of court actions, execution proceedings, 

the privatising of housing, company mergers, capital investments in companies, 

estate settlements, liquidations etc. In all these cases substantial financial values 

are at stake and that is why it is necessary to have quality, correct factual grounds. 

The sole and at the same time most important basis is an expert opinion, 

which should guarantee an objective assessment of all circumstances 

that may influence the common pricing of property, in order to prevent any prejudice 

to the parties involved, or ensure there is no doubt in respect of possible graft.  

At present there is no methodology for common pricing of units (apartments 

and commercial premises) within a larger complex, which would take locality, 

placement, size, fittings, general state and other parameters that influence the price, 

into consideration. Yet it is common knowledge that the same unit will have 

a different price on the first floor, higher floors or top floor, window orientation 

and view, better surrounding area etc. It is also common that a larger unit 

with the same fittings and appurtenances will have a lower unit price than a smaller 

unit. The pricing in these cases is more intuitive, rather than based on analyses 

and reasoning.  

The dissertations´ aim was a methodology of pricing individual units in houses 

or larger complexes, which would simultaneously objectify subjective pricing, 

providing a rationale that would be unambiguous. This is important especially 

in case of court actions, execution proceedings or the privatising of housing, 

to preclude any bias or suspicion of corruption. The methodology also includes 

a software application that automatically computes input data and allows reviewing 

of results.  
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1 Úvod 

1.1 Současný stav problematiky 

V současné době není pro stanovení obvyklé ceny bytových jednotek v rámci větších 

celků užívána žádná závazná metodika, jež by zohlednila lokalitu, umístění jednotky, 

velikost, vybavení, provedení jednotky a další parametry, mající vliv 

na jejich jednotkovou cenu.  

1.2 Cíle dizertace 

Cílem dizertace je objektivní stanovení návrhové ceny bytových jednotek v rámci 

developerských projektů, kdy jsou rozprodávány nové jednotky, resp. projektů, 

kdy je hromadně rozprodáván bytový fond. Problém spočívá především 

ve skutečnosti, že z hlediska trhu jsou menší byty lépe prodejné, což je dáno kupní 

silou obyvatelstva. Z toho potom vyplývá, že jednotkové ceny těchto bytů, 

tzn. celková cena přepočítaná na započitatelnou plochu bytu, jsou u bytů stejně 

technicky provedených a vybavených ve stejném objektu, tj. ve stejné lokalitě, různé. 

Toto zdánlivě pouze tržní zohlednění kupní síly a faktorů trhu má ale také svoje 

technické odůvodnění, které se skrývá v nákladech na pořízení těchto jednotek. 

Je zřejmé, že náklady na pořízení jednotlivých místností v závislosti na jejich účelu 

jsou různé. Tyto náklady jsou závislé: 

 na podlahové ploše a tvaru místností,  

 na technickém provedení místností, 

 na kvalitě vybavení místností, 

 na cenové úrovni použitých materiálů, která je zpravidla pro všechny 

byty v objektu stejná a je zohledněna v celkových nákladech 

na pořízení objektu. 

Cílem a výsledkem práce je sestavení algoritmu, resp. souboru algoritmů, 

kterými se budou stanovovat ceny jednotlivých jednotek v projektu v závislosti 

na jejich velikosti, složení, tvaru a druhu místností v jednotce, jejich kvalitativním 

provedení a vybavení. Závěrem je tento algoritmus aplikován na konkrétní projekt 

pro prokázání aplikovatelnosti v praxi. 
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2 Cenotvorné faktory u nemovitostí 

Mezi hlavní cenotvorné faktory působící na cenu nemovitostí patří: 

 lokalita (hlavní cenotvorný faktor), 

 dopravní obslužnost, 

 trh práce, 

 standard konstrukce a dispozice nemovitosti, 

 služby a obchod, 

 možnosti parkování, 

 životní prostředí a okolí nemovitosti, 

 orientace oken ke světovým stranám. 
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3 Evidence bytových a nebytových jednotek v katastru nemovitostí 

Rozestavěný bytový dům lze zapsat do katastru nemovitostí ve chvíli, 

kdy jsou zřejmé kompletní obalové konstrukce budovy, tj. obvodové stěny a střecha. 

Nemovitost podle současné právní úpravy vzniká dnem zápisu do katastru 

nemovitostí. 

Rozdělení na jednotky bývá na základě prohlášení vlastníka budovy o vymezení 

jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě, které se využívá u nově vznikajících 

jednotek v již zkolaudovaných bytových domech nebo u nově vznikající výstavby, 

kdy smlouvu o výstavbě je možné do katastru nemovitostí vložit ještě před získáním 

stavebního povolení. 
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4 Ceny bytových jednotek v rámci jednotlivých etap výstavby 

bytového domu  

4.1 Prodej bytových jednotek před vydáním stavebního povolení 

V době vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení jsou budoucí 

bytové a nebytové jednotky běžně nabízeny k prodeji. V této době je možné 

se s developery dohodnout i na případných větších klientských změnách, 

například spojení dvou jednotek, posun otvorů v nosných zdech, zabudování 

klimatizace, předokenních žaluzií apod. 

4.2 Prodej bytových jednotek po vydání stavebního povolení 

a před kolaudací 

Od získání stavebního povolení a započetí přípravných prací na staveništi do doby 

zahájení výstavby dochází k navýšení cen bytových jednotek o 5 %.  

S postupem výstavby bytového domu a přibližování se ke kolaudaci cena postupně 

vzrůstá až o 10 % proti cenám před vydáním stavebního povolení. To je způsobeno 

i tím, že po dokončení hrubé stavby je možno bytový dům zapsat do katastru 

nemovitostí a lze jej rozdělit na jednotky, na něž je již možné získat hypoteční úvěr 

a zástavní právo zapsat do katastru nemovitostí.  

4.3 Prodej jednotek po kolaudaci 

Krátce po kolaudaci dochází k doprodeji zbývajících bytových jednotek za snížené 

ceny, které postupně klesají, neboť k prodeji zbývají poslední jednotky, 

o které nebyl dosud zájem.  

Zbylé nerozprodané jednotky si developeři zpravidla nechávají ve svém vlastnictví, 

aby je nemuseli prodávat se slevou. Tyto jednotky jsou developery pronajímány, 

aby se pokryly alespoň náklady související s úvěrem na výstavbu. 
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5 Početní algoritmus pro stanovení cenového podílu bytových 

a nebytových jednotek 

5.1 Započitatelná plocha 

Započitatelná plocha může být rozdílná od plochy podlahové. Započitatelná plocha 

je plochou bytové jednotky nebo nebytové jednotky včetně příslušenství, teras, 

balkónů a lodžií, přepočtenou dle Tab. 1 váhami započitatelnosti pro rozdílné 

podlahové plochy.  

Vzhledem ke skutečnosti, že metoda je koncipována jako zohlednění nákladů na 

pořízení jednotlivých jednotek, pomocí kterých se vyčísluje podíl jednotlivých 

jednotek na hodnotě celého díla, nebyla použita příloha č. 1 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 

v platném znění, neboť např. u sklepů vyhláška uvažuje koeficient 0,8 (80 %), resp. u 

sklepních kójí 0,1 (10 %), kdežto z nákladového hlediska pořízení sklepu nebo 

komory mimo byt představuje cca 50 % z měrných nákladů nutných vynaložit na 

pořízení běžné jednotky. Navržená váha z části akceptuje i současné bankovní 

metodiky pro stanovení započitatelných ploch i ochotu obyvatel si za daný typ 

podlahových ploch zaplatit při koupi bytových jednotek. 

Tab. 1: Váhy započitatelnosti podlahových ploch  

Podlahová plocha Váha započitatelnosti podlahové plochy 

Pokoj s kk 1,00 

Pokoj 1,00 

Kuchyň 1,00 

Koupelna 1,00 

Koupelna s WC 1,00 

WC 1,00 

Chodba 1,00 

Sklep
*) 

0,50 

Lodžie 0,50 
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Podlahová plocha Váha započitatelnosti podlahové plochy 

Terasa 0,25 

Balkon 0,30 

Komora v jednotce 1,00 

Komora mimo jednotku 0,50 

*)
 sklepní kóje není do započitatelné plochy uvažována neboť vlastníci ji vlastní buď jako podíl 

na nebytové jednotce (všechny sklepy) nebo jako podíl na společných částech domu. 

 

 

5.2 Stanovení cenového podílu bytových a nebytových jednotek 
na hodnotě bytového domu 

Pro výpočet podílů hodnot jednotlivých bytových jednotek a nebytových jednotek 

z celkové hodnoty projektu je dále použito objemových podílů konstrukcí uvedených 

v příloze č. 15 platné prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb. (ve znění vyhlášek 

č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. 

a č. 450/2012 Sb.) k zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (ve znění zákonů 

č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 

Sb.) - tabulka 1, typ budovy J a K. 

Pro stanovení cenového podílu bytových jednotek na hodnotě celého bytového domu 

byl sestaven početní algoritmus v programu Excel, který rozpočítávání objemových 

podílů mezi jednotlivé jednotky výrazně usnadní. 

5.3 Princip rozpočítání objemových podílů jednotlivých konstrukcí 

5.3.1 Objemové podíly společné 

Do objemových podílů společných pro bytové i nebytové jednotky byly zahrnuty 

ty podíly, jež se vyskytují ve všech jednotkách bez rozdílu a tudíž 

je lze mezi tyto jednotky rozpočítat. 
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Tab. 2: Objemové podíly konstrukcí a vybavení pro bytové domy typové a netypové 

Název konstrukce 

Typové bytové domy Netypové bytové domy 

Společné objemové podíly              
pro bytové a nebytové jednotky               

– váha 1 

Společné objemové podíly                   
pro bytové a nebytové jednotky              

– váha 1 

Objemový 
podíl 

(%) 

Váha 

Započitatelnost 
objemového 

podílu 

(%) 

Objemový 
podíl 

(%) 

Váha 

Započitatelnost 
objemového 

podílu 

(%) 

Základy včetně 
zemních prací 

5,4 1 5,4 6,0 1 6,0 

Svislé konstrukce 18,2 1 18,2 18,8 1 18,8 

Stropy 8,4 1 8,4 8,2 1 8,2 

Krov, střecha 4,9 1 4,9 5,3 1 5,3 

Krytiny střech 2,3 1 2,3 2,4 1 2,4 

Klempířské 
konstrukce 

0,7 1 0,7 0,7 1 0,7 

Úprava vnitřních 
povrchů 

5,7 1 5,7 6,9 1 6,9 

Úprava vnějších 
povrchů 

2,9 1 2,9 3,1 1 3,1 

Vnitřní obklady 
keramické 

1,3 0 0,0 2,1 0 0,0 

Schody 2,9 1 2,9 3,0 1 3,0 

Dveře 3,3 0 0,0 3,2 0 0,0 

Vrata 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 

Okna 5,3 0 0,0 5,4 0 0,0 

Povrchy podlah 3,0 0 0,0 3,1 0 0,0 

Vytápění 4,8 0 0,0 4,7 0 0,0 

Elektroinstalace 5,1 0 0,0 5,2 0 0,0 

Bleskosvod 0,4 1 0,4 0,4 1 0,4 

Vnitřní vodovod 3,2 0 0,0 3,3 0 0,0 

Vnitřní kanalizace 3,1 0 0,0 3,2 0 0,0 
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Název konstrukce 

Typové bytové domy Netypové bytové domy 

Společné objemové podíly              
pro bytové a nebytové jednotky               

– váha 1 

Společné objemové podíly                   
pro bytové a nebytové jednotky              

– váha 1 

Objemový 
podíl 

(%) 

Váha 

Započitatelnost 
objemového 

podílu 

(%) 

Objemový 
podíl 

(%) 

Váha 

Započitatelnost 
objemového 

podílu 

(%) 

Vnitřní plynovod 0,4 0 0,0 0,4 0 0,0 

Ohřev teplé vody 2,2 0 0,0 2,1 0 0,0 

Vybavení kuchyní 1,9 0 0,0 1,8 0 0,0 

Vnitřní hygienické 
vybavení 

3,9 0 0,0 3,8 0 0,0 

Výtahy 1,3 1 1,3 1,3 1 1,3 

Instalační 
prefabrikovaná 
jádra 

3,7 1 3,7    

Ostatní 5,7 1 5,7 5,6 1 5,6 

Celkem 100,0 13 62,5 100,0 12 61,7 

 

5.3.2 Objemové podíly zbývajících konstrukcí a jejich rozpočítání mezi jednotky  

5.3.2.1 Vnitřní obklady keramické 

Keramický obklad je v rámci výpočetního programu uvažován v koupelně, resp. 

v koupelně s WC, s výškou obkladu v koupelně a v koupelně s WC do 1,80 m 

a nad 1,80 m a podle výšky obkladu a velikosti místnosti je mu přiřazena váha znaku. 

Váha znaku podle výšky keramického obkladu pro WC není závislá na velikosti WC, 

neboť tato bývá v jednom bytovém domě přibližně stejná. Zde je uvažováno s váhou 

znaku vnitřního keramického obkladu podle výšky obkladu do 1,2 m, mezi 1,2 m 

až 1,8 m a nad 1,8 m. 

Objemový podíl ve výši 1,3 % pro typové bytové domy a 2,1 % pro netypové bytové 

domy je následně rozpočítán mezi jednotlivé bytové jednotky podle vah koupelen 

a WC v nich umístěných vůči celkovým vahám za koupelny a WC v celém bytovém 

domě. 
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5.3.2.2 Dveře 

Objemový podíl dveří je v bytovém domě rozpočítán s ohledem na počet dveří 

v jednotlivých jednotkách a s ohledem na jejich váhu znaku podle typu dveří 

vůči celkovému počtu dveří v budově a jejich celkové váze znaku.  

5.3.2.3 Vrata 

Vrata jsou u bytových domů typových i netypových uvažována objemovým podílem 

ve výši 0,0 %. Není s nimi tedy počítáno. 

5.3.2.4 Okna 

Objemový podíl oken je, podobně jako u dveří, rozpočítán s ohledem na počet oken, 

balkonových dveří a francouzských oken v jednotlivých jednotkách a s ohledem 

na jejich váhu znaku, vůči celkovému počtu oken v budově a jejich celkové váze 

znaku.  

5.3.2.5 Povrchy podlah, vytápění 

Objemové podíly pro povrchy podlah a vytápění pro bytové domy typové i pro bytové 

domy netypové jsou rozpočítány dle velikosti započitatelné plochy jednotky vůči 

celkové započitatelné ploše všech jednotek v domě. 

5.3.2.6 Elektoinstalace 

Objemový podíl pro elektroinstalaci ve výši 5,1 % pro bytové domy typové 

a ve výši 5,2 % pro bytové domy netypové je rozpočítán dle velikosti započitatelné 

plochy jednotky vynásobené váhou znaku podle typu jednotky vůči celkové 

započitatelné ploše všech jednotek vynásobené váhami znaku podle typu jednotek. 

Váhy znaku elektroinstalace podle typu jednotky vychází ze složitosti rozvodů 

elektroinstalace a množství zásuvek a vypínačů.  

5.3.2.7 Vnitřní vodovod 

Objemový podíl pro vnitřní vodovod ve výši 3,2 % pro bytové domy typové 

a ve výši 3,3 % pro bytové domy netypové je rozpočítán podle počtu vývodů vody 

v jednotlivých jednotkách vůči celkovému počtu vývodů v bytovém domě. 
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5.3.2.8 Vnitřní kanalizace 

Objemový podíl vnitřní kanalizace je rozpočten podle typu místností s kanalizací, 

jejich počtu a váhy znaku vůči celkovému počtu místností daného typu v budově a 

jim přiřazené váze znaku. 

5.3.2.9 Vnitřní plynovod 

Objemový podíl pro vnitřní plynovod je rozpočítán podle počtu vývodů v jednotlivých 

jednotkách vůči celkovému počtu vývodů plynu. 

5.3.2.10 Ohřev teplé vody 

Objemový podíl pro ohřev teplé vody ve výši 2,2 % pro bytové domy typové 

a ve výši 2,1 % pro bytové domy netypové je rozpočítán dle velikosti započitatelné 

plochy jednotky vůči celkové započitatelné ploše jednotek s ohřevem teplé vody. 

5.3.2.11 Vybavení kuchyní 

Objemový podíl pro vybavení kuchyní je rozpočítán dle velikosti započitatelné plochy 

jednotky vůči celkové započitatelné ploše jednotek s vybavením kuchyní. 

5.3.2.12 Vnitřní hygienické vybavení  

Objemový podíl vnitřních hygienických vybavení je rozpočítán s ohledem na počet 

zařizovacích předmětů v jednotlivých jednotkách a s ohledem na jejich váhu znaku, 

která je opět odvozena od cen zařizovacích předmětů.  

5.4 Nebytové jednotky a garáže 

Garáže, i když nebudou v katastru nemovitostí vedeny jako samostatné nebytové 

jednotky nebo jako jedna nebytová jednotka, musí být pro výpočet zadány tak, 

jako by se jednalo o samostatnou jednotku. Pro výpočet je dostačující počítat 

všechny garáže jako jednu nebytovou jednotkou. 
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6 Výsledky propočtu 

6.1 Koeficient nákladové hodnoty 

Další vypočítanou hodnotou je: procentuální hodnota jednotlivých jednotek 

z nákladové ceny bytového domu / velikost započitatelné plochy bytové nebo 

nebytové jednotky.  

Následně je tato hodnota přepočtena tak, aby u jednotky umístěné v prvním 

vyplňovaném řádku byla = 1,00. Tento koeficient je značen Ks. 

6.2 Koeficient umístění bytové jednotky v podlaží 

Bytové jednotky v různých nadzemních podlažích se obchodují za rozdílné ceny. 

Ve starších zděných a panelákových bytových domech jsou bytové jednotky v 1.NP 

výrazně hůře obchodovatelné než bytové jednotky ve vyšších podlažích. Dále jsou 

hůře obchodovány byty v nejvyšším podlaží v případě, že nebyla provedena 

rekonstrukce a zateplení střešního pláště.  

V novostavbách bytových domů již tak významné rozdíly mezi zájmem o byty v 1.NP 

a v nejvyšších podlažích nejsou. Bytové jednotky v 1.NP zpravidla kupují mladé 

rodiny s dětmi a lidé se psy. Bytové jednotky často mívají právo užívání 

předzahrádky nebo je společně s nimi obchodována. 

Bytové jednotky v nejvyšších podlažích bývají většinou nejvíce ceněnými, 

neboť z nich je výhled do okolí, bytové jednotky mívají větší terasy a mívají 

větší započitatelnou plochu.  

Velcí developeři často ctí pravidlo, dle nějž co podlaží, to o 100 000,- Kč vyšší cena 

u stejné bytové jednotky. 

Na základě porovnání a zkušeností byly stanoveny koeficienty podlaží (Kp) 

viz Tab. 3. 

Koeficient podlaží je značen Kp . 
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Tab. 3: Koeficienty rozložení cen bytových jednotek dle umístění v podlaží bytového 

domu (Kp) 

Podlaží 

Starší zděné domy 
a panelové domy 

Novostavby bytových 
domů 

Průměrný 
koeficient 
rozložení 
cen Kp 

Rozdíl 
v ceně proti 

1.NP          
% 

Průměrný 
koeficient 
rozložení 
cen Kp 

Rozdíl 
v ceně proti 

1.NP          
% 

3.PP až 1.PP 0,90 -10 0,90 -10 

1.NP 1,00 0 1,00 0 

2.NP 1,10 10 1,07 7 

3.NP 1,13 13 1,10 10 

4.NP 1,16 16 1,15 15 

5.NP 1,19 19 1,20 20 

6.NP 1,22 22 1,25 25 

7.NP a vyšší podlaží 1,25 25 1,27 27 

Nejvyšší podlaží (vyšší než 7.NP) 1,15 15 1,30 30 

6.3 Koeficient výhledu z BJ/NJ 

Prodejnost bytových jednotek s výhledem do zeleně, případně na město, 

architektonicky zajímavé stavby či památky je vyšší, než u jednotek s výhledem 

na další bytový dům, průmysl, sklady apod. Z tohoto důvodu je stanoven koeficient 

Kv, který tuto skutečnost zohledňuje (viz tab. 4). 

Výši použitého koeficientu Kv je nutné vždy odůvodnit. Tuto určuje znalec v rozpětí 

tab. 4 dle zkušeností a znalostí z daného regionu. 

  



Dizertační práce Teze Ing. Iva Vlčková 

19 
 

Tab. 14: Koeficienty výhledu (Kv) z bytové jednotky 

Podlaží Průměrný koeficient rozložení cen Kv 

Výhled na zajímavou scenérii, památky přírodní, kulturní             
i architektonické, výhled do zeleně 

1,05 - 1,20 

Výhled na průmysl, skladovací haly 0,90 - 0,95 

Výhled na sídliště a další bytové domy 0,95 - 1,00 

 

6.4 Celkový koeficient pro hodnoty jednotek v bytovém domě 

Celkový koeficient K hodnoty jednotek je vypočten pronásobením koeficientů Ks, Kp 

a Kv stanovených pro každou jednotku samostatně. 

K= Ks*Kp*Kv 

6.5 Stanovení obvyklé ceny bytových jednotek  

Obvyklá cena bytových jednotek vychází z cenového porovnání nejčastěji 

se v projektu vyskytující velikosti a dispozice jednotky nebo z jednotky, k níž můžeme 

stanovit relevantní porovnávací hodnotu (ozn. Etalon).  

Pro tento Etalon bude koeficient K přepočten na 1,00 a koeficient K u ostatních 

jednotek bude vydělen hodnotou původního koeficientu K u Etalonu (ozn. K´). 

Obvyklá cena (OC) jednotlivých jednotek se následně stanoví jako porovnávací 

hodnota (PH) jednotky v Kč/m2 vynásobená započitatelnou plochou (ZP) 

a koeficientem K´. 

OC=PH*ZP*K´ 

Obvyklá cena garáží, práva užívání garážového stání i nebytové jednotky musí být 

stanovena porovnávací metodou. 
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7 Závěr 

7.1 Shrnutí práce 

V případech prodejů bytů v developerských projektech i při případných privatizacích 

bytového fondu po jednotkách je vždy nutné stanovit cenu obvyklou jednotlivých bytů 

v rámci celku. V prvním případě z důvodu, aby developer projekt úspěšně zrealizoval 

a vrátily se mu vložené finanční prostředky i s předpokládaným, resp. přiměřeným 

ziskem, který se v současné době uvažuje ve výši 10 až 15 %. Ve druhém případě, 

aby předpokládaná cena byla, pokud možno, objektivně stanovena a byla 

odůvodnitelná. 

Přestože se jedná o velmi širokou oblast, kde se pohybují značné finanční 

prostředky, neexistuje pro zpracování znaleckých posudků a odhadů žádná metodika 

stanovení ceny obvyklé jednotek v rámci většího celku, zohledňující lokalitu, umístění 

jednotky, její velikost, vybavení a provedení a další parametry mající vliv 

na jejich jednotkovou cenu.  

Přitom je všeobecně známo, že např. stejná jednotka má jinou cenu v 1.NP, 

ve vyšších NP, v posledním NP, s výhodnou a nevýhodnou orientací oken ke 

světovým stranám, v objektech s různým okolím atd. Stejně tak se pocitově 

respektuje, že stejně vybavená a provedená jednotka o vyšší výměře má menší 

jednotkovou cenu, než jednotka o menší výměře atd. Oceňování v těchto případech 

je prováděno spíše pocitově, než na základě nějakých hlubších rozborů a 

zdůvodnění.  

7.2 Přínos autorky pro obor soudní inženýrství 

Výsledkem dizertační práce je vypracování metodiky stanovení cen jednotlivých 

jednotek v rámci celých objektů, resp. větších celků, která se snaží tyto subjektivní 

pocity a zkušenosti zobjektivizovat, aby stanovené ceny byly zdůvodnitelné 

a nezpochybnitelné. To je důležité zejména v uvedených soudních sporech, 

exekučních řízeních, při privatizaci bytového fondu, aby byla vyloučena 

jakákoliv předpojatost, příp. podezření z korupčního jednání, což je v současnosti 

velmi aktuální téma.  
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Metodika obsahuje automatické matematické zpracování zadaných dat, 

takže i kontrola těchto cen je s její pomocí velmi jednoduchá a operativní.  

7.3 Možnost dalšího rozšiřování a rozvoje 

Jde pouze o první krok v této oblasti, protože dosud nic podobného nejen v ČR, 

ale ani v zahraničí neexistuje. Teprve praxe ukáže, jak se předpoklady a postupy 

zavedené v matematickém modelu potvrdí.  

Je zřejmé, že se může ukázat, že je nutné provést některé korekce, 

tzn. že se jedná o otevřený systém, který bude pravděpodobně procházet dalším 

vývojem, ale to podstatné, tj. základ, bude touto prací položen.  

Další možností rozvoje je použití algoritmu i pro stanovení obvyklých cen nebytových 

jednotek a garáží, což součástí této dizertace není. 

7.4 Další možnosti využití 

Pár příkladů dalšího využití výpočtového algoritmu: 

 jednou z dalších možností využití početního algoritmu je pomoc developerům 

při rozhodování o rozložení bytových jednotek, získáním nákladové ceny 

pro jednotlivé jednotky, 

 odůvodnění rozdílných cen při privatizaci bytového fondu a převodu bytové 

jednotky do osobního vlastnictví, 

 zjištění ceny obvyklé u bytových jednotek, které nejsou v dané lokalitě 

dostatečně četně zastoupeny nebo obchodovány, aby porovnávací metoda 

měla dostatečnou vypovídací schopnost, 

 stanovení tzv. cenových map u developerských projektů podle rozložení 

bytových jednotek, orientace, umístění v nadzemních podlažích a dle výhledu, 

 návrh prodejních cen bytových jednotek pro případné konkurzní správce 

v případě vyhlášení insolvenčních řízení na neúspěšné developery, 

 jako podklad pro restrukturalizaci projektu, 

 podpůrná metoda stanovení obvyklých cen bytových jednotek ve znaleckých 

posudcích při soudních sporech a nedobrovolných prodejích v dražbě.  
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Znalost PC – veškerý software MS Office, Word, Excel, databázové systémy, 

Access, Outlook, Internet, Autocad, NEM 3000, Acons, ABN, …. 

Řidičský průkaz – skupiny A, B 

Z Á J M Y 

sport, především lyžování, kolo a tancování 

práce s PC 

hudba 

 

 

 

 

V Praze dne 30.03. 2013      Ing. Iva Vlčková 

 


