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Abstrakt

Disertační  práce  se  zabývá  porovnáním  tržních  cen  rodinných  domů  v  Brně. 
Srovnávané jsou  ceny oceněné porovnávacím způsobem podle  oceňovacích  předpisů  a 
oceněné porovnávací nebo-li komparativní metodou. V práci je proveden návrh nového 
koeficientu  pro  porovnávací  metodu.  Tento  koeficient  zohledňuje  globální  polohu 
nemovitosti  v  rámci  města.  Zavedením  tohoto  koeficientu  bylo  dosaženo  přesnějšího 
odhadu obvyklé ceny nemovitosti  pro určité  městské  části  v  Brně.  Využití  koeficientu 
globální polohy může vést ke zlepšení odhadu obvyklé ceny, zejména ve větších městech, 
kde se tento vliv globální polohy projevuje více.

Abstract

This thesis deals with a comparison of the market prices of Brno family houses. The 
compared prices are estimated using the comparative way based on the price regulations 
and  using  the  comparative  method.  A  new coefficient  for  the  comparative  method  is 
proposed in the thesis. This coefficient takes into account the influence of the distance of 
the estimate property from the city centre in the connection with the position. One of the 
main reasons to introduce this coefficient was to obtain the best result when estimating the 
price, the result which is the closest to the required market price. The use of the coefficient 
of the global position may lead to better results of the price estimate, especially in bigger 
cities where this influence is revealed the most. 

KOMOSNÁ,  Milada.  Porovnání  tržních  cen  nemovitostí  s  cenami  zjištěnými  
porovnávacím  způsobem  podle  oceňovacích  předpisů: disertační  práce.  BRNO: Vysoké 
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1 ÚVOD

Již  od nepaměti  vládnou světem lidské rozbroje  a  lidské soupeření.  Jednalo se o 
malichernosti, rozpory v rodinách, později o spory o majetek, ale také o ublížení na zdraví 
či  zavinění  smrti.  V minulosti  rozhodovali  o vině tzv.  kmenoví  náčelníci.  Později  byly 
zřizovány  instituce  a  státní  orgány,  které  vynášely  rozsudek  o  tom,  kdo  je  vinen.  V 
průběhu 16. století  bylo zaznamenáno tolik vážných přestupků, že již  nestačili  samotní 
soudci, kteří rozhodovali o průběhu případu a jeho rozsudku a čím dál častěji si přibírali k 
vyšetřování  případů odborníky z různých technických a vědeckých oborů.  Na přelomu 
18. a 19. století docházelo k rozvoji vědy a techniky a odborníci v oborech byli postupně 
nazýváni „znalou osobou”. Znalé osoby byly brány pouze jako pomocníci při rozhodování 
ve sporu. Od roku 1787 existovaly první stálé seznamy soudních znalců. Od té doby se 
požadované  odborné  posouzení  nazývalo  znalecký  posudek,  který  sloužil  jako  soudní 
důkaz [13],  [25].  Na  základě  těchto  skutečností  vznikly  nové  odborně-vědecké  obory. 
Prvním odborně-vědeckým oborem, který vznikl  bylo soudní lékařství1),  později  soudní 
inženýrství2). Dnes se oba tyto obory nazývají „soudní znalectví”. Práce znalců nese pojem 
„znalecká činnost” a řeší tzv. „znalecké úkoly”. Z pohledu soudního inženýrství je možno 
vymezit  pojem  znalecký  úkol  následovně:  „Objasňuje  skutečnosti  důležité  pro  trestní  
řízení, jestliže okolnosti vyžadují využití  odborných, případně vědeckých znalostí.” [13]. 
Znalecká  činnost  je  vyžadována  nejen  v  soudních  procesech  (soudní  spory),  ale  i  v 
mimosoudních. V případě mimosoudních sporů se jedná o běžné právní úkony fyzických a 
právnických osob, mezi které mohou patřit např.: odhady nemovitostí, odhady movitých 
věcí apod. [13].

Oceňování  majetku  je  jedním  z  nejčastějších  znaleckých  úkolů.  Při  oceňování 
nemovitostí záleží vždy na zadání znaleckého posudku. V případě vypracování znaleckého 
úkolu  za  účelem  stanovení  ceny  zjištěné  (administrativní)  se  postupuje  podle  platné 
oceňovací  vyhlášky  č. 3/2008 Sb., o  provedení  některých  ustanovení  zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (ve znění pozdějších předpisů). Tímto předpisem je 
stanoven  způsob  ocenění  (nákladový,  výnosový,  porovnávací,  popřípadě  kombinace 
metod). V případě ocenění nákladovým způsobem podle cenového předpisu se základní 
cena3) násobí  příslušnými  koeficienty  dle  typu  budovy.  Disertační  práce  se  zabývá 
oceněním rodinných domů porovnávacím způsobem podle cenového předpisu [2], řídí se 
§ 26a oceňovací vyhlášky [2].

U znaleckého posudku o ceně obvyklé nebo u tržního ocenění jsou zpravidla užívány 
tři  skupiny metod  (metoda  porovnávací,  výnosová,  nákladová)  nebo jejich  kombinace. 

1) V oboru soudního lékařství je zkoumaným objektem člověk.
2) V oboru soudního lékařství je zkoumaným objektem věc, technický objekt (stavební, strojní apod.).
3)  Základní cena je přejmenována na indexovanou průměrnou cenu (dle oceňovací vyhlášky č. 3/02008 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, její hodnota je uvedena v příloze č. 20.
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Zjištění  obvyklé  ceny  porovnávací  metodou  přináší  nejlepší  výsledky.  Tato  metoda  je 
použitelná, pokud splní dvě základní podmínky:

• kupní ceny musí být dostupné a ověřitelné,

• obchodovatelnost s danou nemovitostí.

Porovnávací  metoda  patří  mezi  hodně  náročné  metody  a  to  z  důvodů,  že  je  k 
vypracování  zapotřebí  sestavit  statisticky  významnou  databázi  s  relativně  podobnými 
nemovitostmi,  s kterými se často obchoduje (byty, garáže, rodinné domy apod.) a další 
odlišnosti vyhodnotit pomocí koeficientů, které jsou voleny podle potřeby (např. koeficient 
polohy, koeficient nadstandardního vybavení atd.) tak, aby vystihly odlišnosti jednotlivých 
nemovitostí.

Dále může být obvyklá cena zjištěna výnosovou nebo nákladovou metodou. Každá z 
uvedených metod má své výhody i  nevýhody.  Aby bylo možno eliminovat  nedostatky 
jednotlivých metod, použije se jejich kombinace.

Disertační práce se zabývá oceněním rodinných domů v městě Brně. V práci jsou 
použity dvě metody ocenění. Jedná se o odhad obvyklé ceny porovnávací (komparativní) 
metodou a výpočet  ceny zjištěné porovnávacím způsobem podle cenového předpisu.  V 
disertační práci je provedena analýza, která z uvedených metod vykazuje lepší výsledky s 
ohledem  na  tržní  cenu.  Dalším  výstupem  práce  je  zpřesnění  porovnávací  metody 
navržením  nového  koeficientu,  který  zohledňuje  vzdálenost  oceňované  nemovitosti  od 
středu města Brna.

Předem než se dalo přistoupit k samotnému ocenění, ať už ocenění podle cenového 
předpisu nebo odhad obvyklé ceny porovnávací metodou, bylo potřeba vytvořit databázi. 
Databáze byla vytvořena pomocí dostupných inzerátů na webových stránkách. Sestavená 
databáze je tvořena celkem 203 rodinnými domy, které byly postupně přerozděleny do 
oblastí města Brna, jak jsou stanoveny v příloze č. 39 oceňovací vyhlášky [2]. Rozdělení 
do oblastí  je  provedeno na základě katastrálních  území.  Jedním z důležitých  kroků při 
tvorbě  databáze  bylo  vyloučení  špatných  či  nedůvěryhodných  inzerátů.  Poté  byly 
provedeny odhady obvyklých cen rodinných domů porovnávací metodou a rodinné domy, 
které  splnily  podmínky  stanovené  oceňovací  vyhláškou  v  § 26a,  byly  oceněny 
porovnávacím způsobem podle cenového předpisu.

Zpracování disertační práce je rozděleno do čtyř hlavních částí:

• První část, do které spadají kapitoly 2, 3, 4 a 5 shrnuje současný stav problematiky 
oceňování nemovitostí. Je zde zahrnut přehled a popis používaného názvosloví a 
různé  metodiky  oceňování.  Tato  část  práce  slouží  jako  úvod  do  zkoumané 
problematiky a zároveň poskytuje teoretický základ potřebný pro další práci.

• Druhá část, jejíž součástí jsou kapitoly 6 a 7, popisuje teoretickou stránku obou 
metod ocenění, které jsou vybrány jako stěžejní metody ocenění v disertační práci. 
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• Třetí část, která je složena z kapitol 9, 10 a 11 popisuje vznik databáze. Dále se 
zabývá odhadem obvyklých cen rodinných domů v Brně metodou porovnávací a 
řešením zjištěných cen porovnávacím způsobem podle cenového předpisu.

• Čtvrtá část, kterou tvoří kapitola 12 a 13, analyzuje výsledky výpočtu obou metod 
a navrhuje zavedení nového koeficientu globální polohy, který zkoumá vzdálenost 
oceňované nemovitosti od středu města. Vypočtené výsledky jsou vyhodnoceny 
a vyneseny v jednotlivých grafech pro lepší znázornění.

Problematika, kterou se zabývá tato práce, je zařazena podle klasifikace Ministerstva 
spravedlnosti  do  znaleckého  oboru  Ekonomika,  odvětví  Ceny  a  odhady,  zvláštní 
specializace Oceňování nemovitostí.
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2 CENOVÉ PRÁVO V ČESKÉ REPUBLICE

2.1 Cena obvyklá a cena zjištěná

S pojmem oceňování majetku se setkáme jak v klasické, tak i v soudobé ekonomice. 
V mnoha státech byly vytvořeny zásady a postupy, které se často hodně podobaly, ale jako 
o samostatném oboru oceňování se mluví až po čtyřicátých letech minulého století [3].

S oborem oceňování nemovitostí se setkáváme stále častěji. Hlavně z důvodu, že po 
roce 1989 se začal rapidně rozvíjet český trh ve srovnání s předchozím stavem. Důvodem 
rozvoje  českého  trhu  s  realitami  je  větší  pohyb  s  nemovitostmi.  Na  tom  se  podílelo 
především hypoteční financování, které do té doby nebylo v ČR možné získat.

Jeden  z  hlavních  důvodů,  proč  se  český  trh  začal  rozvíjet,  je  i  ten,  že  na  trh 
s realitami  vstoupili  zahraniční  obchodníci,  kteří  měli  zájem  obchodovat  s  českými 
realitami.

Při oceňování nemovitostí se musí rozlišovat dva základní přístupy, které se od sebe 
značně liší  v ohledu na použité  pravidla  a zákony (předpisy).  Znalci  se ve znaleckých 
posudcích mohou vyjadřovat  jak k analýze  obvyklé ceny (tržní  hodnoty),  tak i  k  ceně 
zjištěné  (administrativní).  Odhadci  se vyjadřují  pouze k obvyklé ceně (tržní  hodnotě)4). 
Tyto dva pojmy cen nejsou stejné a je nutno je od sebe odlišovat, protože jejich výsledky 
se velmi liší (vždy záleží na zadání posudku).

Obvyklou (obecnou nebo také tržní) cenou se rozumí cena, která by byla dosažena 
při  prodeji  stejné  popřípadě  podobné  nemovitosti  v  obvyklém  obchodním  styku 
v tuzemsku ke dni  ocenění.  Definici  obvyklé ceny je možno nalézt  ve dvou zákonech, 
podle účelu užití. 

V  prvním  případě  se  jedná  o  obvyklou  cenu,  která  je  definována  v  zákoně 
č. 403/2009 Sb.,  o  cenách.  Pro  účely  tohoto  zákona je  obvyklá  cena  definována  v  § 2 
odst. 6 následovně:  „Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného  
nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná  
mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo  
personálně  nezávislí  na  daném  trhu,  který  není  ohrožen  účinky  omezení  hospodářské  
soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází  
ke  zneužití  výhodnějšího  hospodářského  postavení,  kalkulačním propočtem ekonomicky  
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku.”.

Druhá  definice  platí  pro  účely  oceňování  majetku  podle  zákona  č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku, který se podle § 1 použije v případech:

4) Rozdíl mezi znalcem a odhadcem, je uveden v samostatné kapitole 4.1.
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• pokud jiný předpis stanoví, že se provede ocenění podle tohoto zákona,

• stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo,

• dohodnou-li se tak strany.

Obvyklá  cena je  zde definována v § 2  odst. 1,  následovně:  „Majetek  a služba se  
oceňují  obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování.  Obvyklou  
cenou  se  pro  účely  tohoto  zákona rozumí  cena,  která  by  byla  dosažena při  prodejích  
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby  
v  obvyklém  obchodním  styku  v  tuzemsku  ke  dni  ocenění.  Přitom  se  zvažují  všechny  
okolnosti,  které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných  
okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.  
Mimořádnými  okolnostmi  trhu  se  rozumějí  například  stav  tísně  prodávajícího  nebo  
kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména  
vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní  
oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního 
vztahu k nim.“.

Aby  byla  splněna  podstata  definice  obvyklé  ceny,  musí  být  splněna  podmínka 
obvyklého obchodního styku, tedy prodávající a kupující, kteří se seznámili s podmínkami 
prodeje. Při zjištění obvyklé ceny se používají různé metody, popřípadě jejich kombinace. 
Mezi základní (hlavní) metody jsou řazeny: metoda výnosová, metoda nákladová a metoda 
porovnávací  nebo-li  komparativní.  V případě,  zajištění  statisticky významného souboru 
nemovitostí  pro  porovnání  je  pro  odhad  obvyklé  ceny  upřednostňována  metoda 
porovnávací.

Naproti obvyklé ceně stojí cena zjištěná (dříve cena administrativní). Tato cena je 
ošetřena zvláštním předpisem. Zjistí se podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a  oceňovací  vyhlášky  č. 3/2008 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Prostřednictvím 
koeficientů (snižujících nebo zvyšujících) se upravuje základní cena (dnes u porovnávací 
metody „indexovaná průměrná cena”)5). V tržní ekonomice se nejčastěji stanovuje zjištěná 
cena za účelem tzv.  daňové spravedlnosti  a určení náhrad při  vyvlastnění  ve veřejném 
zájmu.  Podle  zákona  č. 357/1992 Sb.,  o  dani  dědické,  dani  darovací  a  dani  z  převodu 
nemovitostí [21] v § 15 je stanovena výše sazby daně na 3 % ze základu daně. Od 1.1.2013 
je  v  zákoně  č. 500/2012 Sb.  o  změně  daňových,  pojistných  a  dalších  zákonů  [59]  v 
článku VI. zvýšena sazba daně na 4 %6).  Zjištěná (administrativní) cena je pojistkou, aby 
se  zabránilo  podvodům a  neuváděly  se  neadekvátně  nízké  kupní  ceny.  Základ  daně  z 
převodu nemovitostí  je vypočten z kupní ceny, za předpokladu, že není  nižší  než cena 
zjištěná [48].

5) K přejmenování na indexovanou průměrnou cenu došlo v novelizované oceňovací vyhlášce s účinností od 
1.1.2011.
6) V souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů (sněmovní tisk 801) [60]. 
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2.2 Pojmy hodnota a cena

V  ekonomii  se  setkáváme  s  pojmem  cena  a  hodnota.  Hodnota  vyjadřuje  určitý 
peněžní  vztah  mezi  zbožím a  službami,  které  lze  koupit.  Nejedná  se  však  o  skutečně 
zaplacenou, nabízenou ani požadovanou cenu, jedná se pouze o její odhad. Důležité je, jak 
jsou  hodnoty  definovány  (výnosová  hodnota,  tržní  hodnota,  věcná  hodnota  atd.)[1]. 
Naproti  hodnotě  stojí  pojem  cena.  Obecně  lze  říct,  že  u  ceny  se  jedná  o  skutečně 
zaplacenou, nabízenou nebo požadovanou částku za dané zboží či službu  [1].  V zákonu 
o cenách č. 403/2009 Sb. [23] v § 1, odst. 2 je pojem cena uveden následovně:

„Cena je peněžní částka:

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

• zjištěná podle zvláštního předpisu7) k jiným účelům než k prodeji.”.

V oboru oceňování  se  nesetkáváme pouze  s  obvyklou a  zjištěnou  cenou,  ale  i  s 
dalšími typy cen, které jsou níže stručně definovány.

• Cena pořizovací (historická) –  je cena, za kterou by bylo možno věc pořídit v 
době jejího pořízení (u staveb je to cena v době jejich postavení) [1], [28]. S cenou 
pořizovací  se  nejčastěji  setkáme  v  účetnictví.  V  zákoně  o  účetnictví 
č. 563/1991 Sb. [29] v § 25 odst. 5a se rozumí „pořizovací cenou cena, za kterou  
byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související”.

• Cena reprodukční (reprodukční pořizovací cena) – je cena (věcná hodnota), za 
kterou  by  bylo  možno  stejnou  nebo  porovnatelnou  novou  věc  pořídit  v  době 
ocenění,  bez odpočtu opotřebení.  U staveb se zjišťuje  podrobným položkovým 
rozpočtem,  pomocí  agregovaných položek,  nejčastěji  pomocí  THU (technicko-
hospodářských ukazatelů – jednotkových cen obestavěného prostoru,  zastavěné 
plochy apod.) [1], [28].

• Věcná  hodnota  (substanční  hodnota,  časová  cena  věci  –  podle  právního 
názvosloví) – je  reprodukční  cena  věci,  snížená  o  přiměřené  opotřebení, 
odpovídající  průměrně  opotřebené  věci  stejného  stáří  a  přiměřené  intenzity 
používání,  ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které 
znemožňují  okamžité  používání.  V zákoně o účetnictví  [29]  v § 25 odst. 5b je 
uvedeno: „reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen  
v době, kdy se o něm účtuje”. V cenovém předpisu se užívá název „cena zjištěná 
nákladovým způsobem”  [1], [28].

• Výnosová  hodnota (kapitalizovaná  míra  zisku,  kapitalizovaný  zisk)  –  součet 
diskontovaných (odúročených) budoucích čistých příjmů z nemovitosti. V zákoně 
o oceňování majetku [9]  se jedná o cenu zjištěnou výnosovým způsobem  [1], 
[28].

7) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
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• Výchozí cena – je cena bez odpočtu opotřebení a používá se pro cenu nové stavby 
[1].

• Základní cena (ZC) – je používána v oceňovací vyhlášce, ale její definice tam 
chybí.  Jedná  se  o  jednotkovou  cenu  např.  za  zastavěnou  plochu  domu  nebo 
podlaží (Kč/m2), obestavěný prostor domu, haly (Kč/m3), atd. Jednotková cena je 
dána pro standardní objekt, tj. objekt o definovaných vlastnostech jeho konstrukcí 
a  vybavení.  V  případě  konkrétního  provedení  a  její  polohy  se  základní  cena 
upravuje pomocí koeficientů, srážek a přirážek, a pak je nazývána základní cenou 
upravenou (ZCU) [1], [28].

• Indexovaná průměrná cena (IPC) – nahrazuje pojem základní cena v oceňovací 
vyhlášce platné k 1. lednu 2011u staveb, oceňovaných porovnávacím způsobem. 
Tato cena byla stanovena z realizovaných prodejů, a to z jednotkových kupních 
cen, upravených indexem cenového porovnání.
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3 ZÁKLADNÍ POJMY PŘI OCEŇOVÁNÍ 
NEMOVITOSTÍ

3.1 Pojmy nemovitost, stavba, pozemek

Kapitola  3  je  rozdělena  do  dvou  podkapitol.  První  podkapitola  je  zaměřena  na 
pojmy, které je třeba znát při oceňování nemovitostí a jsou použity i dále v práci. Jsou zde 
především  rozebrány  definice  pojmů  nemovitost,  stavba  (rodinný  dům),  pozemek. 
Samostatně je rozebrán obestavěný prostor, zastavěná plocha a podlahová plocha, čemuž je 
věnována druhá podkapitola.

Jednotlivé pojmy jsou přesně definovány a mají své závazné definice, jejichž správné 
znění je možno nalézt v příslušných předpisech.

Prvním pojmem je nemovitost, jejíž definice je uvedena v Občanském zákoníku [14] 
§ 119, takto:

• „věci jsou movité nebo nemovité”,

• „nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem”.

Všechny  ostatní  věci  jsou  věci  movité.  Důležité  je  také  třídění  nemovitých  věcí 
(nemovitostí):

• nemovitosti evidované v katastru nemovitostí,

• nemovitosti neevidované v katastru nemovitostí.

Důležitý  a  velice  často  používaný  je  složitý  pojem  stavba.  Ač  je  tento  pojem 
rozšířen a užíván i v zákonech a předpisech, je nutno uvést, že není obecně definován v 
žádném zákoně ani předpisu. Lze nalézt pouze její účelové vymezení8).

Na  pojem  „stavba”  je  nutno  se  zaměřit  ze  dvou  hledisek,  která  se  nesmějí 
zaměnit [28].

• hledisko stavebně-právní,

• hledisko občansko-právní.

Stavba z hlediska stavebně-právního 

Stavebně-právní hledisko se řídí platným stavebním zákonem [10], který upravuje co 
se má stát se stavbou, kde má být postavena, zda je postavena na místě určeném, jestli není 
nepovolená, zda neohrožuje okolí atd. Platný stavební zákon, který byl novelizován a vyšel 
8) Stavba je věc, která je jako stavba označena ve smyslu Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Za stavbu jsou 
pro účely stavebního zákona považována veškerá stavební díla,  bez zřetele  na jejich stavebně technický 
provedení, účel a dobu trvání. V novém stavebním zákoně č. 350/2012 Sb., se přidala věta:  „Za stavbu se 
považuje také výrobek plnící funkci stavby.” Ve smyslu Občanského zákona č. 40/1964 Sb. je nemovitostí 
pouze taková stavba, která je spojena se zemí pevným základem.
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v  platnost  roku  2006,  vycházel  ze  stavebního  zákona  č. 50/1976 Sb.  [18].  V  tomto 
předešlém  stavebním  zákoně  byla  stavba  vymezena  v  § 54:  „Stavby,  jejich  změny  a  
udržovací  práce  na  nich  lze  provádět  jen  podle  stavebního  povolení  nebo  na  základě  
ohlášení  stavebnímu  úřadu.“.  Ve  stejném  zákoně  v  § 139b  je  uvedeno  jisté  účelové 
vymezení, nikoliv však definice: „Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele  
na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání.“.

Podle tohoto paragrafu se stavby dělí na trvalé a dočasné. U staveb dočasných, je 
předem omezena doba jejich trvání.

Podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. [10] v § 2 odst. 3 a 4 je uvedeno: 
„Stavbou  se  rozumí  veškerá  stavební  díla,  která  vznikají  stavební  nebo  montážní  
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky,  
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které  
stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je  
stavba pro reklamu. Stavbou, se  rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené  
stavby.”.

Stavba z hlediska občansko-právního

Toto  hledisko  se  řídí  platným občanským zákoníkem  č. 40/1964 Sb. [14],  kde  je 
mimo jiné definován již zmíněný pojem nemovitost, ale také neméně důležité pojmy jako 
součást věci a příslušenství věci v § 120, § 121.

Součást věci § 120 občanského zákoníku [14]:

• „Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž  
by tím věc znehodnotila.”.

• „Stavba není součástí pozemku.”.

Za součást věci se považují konstrukce (zdi, krovy, okna, schody, ústřední topení), 
které jsou s ní spojeny. Za součást se nepovažují věci, které s ní nejsou spojeny (pračka, 
myčka, sporák, atd.). Pokud je s předchozí stavbou provozně propojena další stavba, je to 
také součást věci.  Pojem „provozně propojena” je stav, kdy jsou dvě stavby propojeny 
např. dveřmi, společnou chodbou. Důležité je zde také vlastnictví věci, tj. součást je vždy 
vlastnictvím vlastníka věci hlavní, i když ji sám nepořídil.

Druhým důležitým pojmem, který je potřeba znát a rozeznat je pojem příslušenství 
věci. Příslušenství věci dle § 121 občanského zákoníku [14]:

• „Příslušenstvím  věci  jsou  věci,  které  náležejí  vlastníku  věci  hlavní  a  jsou  jím  
určeny k tomu, aby s hlavní věcí trvale užívány.”.

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

• „Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a  
náklady spojené s jejím uplatněním.”.
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Příslušenstvím může být např. žumpa, inženýrské sítě, kůlna.

Jak je uvedeno, pojem stavba není tak jednoduchý, jak by se zdálo na první pohled. 
Doposud se na stavbu pohlíželo jako na základní celek. Základní celek stavba je nutno dále 
rozdělit na tři základní stavby: stavba povolená, stavba nepovolená a stavba neoprávněná.

• Stavba povolená – stavba povolená je stavba, pro které je vydané platné stavební 
povolení  a  jsou zde  vymezeny závazné požadavky na stavbu,  které  nesmí  být 
překročeny.

• Stavba nepovolená – stavba nepovolená je opakem stavby povolené. U této stavby 
není schváleno ani vydáno stavební povolení nebo je stavebník nedodržel.

• Stavba neoprávněná –  stavba neoprávněná je postavena na cizím pozemku bez 
občansko-právního  titulu.  Neoprávněné  stavbě  se  věnuje  § 135c  Občanského 
zákoníku [14].

Pro účely oceňování se stavby člení na 4 druhy staveb podle zákona o oceňování 
majetku [9] v § 3: 

• „stavby pozemní, kterými se rozumí,

• objekty, které jsou prostorově soustředěné  a uzavřené obvodovými stěnami  
a  střešními  konstrukcemi,  s  jedním  nebo  více  ohraničenými  užitkovými  
prostory,

• venkovní úpravy”,

• „stavby inženýrské a speciální pozemní”,

• „vodní nádrže a rybníky”,

• „jiné stavby”.

Pro  rozdělení  na  jednotlivé  druhy  pomáhá  oceňovací  vyhláška  [2],  kde  je  členění 
vymezeno.

Praktická část této disertační práce je věnována rodinným domům. Protože rodinné 
domy  nejsou  vždy  stejně  stavebně  a  funkčně  uspořádány,  existuje  definice  rodinného 
domu. Její znění je možno nalézt ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území [24] v § 2 odst. 2, kde je rodinný dům definován takto: „Rodinný dům, ve  
kterém  více  než  polovina  podlahové  plochy  odpovídá  požadavkům  na  trvalé  rodinné  
bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty,  
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.”.

Dalším pojmem užívaným v oceňovaní je pozemek. Jeho přesná definice je uvedena 
v katastrálním zákoně  [17] v  § 27, kde jsou kromě pozemku definovány pojmy parcela, 
stavební parcela a pozemková parcela.

Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, je zobrazen v katastrální 
mapě a označen parcelním číslem. Pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy 
a nádvoří se nazývá stavební parcelou. Ostatní pozemky, které  nejsou stavební parcelou 
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jsou pozemkové parcely.  Výměra parcely se určí  vyjádřením plošného obsahu průmětu 
pozemku  do  zobrazovací  roviny  v  plošných  metrických  jednotkách.  Velikost  výměry 
vyplývá z geometrického určení pozemku [54].

3.2 Pojmy obestavěný prostor, zastavěná plocha a podlahová plocha

Obestavěný prostor podle ČSN 73 4055

Následující  podkapitola  se  zabývá  pojmem  obestavěný  prostor  a  jeho  výpočtem. 
Výpočet obestavěného prostoru a použité názvosloví je uvedeno v české technické normě 
ČSN 73 4055  „Výpočet  obestavěného  prostoru  pozemních  stavebních  objektů” [15]. 
Obestavěný  prostor  je  definován  jako  prostorové  vymezení  stavebního  objektu 
ohraničeného vnějšími vymezujícími plochami.  Tato norma má za úkol zjistit  jednotný 
způsob  výpočtu  obestavěného  prostoru.  Platí  při  výpočtu  obestavěného  prostoru 

pozemních  staveb,  jejichž  rozsah  (objem)  lze  vyjádřit  měrnou  jednotkou – m3 

obestavěného  prostoru,  dále  platí  pro  účely  projektové  přípravy  i  pro  účely  jejich 
hodnocení  a  porovnání.  Je  zde  také  specifikováno,   které  další  objekty  mají  charakter 

pozemních staveb a tudíž se dají  vyjádřit  měrnou jednotkou – m3.  U objektů,  kde není 
možné vytvořit obalový plášť, nebo alespoň vymezit obalové plochy vedené vnějšími líci 
stavebních části objektů nelze tuto normu použít.

Základní  obestavěný  prostor  se  stanoví  součtem  jednotlivých  částí  stavebního 
objektu podle vzorce:

Op=Oz+O s+Ov+O t , (1)

kde: 

Oz … obestavěný prostor základů,

Os … obestavěný prostor spodní části objektu,

Ov … obestavěný prostor vrchní části objektu,

Ot … obestavěný prostor zastřešení.

Obestavěný prostor podle oceňovací vyhlášky č. 3/02008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Podle přílohy č. 1 oceňovací vyhlášky [2] platí,  že obestavěný prostor je součtem 
spodní části objektu Os, vrchní části objektu Ov a zastřešení Ot a obestavěný prostor základů 
se  neuvažuje.  Obestavěný prostor  rozdělujeme pro spodní  a  vrchní  stavbu.  Pro spodní 
stavby je dán vnějším pláštěm bez izolace.  Celým rozměrem se také uvažují   větrací a 
osvětlovací   prostory  o  šířce  větší  než  0,15 m.   Vrchní  stavba  je  určena  po  stranách 
vnějšími plochami staveb, dole spodním lícem podlahy 1. NP ( v případě nepodsklepených 
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staveb nebo jejich  částí  podlaha  1. NP výše než  přiléhající  terén,  připočte  se  i  prostor 
obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, 
nahoře  spodním  lícem  podlahy  1. NP.  V případě,  že  je  podsklepená  jen  část  stavby, 
připočte se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná 
nebo  jestliže  podlahová  konstrukce  neexistuje  a  již  se  nepřipočítává  na  podlahovou 
konstrukci částečného podzemního podlaží) a nahoře horním lícem podlahy, pokud je nad 
ní půda. U sklonitých a plochých střech, kde se nenachází půdní prostor je vrchní stavba 
nahoře určena vnějším lícem střešní krytiny, u teras horním lícem dlažby.

U zastřešení  se  obestavěný  prostor  počítá  vynásobením zastavěné  plochy půdy a 
podkroví  součtem  průměrné  výšky  půdní  nadezdívky  a  poloviny  výšky  hřebene  nad 
průměrnou výškou půdní nadezdívky. Tento postup výpočtu se realizuje u střech šikmých 
a  strmých  včetně  podkroví  a  to  bez  ohledu  na  jejich  tvar.  U  jiných  tvarů  střešních 
konstrukcí se obestavěný prostor zastřešení vypočte jako objem geometrického tělesa.

Při výpočtu obestavěného prostoru se neodečítají otvory a výklenky v obvodových 
zdech, lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkóny, verandy a podobně, nezastřešené průduchy a 
světlíky do 6 m2 půdorysné plochy.  Dále se neuvažují  balkóny a přístřešky vyčnívající 
průměrně  nejvýše  0,50 m přes  líc  zdi,  římsy,  pilastry,  půlsloupy,  vikýře  s pohledovou 
plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující 
požární a štítové zdi. Nesmí se však zapomenout a připočítat balkóny a nezakryté pavlače 
vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným vynásobením půdorysné 
plochy výškou 1 m.

Zastavěná plocha podle ČSN 73 4055

Zastavěná plocha je jeden z hlavních parametrů, který je ve většině případů dostupný 
v inzerátech  z tiskovin nebo Internetu a je  důležitý  při  oceňování  nemovitostí  u všech 
zmiňovaných  metod.  Podle  normy  ČSN 73 4055  [15]  je  zastavěná  plocha  objektu 
definována jako plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí 
budovy (popřípadě podlaží nebo její části). Do výpočtu zastavěné plochy se nezapočítávají 
izolační přizdívky. Výpočet zastavěné plochy bývá sporný v případech, kdy chybí jedna či 
více stěn v podlaží.

Zastavěná plocha podle zákona č. 350/2012 Sb., stavební zákon

Novelizaci  stavebního  zákona  č. 350/2012 Sb  [58],  kterým  se  mění  zákon 
č. 183/2006 Sb., dochází k definování pojmu zastavěná plocha. Tento pojem je definován v 
§ 2 odst. 7 následovně:  „Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch  
jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými  
průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do  
vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.  U objektů poloodkrytých (bez  
některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými  
vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich  
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částí  bez  obvodových  svislých  konstrukcí  je  zastavěná  plocha  vymezena  pravoúhlým  
průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.”

Zastavěná plocha podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

V příloze  č. 1  oceňovací  vyhlášky [2]  jsou zastavěná plocha objektu  a  zastavěná 
plocha podlaží definovány takto:

• Zastavěná plocha objektu – „Plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího  
líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních podlaží do vodorovné  
roviny.”.

• Nadzemní část stavby – „Plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce  
svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.”.

• Podzemní část stavby – „Plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce  
svislých konstrukcí všech podzemních  podlaží do vodorovné roviny.”.

• Opět platí, že při výpočtu zastavěné plochy se nepřipočítávají izolační přizdívky.

• Zastavěná  plocha  podlaží – „Plocha  půdorysného  řezu  v  úrovni  horního  líce  
podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí  tohoto  
podlaží včetně omítky.”.

Průměrnou zastavěnou plochu podlaží zjistíme jako součet všech zastavěných ploch 
podlaží, kterou vydělíme počtem podlaží.

Podlahová plocha

Jedná se o vnitřní plochu místností.  Při  výpočtu podlahové plochy se do výpočty 
nezapočítává půdorysná plocha svislých konstrukcí, plocha okenních a dveřních ústupků . 
Taktéž se nezapočítává plocha, v níž není strop nižšího podlaží.

Pojem  podlahová  plocha  je  stanoven  ve  více  předpisech.  Např.  v  zákoně 
č. 107/2006 Sb.,  o  jednostranném zvyšování  nájemného  z  bytu  a  o  změně  občanského 
zákoníku najdeme definici podlahové plochy v § 2 odst. d). Dále ve vyhlášce Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na 
tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné 
spotřebitele je tento pojem rovněž stanoven v § 2 odst. d).

Podlahová plocha podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je podlahová plocha definována v 
§ 8 odst. 5 následovně: „Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech  
plošných výměr podlah jednotlivých místností a prostor tvořících příslušenství bytu nebo  
nebytového prostoru.” 

Podlahová plocha podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb.

V příloze č. 1 oceňovací vyhlášky [2] je podlahová plocha definována takto:

28/115



„Podlahovou  plochou  se  rozumí  plochy  půdorysného  řezu  místností  a  prostorů  
stavebně  upravených  k  účelovému  využití  ve  stavbě,  vedeného  v úrovni  horního  líce  
podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem 
svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých  
případně  odkrytých  prostorů  se  místo  chybějících  svislých  konstrukcí  stěn   podlahová  
plocha  vymezí  jako  ortogonální  průmět  čáry  vedené  po  obvodu   vodorovné  nosné  
konstrukce podlahy do roviny řezu.”

Do celkového výpočtu podlahové plochy bytů a nebytových prostor se do výpočtu 
zahrne také podlahová plocha: arkýřů a lodžií, výklenků (alespoň 1,2 m široké, 2 m vysoké 
a  0,3 m  hluboké),  teras,  balkónů  a  pavlačí  (vynásobí  se  koeficientem  0,17),  sklepů  a 
vymezených půdních prostor pokud nejsou místnostmi (vynásobí se koeficientem 0,10), 
místností nebo prostorů, pokud mají zkosený strop pod 2 m nad podlahou a sklepů pokud 
jsou místnostmi a podlahová plocha garáží v rodinném domě (vynásobí se koeficientem 
0,8). Dále se do celkového výpočtu započte i půdorysná plocha schodišťového prostoru 
v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích.

Užitková plocha

Pojem  užitková  plocha  je  definována  ve  vyhlášce  Ministerstva  financí 
č. 85/1997 Sb.,  o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za 
plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů v § 2 odst. 1 následovně: „Užitkovou plochou 
bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností  včetně místností  vedlejších užívaných  
výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.”

• hrubá užitková plocha – podlahová plocha všech místností ve všech podlažích,

• čistá  užitková  plocha –  podlahová  plocha  místností  všech  podlaží  bez  plochy 
komunikací a plochy technického vybavení9).

9) Zásady pro poskytování prostředků státního rozpočtu při financování programů reprodukce majetku 2005, 
MF.
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4 ODHAD CEN NEMOVITOSTÍ

4.1 Znalci a odhadci

Všeobecně řečeno,  obor oceňování  majetku  má za úkol stanovit  cenu na základě 
vstupních informací o dané věci.  Oceňují  se věci movité  i nemovité.  Všechny forenzní 
obory  (soudní  lékařství,  strojírenství,  všeobecná  medicína  atd.),  tak  i  obor  oceňování 
nemovitostí  vyžadují  vždy  od  znalce  odborné,  vědecké  a  právní  znalosti  a  současně  i 
morální vlastnosti.

Při obchodování na realitním trhu je nezbytná účast znalců10) i  odhadců. Jedná se 
o znalce v oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady, se zaměřením na nemovitosti, znalce 
ve stavebním oboru – vady a poruchy staveb a rozpočtování. Z důvodu velkého pohybu na 
trhu s realitami není prakticky možné, aby každý účastník byl znalcem. Proto na realitním 
trhu vystupují  i  odhadci.  Rozdíl  není  pouze v názvu osob, ale  také  v jejich  činnosti  a 
odpovědnosti.

Znalec  je  osoba,  která  je  jmenována  znalcem  v  příslušném  oboru  ministrem 
spravedlnosti  nebo  jím  pověřeným  předsedou  krajského  soudu  v  souladu  se  zákonem 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,  ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona 
č. 444/2011 Sb. [22].

Povinnosti  znalce  a  jmenování  do funkce jsou uvedeny v zákonu č. 36/1967 Sb., 
o znalcích  a  tlumočnících  [22]. Znalcem  je  člověk  jmenován  na  základě  výběru  mezi 
jednotlivými uchazeči, kteří splňují podmínky nutné pro jmenování.

Níže jsou uvedeny podmínky pro jmenování znalce § 4 [22]:

• státní  občan  České  republiky,  občan  jiného  členského  státu  Evropské  unie, 
kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému 
pobytu  na  území  České  republiky,  nebo  státním  příslušníkem  jiného  než 
členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu 
na území České republiky,

• způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu,

• bezúhonnost,

• nebyl  vyškrtnut  ze  seznamu  znalců  a  tlumočníků  pro  porušení  povinností  v 
posledních 3 letech,

• potřebné znalosti a zkušenosti z oboru,

10) Pro odlišení od ostatních odborníků se často užívá pojem soudní znalec.  V zákoně č. 36/1967 Sb. se 
setkáme pouze s pojmem „znalec”.
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• osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou činnost může řádně 
vykonávat,

• uchazeč se jmenováním souhlasí.

O jmenování jako znalecký ústav mohou zažádat také právnické osoby, vysoké školy či 
jiné orgány, které disponují zaměstnanci způsobilými vykonávat tuto činnost.

Výstupem práce znalce či znaleckého ústavu je znalecký posudek. Znalecký posudek 
musí splňovat pevně dané náležitosti  a obsahem znaleckého posudku může být analýza 
ceny  zjištěné  (administrativní)  nebo  ceny  obvyklé  [43].  Zpracovávají  se  podle  zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a oceňovací vyhlášky. Znalecký posudek je dělen do 
čtyř základních částí, což je titulní strana, nález, posudek a znalecká doložka. Titulní strana 
obsahuje pořadové číslo posudku u znalce, jméno a adresu znalce, kdo, kdy a za jakým 
účelem  je  posudek  vypracován,  počet  stran  posudku,  počet  vyhotovení  a  obsah  se 
seznamem příloh.  Nález musí obsahovat všechny podstatné informace, ze kterých znalec 
vychází při zpracování posudku, uvádět veškeré prameny, odkud jsou informace čerpány, a 
mít logickou strukturu. Podklady je možno rozdělit na objektivní a subjektivní. Pro získání 
objektivních informací či podkladů je znalec povinen provést tzv. ohledání nemovitosti  – 
místní  šetření.  Subjektivními  podklady  jsou  myšleny  resp.  informace  získané  od 
zúčastněných osob. Tyto informace zpravidla nejsou nijak doložitelné a ověřitelné, proto 
jsou považovány za méně korektní. Třetí částí znaleckého posudku je samotný posudek, 
kde jsou závěrečné výsledky řešení problému, shrnutí použitých metod a metodika řešení. 
V případě soudního procesu jsou zde zaneseny odpovědi na položené otázky. Komplexně 
je možno říci,  že posudek vykazuje dvanáctero zásad: zásadu pravdivosti,  systémovosti, 
účelovosti, orientovanosti, komplexnosti, úplnosti, jednoznačnosti, věcnosti, ohraničenosti, 
vyváženosti,  ověřitelnosti,  sdělitelnosti  [13].  Na závěr  znaleckého  posudku je  umístěna 
znalecká  doložka,  ze  které  je  možno  vyčíst,  kdo  znalce  jmenoval,  pro  jaký  obor  byl 
jmenován, pořadové číslo posudku, pod kterým je posudek ve znaleckém deníku veden.

Znalecké posudky jsou často zpracovány na vyzvání soudu, který rozhoduje o sporu. 
Znalec vypracuje znalecký posudek, kde stanoví cenu nemovitosti a v případě soudního 
procesu odpoví na otázky položené soudem. V žádném případě nemá znalec pravomoc 
rozhodnout ve věci sporu o potencionálním vítězi, tuto pravomoc má pouze soudce. Znalci 
jsou trestně odpovědní za vypracované znalecké posudky podle trestního zákona [42].

Odhadce není jmenován ministrem spravedlnosti ani pověřeným předsedou soudu. 
Svou živnost vykonává na základě živnostenského oprávnění. Do 1.7. 2008 se jednalo o 
tzv.  koncesovanou  činnost.  Oprávnění  k  výkonu  činnosti  nebo-li  koncesi  vydávalo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu [20]. Po tomto datu došlo ke zmírnění podmínek pro 
udělení činnosti a jedná se nyní o tzv. živnost vázanou. K výkonu činnosti vázané živnosti 
je  požadovaná  odborná  způsobilost.  Výčet  živností,  které  jsou  vázané  a  požadované 
odborné  způsobilosti  k  jednotlivým  činnostem  jsou  uvedeny  v  příloze  č. 2  zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání [44].
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Výstupem práce odhadců nejsou znalecké posudky, ale dokumenty nazvané např.
„tržní ocenění”. Na trhu s realitami působí odhadci jako cenoví poradci. Odhadci převážně 
pracují pro banky a spořitelny při zajištění úvěrů. Pro tento účel zpracovávají tržní ocenění.

V dnešní době je po odhadcích požadován živnostenský list a průkaz kvalifikace, aby 
byly  vyloučeni  jedinci  z  řad odhadců,  kteří  nesplňují  dostatečně  požadavky pro danou 
práci.  Jedná  se  o  tzv.  certifikované  odhadce.  Certifikát  je  udělen  na  základě  složení 
odborné zkoušky a obhajoby odborné práce,  po dobu tří  až  pěti  let.  Po uplynutí  doby 
odhadci  podstupují  recertifikaci  [43].  Znalce  a  odhadce  mohou certifikovat  certifikační 
orgány  akreditované státem pověřeným Českým institutem pro akreditaci,  o.p.s (ČIA). 
V současné době jsou pro odhady nemovitostí akreditovány následující subjekty [62]:

• 3072  –  Certifikační  orgán  Ústavu  soudního  inženýrství  Vysokého  učení 
technického v Brně,Údolní 53/244, Brno 602 00,

• 3022 – Bankovní institut vysoká škola, a.s., Nárožní 2600/9, Praha 5 158 00,

• 3033  –  Společnost  pro  personální  certifikaci,  o.p.s.,  Krakovská  583/9, 
Praha 1 110 00,

• 3057  –  Vysoká  škola  ekonomická  v  Praze,  Certifikační  ústav  VŠE  Praha, 
U Rajské zahrady 3, Praha 3 – Žižkov 130 00.

4.2 Oceňování nemovitostí v zahraničí

V této kapitole je uveden přehled způsobů oceňování v některých zemích v zahraničí. 
Oceňování v zahraničí  je často postaveno na těchto metodách, rozdílnost můžeme najít 
zejména v právních zákonech jednotlivých států [1].

I přes rozdíly, které existují, je celá řada odhadců, kteří se snaží sjednotit znalecké 
postupy a  standardizovat  je.  Hlavní  příčinou  standardizace  a  harmonizace  postupů  byl 
rychlý ekonomický růst. Nejdůležitějším úkolem standardizace je zabránění  nedorozumění 
mezi  jednotlivými  mezinárodními  oceňovacími  institucemi.  Na  tento  stav  reagovali 
členové technického výboru Královské instituce diplomovaných odhadců (Royal Institute 
of chartered Surveyors – RICS) a představitelé oceňovacích organizací ze Spojených států. 
Ve spolupráci těchto dvou výborů vznikl v roce 1981 Výbor pro mezinárodní standardy 
oceňování majetku (The International Assets Valuation Standards Committee – TIAVSC). 
V  roce  1994  tento  výbor  změnil  svůj  název  a  je  znám  jako  Výbor  pro  mezinárodní 
oceňovací  standardy  IVSC  (International  Valuation  Standards  Committee)  [3]  – viz 
kapitola 4.3.

V další části této kapitoly jsou vybrány některé země, kde je popsán jejich princip 
ocenění.
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Spolková republika Německo 

Ve Spolkové republice Německo je oceňování regulováno zákonem. Zdejší stavební 
zákoník resp. odpovídající vyhláška  o oceňování definuje normované postupy. Jsou zde 
upraveny pouze základní metody, nikoliv použité proměnné.

Pro  odhad  ceny  nemovitosti  jsou  používány  již  zmiňované  tři  základní  metody 
oceňování,  popřípadě  jejich  kombinace.  Přičemž  nejvíce  je  doporučována  metoda 
porovnávací s podmínkou, že znalec musí mít dostupné porovnávací hodnoty. Opět platí, 
že dobrého výsledku se dá dosáhnout tehdy, pokud bude mít znalec statisticky významný 
soubor nemovitostí  podobného charakteru  jako oceňovaný objekt  a  pomocí  koeficientů 
zohlední rozdíly u oceňované nemovitosti.

Oproti jiným zemím má Německo výhodu, že Spolkový statistický úřad vydává tzv. 
Baupreissindexy [12], což pomáhá v praxi při oceňování a znalci nejsou odkázáni pouze na 
odbornou  literaturu.  Při  oceňování  stavebních  objektů  položkovým  rozpočtem  a  dílčí 
kalkulací slouží jako podklady  vydané normy [4].

Velká Británie

Ve  Velké  Británii  je  oceňování  založeno  na  platných  zákonech,  precedenčních 
případech a technických normách. Podkladem pro ocenění je tzv. Červená kniha (the Red 
Book), RICS – Appraisal and Valuation Manual [5]. Příručku pro ocenění a odhady  RICS 
vydal  Královský  ústav  autorizovaných   odhadců  (The  Royal  Institution  of  Chartered 
Surveyors) se spolupráci dalších dvou institucí – Institutu ohodnocování zisků a oceňování 
(The Institute of Revenues Rating and Valuation – IRRV) a Akciové společnosti odhadců a 
licitátorů (Incorporated Society of Valuers and Auctioneers – ISVA).

RICS Manual obsahuje shromáždění, zpracování a vyhodnocení informací a způsob 
ocenění pro konkrétní účel. Nenajdeme zde teorii k oceňování nemovitostí ani používané 
metody. Velká Británie běžně používá tři základní výše uvedené metody, popřípadě jejich 
kombinace.

Kanada a USA

Na rozdíl  od  ČR se  v  Kanadě  klade  velký  důraz  a  mnohem větší  důležitost  na 
získávání  informací  o nemovitosti  a   na účelu vypracování  posudku na určení  ceny. Z 
účelu  také  vyplývá,  jaké  informace  mají  být  shromažďovány.  Oceňovací  instituty  zde 
vydávají  publikace,  které  pak slouží  jako příručky pro oceňování.  Vydávané publikace 
uvádí  jako  jednu  z  nejdůležitějších  prací  na  zpracování  posudku  získávání  veškerých 
informací o nemovitosti [6]. Mezi tyto informace patří:

• technický stav (částí i jako celku),

• sociální  – počet  obyvatel,  náboženské  přesvědčení,  velikost  rodin,  vybavenost 
zařízení – vzdělávací, rekreační a náboženské,

• ekonomické – obchodní a pracovní příležitosti,
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• politické – forma a efektivita vládní formy,

• fyzikální aspekty města,

• polohu nemovitosti i její okolí.

Nejznámější oceňovací organizace jsou následující:

• v Kanadě – AIC (Appraisal Institute of Canada),

• v USA – American Institute of Real Estate Appraisers.

Mezi základní principy patří opět tři základní způsoby ocenění, které jsou totožné se 
způsoby používanými v ČR.

Slovenská republika

Ve Slovenské republice je znalecká činnost upravena obdobně jako v ČR zákonem. 
Jedná se o zákon č. 382/2004 Sb., o znalcoch, tlumočníkoch a prekladaeľoch,  ve znění 
pozdějších  předpisů.  Na Slovenku jsou k ocenění  nemovitostí  používány také základní 
metody  nebo  jejich  kombinace.  Kromě  nich  mají  specifickou  metodu,  tzv.  „metodu 
polohovej diferenciácie”. Pomocí této metody se stanoví všeobecná hodnota pro:

• stavby s výjimkou bytů a nebytových prostor,

• byty a nebytové prostory,

• pozemky.

Všeobecná  hodnota  staveb  se  vypočítá  pomocí  technické  hodnoty  staveb  a 
koeficientu polohové diferenciace  kPD. Tento koeficient vyjadřuje vliv polohy a ostatních 
faktorů. Hodnota koeficientu kPD se stanoví pomocí vzorce (2):

k PD=kS×k V×k D×k P×k I×k Z×kR , (2)

kde:

kS … koeficient všeobecnej situácie (0,50 – 2,00), 

kV … koeficient intenzity využitia (0,90 – 2,00),

kD … koeficient dopravných  vzťahov (0,80 – 1,20),

kP … koeficient obchodnej alebo priemyselnej polohy (0,90 – 2,00),

kI … koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50),

kZ … koeficient povyšujúcich faktorov (1,01 – 3,00),

 kR … koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99).

Hodnota  vyjmenovaných  koeficientů  je  uvedena  ve  vyhlášce  č. 254/2010 Sb., 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku [45]. 

34/115



4.3 Standardizace v oceňování

Za účelem sjednocení  postupu při  oceňování  nemovitostí  vznikla  v  roce  1981 v 
Londýně nevládní organizace nazvaná Výbor pro mezinárodní oceňovací standardy IVSC 
(International Valuation Standards Committee). Tato instituce má za úkol  zveřejňovat a 
formulovat standardy (IVS) pro oceňování, se snahou rozšířit je v celém světě.

TEGoVA  (The  European  Group  of  Valuers  Associations)  je  další  mezinárodní 
organizací,  vznikla  v  roce  1997.  Spolupracuje  s  institucí  IVSC,  má  29  členů  a  5 
pozorovatelů. Cílem této organizace je publikovat odsouhlasené standardy (EVS) a rozvíjet 
je  v  zemích  EU  a  i  v  dalších  nově  rozvíjejících  zemích.  Souhrnem  Evropských 
oceňovacích standardů a zároveň základním dokumentem organizace je tzv. Modrá kniha 
Evropských oceňovacích standardů  (EVS, the Blue book) – dokument pro tržní oceňování 
majetku [7], [46].

V České republice neexistuje  ze zákona jednotná komora znalců. Znalci se proto 
dobrovolně  sdružují  do  občanských profesních  sdružení,  jež  se  snaží  zastupovat  jejich 
zájmy, standardizovat metodiku a zvyšovat úroveň znalectví. Mezi nejdůležitější patří [63]:

1. Asociace   znalců   a   odhadců   České   republiky,   o.s.   (AZO),   Brno   (sídlo 
Konfederace),

2. Česká komora odhadců majetku (ČKOM), profesní sdružení znalců a odhadců11), 
Praha,

3. Česká společnost certifikovaných odhadců majetku (ČSCOM), Praha,

4. EVU – Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Gratzu, o.s., 

Národní skupina České republiky,

5. Česká  unie  soudních  znalců  v  lesním  hospodářství  (CUSZLH),  Kostelec  nad 

Černými lesy,

6. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie, Brno12),

7. Komora soudních znalců ČR (KSZ), o.s., Praha,

8. Komora znalců Východní Čechy (KZVC), Hradec Králové.

11) Vznikla v březnu 1992, stala se řádným členem obou mezinárodních organizací a představuje jediného 
zástupce České republiky [47].
12) Občanská sdružení 1  – 6 založily v rámci snah o sjednocení svaz občanských sdružení – Konfederaci 
občanských sdružení znalců a odhadců.
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5 OCEŇOVACÍ METODY

5.1 Obecně o oceňovacích metodách

Pro  ocenění  věci  (majetku)  je  zapotřebí  vybrat  vhodnou  oceňovací  metodu, 
popřípadě  vhodnou  kombinaci  metod.  V  případě  určení  metody  záleží  na  předmětu 
ocenění, zda se jedná o nemovitost, pozemek, movitý majetek, pohledávky, věcná břemena 
atd. Z předmětu je už zřejmé, že se nebude jednat vždy o stejnou metodu ocenění. Často se 
uvádí jako příklad ocenění rodinného domu pro budoucího vlastníka a ocenění pro budoucí 
pronajímání. V prvním případě jsou důležité informace ohledně rodinného domu a jeho 
příslušenství a součásti, kdežto v druhém případě je nutno se zajímat o výnosovou hodnotu 
z pronájmu – stanovení výnosové hodnoty.

Prvním předpokladem  správného  a  řádného  ocenění  je  identifikace  oceňovaného 
majetku. K dosažení správného výsledku se znalec snaží získat co nejvíce věrohodných 
informací  např.  v  podobě  technické  dokumentace  objektu.  Další  změny,  které  nejsou 
zapsány či zakresleny v dokumentaci, si zaznamená sám při místním šetření [25].

V první  části  kapitoly  jsou  jednoduše  popsány  metody,  které  se  používají  podle 
předmětu  ocenění.  V  druhé  části  jsou  zvlášť  popsány  tři  základní  metody,  které  jsou 
obdobně používány i v zahraničí.

• Oceňování  podle účetní  hodnoty  – oceňování  podle účetní  hodnoty se opírá  o 
předpisy v účetnictví.  Tato metoda se používá pro ocenění akcií  a podílových 
listů,  podílů  v  obchodních  společnostech  a  účastí  v  družstvech,  vypořádacích 
podílů.

• Oceňování  podle jmenovité  hodnoty a  podle kurzové hodnoty  – metoda podle 
jmenovité  hodnoty  se  používá  u  peněžních  pohledávek  a  závazků,  dluhopisů, 
směnek a peněžních prostředků, kdežto metoda podle kurzové hodnoty se používá 
při obchodování s cennými papíry.

• Oceňování sjednanou cenou  – oceňování sjednanou cenou  je cena sjednaná při 
prodeji, nebo cena odvozená ze sjednaných cen.

• Zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny – ke zjištění obvyklé ceny nám slouží další 
metody, které jsou užívány podle typu ocenění. Může se jednat o  tyto metody:

• metody indexové,

• zjištění obvyklé ceny pomocí koeficientu prodejnosti,

• metoda prostého a váženého průměru,

• metody srovnávací.
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• Metoda zjištění obvyklé ceny pomocí prostého a váženého průměru – průměr se 
provádí mezi hodnotou věcnou a  výnosovou. Podle výše výnosové hodnoty se 
zvolí  typ  průměrování.  V případě  menší  výnosové hodnoty se provádí  vážený 
aritmetický průměr s přiřazením vyšší váhy pro výnosovou hodnotu. V případě 
vyšší výnosové hodnoty se provádí prostý aritmetický průměr.

• Metody  srovnávací  (komparační)  –  porovnání  probíhá  na  základě  parametrů 
(vlastností)  předem  určených.  Metoda  se  dá  použít  jak  u  movitých,  tak  u 
nemovitých věcí. Srovnání věcí probíhá na základě parametrů, jejichž počet není 
nijak stanoven. 

U nemovitých věcí se může jednat např. o tyto parametry:

• obec, kde se nemovitost nachází,

• poloha v obci,

• účel využití stavby,

• infrastruktura obce, 

• architektonické provedení,

• kvalita a technické provedení,

• věcná břemena váznoucí na nemovitosti,

• vyžití v obci (sportovní, kulturní),

• pracovní příležitosti v obci,

• dopravní spojení,

• a mnoho dalších parametrů, které je možno porovnat.

U movitých věcí mohou být porovnány např.:

• druh  a účel věci,

• kvalita provedení,

• stáří a opotřebení,

• dostupnost výrobku na trhu,

• dostupnost náhradních dílů na trhu,

• cena na trhu ( v tuzemsku i v zahraničí),

• a další.

Tyto parametry jsou mezi sebou porovnány a vyhodnoceny.

• Metody indexové – jedná se o metody, které mají různé použití. Upravují vstupní 
cenu pomocí indexů, přičemž zohledňují různá kritéria.

• Metoda zjištění obvyklé ceny pomocí koeficientu prodejnosti  –  tato metoda se 
opírá o pravidla uvedená ve vyhlášce [2]. Jedná se o přílohu č. 39 [2], kde je koeficient 
prodejnosti stanoven pro jednotlivé objekty a jednotlivá města.
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5.2 Základní oceňovací metody

Metoda nákladová (věcná hodnota, časová cena)

Metoda nákladová (věcná) stanoví tzv. věcnou hodnotu nemovitosti. Časová cena se 
vypočte pomocí vzorce (3):

CČ=CN−A , (3)

kde:

CČ … cena časová,

CN … výchozí cena věci,

A … opotřebení.

Při stanovení časové ceny se většinou jedná o reprodukční cenu dané věci, sníženou 
o přiměřené technické opotřebení [25].

U  věci  movitých  se  reprodukční  cena  stanovuje  buď  cenovým  porovnáním  s 
podobnými parametry jako věc oceňovaná, a to v případě, že se věc již neobjevuje na trhu. 
V opačném případě se reprodukční cena věci zjistí tak, že se uvažuje oceňovaná věc v době 
jejího ocenění a zjistí se, za kolik se prodává jako nová na trhu. V případě nemovitých věcí 
(staveb) je nejpřesnější metoda nákladová kalkulace. Ta vede ke získání reprodukční ceny 
na základě kalkulačního vzorce. Kalkulace udává, jaké náklady byly vynaloženy na vznik 
jedné  kalkulační  jednice.  Kalkulační  jednice  je  jednotka,  na kterou má smysl  zjišťovat 
náklady a je vymezena měřicí jednotkou: času [hod.], hmotnosti [kg], počtem kusů [ks] 
apod. V době Československa existovala vyhláška, kde byl stanoven typizovaný kalkulační 
vzorec.  Protože tato vyhláška již  není  v platnosti,  firmy  si  upravují  kalkulační  vzorec 
podle  svých  potřeb.  Jedná  se  o  individuální  kalkulační  vzorec,  který  ale  také  musí 
respektovat obecné zásady pro členění nákladů ve firmě. Tyto náklady dělíme na přímé a 
nepřímé  (režijní).  Přímé náklady jsou přímo zjistitelné  na kalkulační  jednici – spotřeba 
materiálů a mezd. Mezi přímé náklady patří přímé mzdy, ostatní přímé náklady (sociální a 
zdravotní pojištění, které se stanoví určitým procentem z přímých mezd). Nepřímé náklady 
jsou společné pro celý podnik, není možno je přiřadit na kalkulační jednici.  Jedná se o 
společně  vynaložené  náklady  na  zajištění  chodu  celého  podniku – spotřeba  elektrické 
energie, telefonní poplatky apod., zúčtovávají se pomocí přirážek různých metod. Nepřímé 
náklady se dělí na: výrobní režii a správní režii [30].

Všeobecný kalkulační vzorec (dle vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon 
o cenách):

1. přímý materiál,

2. přímé mzdy,

3. ostatní přímé náklady,
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4. nepřímé náklady, z toho:

• výrobní nebo-li provozní režie,

• správní režie,

• odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného,

5. ostatní náklady,

6. zisk

7. cena celkem.

Na nákladovou kalkulaci navazuje vypracování rozpočtu. Rozpočet je možno provést 
buď  přesněji  pomocí  položkového  rozpočtu  nebo  propočtem  pomocí  technicko-
hospodářských ukazatelů (THU). Při ocenění staveb se častěji využívá propočet, pro který 
známe velikost objektu (obestavěný prostor [m3], zastavěnou plochou [m2]) a jednotkové 
ceny podobného již realizovaného objektu.

K  získání  správného  odhadu  ceny  je  důležitým  aspektem  opotřebení,  resp.  míra 
opotřebení. Opotřebení – A je nutno odečíst od výše zjištěné reprodukční ceny. Opotřebení 
nebo-li  amortizace  (znehodnocení)  odpovídá  stáří  a  technickému  stavu  objektu  k  datu 
ocenění.

Opotřebení je možno vyčíslit pomocí metod:

• Lineární  metoda  výpočtu  opotřebení  –  předpokládá  se,  že  hodnota  se  snižuje 
každým  rokem  stejně  (u  zděných,  betonových  či  podobných  staveb  je 
předpokládaná  životnost  stavby  100  let).  Jinak  řečeno  opotřebení  roste  přímo 
úměrně s časem od počátku až do konce životnosti věci (majetku) v [%].  Celkové 
opotřebení lineární metodou se vyjádří vztahem:

AL=S×P r=S×(
100

Z
)=100×(

S
Z

)=100×(
S

S+T
) , (4)

kde:

AL … opotřebení lineární metodou,

S … stáří stavby,

T … zbývající životnost stavby,

Pr … roční procento znehodnocení,

Z … životnost stavby.

• Kvadratická  metoda  výpočtu  opotřebení –  možno  ji  nalézti  pod  názvem 
Eytelweinova nebo Starkova metoda výpočtu opotřebení. Opotřebení je vyjádřeno 
pomocí kvadratické funkce, tedy na začátku je opotřebení nepatrné, až v konečné 
fázi strmě stoupá nahoru.
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• Semikvadratická  metoda  výpočtu  opotřebení –  nebo-li  metoda  Ungerova, 
Abelesova. Metoda pro výpočet užívá předchozí metody lineární a kvadratickou, 
pomocí  nichž  je  opotřebení  vyjádřeno  jako  prostý  aritmetický  průměr  mezi 
danými metodami.

• Lineárně  kvadratická metoda opotřebení – podíl  lineární  a  kvadratické metody 
musí tvořit doplněk do 100 %, jinak se jedná o obdobu semikvadratické metody.

• Metoda lineární se zbytkem.

• Metoda logaritmická.

• Analytické metody výpočtu opotřebení – se používají v případech, kdy na objektu 
proběhly  nějaké  stavební  práce,  ať  už  se  jedná  o  rekonstrukce,  modernizace, 
nástavby či přístavby. V těchto případech nejsou stavební díly stejného stáří a je 
nutno zvážit,  zda  rekonstrukce  zvýšila  životnost  stavby.  Opotřebení  se  vyjádří 
jako vážený průměr opotřebení jednotlivých konstrukcí a vybavení, když vahou 
jsou jejich cenové podíly.

• Tabelární a grafické metody výpočtu opotřebení – opotřebení je vyjádřeno pomocí 
tabulek a grafů, v závislosti na určitém parametru.

Metoda výnosová

Hlavním principem oceňování  je  princip  poptávky a  nabídky na  trhu.  V případě 
metody výnosové má poptávka a nabídka vliv na odhad výnosů z nemovitosti, tzv. míru 
výnosnosti, což je určitá představa, v jaké míře můžeme očekávat návratnost. Zabývá se 
aktuálním  stavem  nemovitosti  vzhledem  ke  skutečně  dosahovanému,  resp.  budoucímu 
dosažitelnému  výnosu  z  majetku  a  z  kapitalizace  takového  výnosu.  Metoda  vyjadřuje 
schopnost nemovitosti vytvářet zisk. Touto metodou jsou oceňovány majetky, které mají 
tuto schopnost.

Definice  výnosové  metody  je  uvedena  v  publikaci  [1]:  „Výnosová  hodnota 
reprezentuje čistě ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví nemovitosti jako věci,  
která má přinášet výnos.”.

Ocenění  výnosovou metodou  vychází  z  finanční  matematiky.  Jedná  se  o  pojmy: 
úrokování, složené úrokování, úroková míra, budoucí hodnota peněz a současná hodnota 
peněz.

• Úroková míra u [%] – udává, o kolik se zvýší vklad za dané období,

• Úročitel  q [bezrozměrný] – udává, na kolik se zvýší jistina po daném období při 
určité úrokové míře. Je dán vztahem:

q=1+
u

100
=1+i . (5)

• Složené (složité) úrokování – k původní jistině se připočítají  úroky a v dalších 
letech  se i  z  nich počítají  úroky. Jednoduše řečeno jedná se o úroky z úroků. 
Opakem je jednoduché úrokování.
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• Budoucí  hodnota  FV  (Future  value) – udává,  jakou  hodnotu  budou  mít  dnes 
uložené peníze v budoucích letech [28]. Výpočet po n-tém roce budoucí hodnoty 
dnešních peněz se vypočte pomocí vzorce:

FV =PV ×qn . (6)

• Současná hodnota budoucích peněz  PV (Present value)  – udává, jakou částku je 
nutno dnes mít, aby se to v budoucnu rovnalo požadované budoucí hodnotě [28].

Výpočet současné hodnoty  PV budoucích výnosů je nazýváno diskontování nebo-li 
odúročení.  Odúročitel (DF) je převrácená hodnota úročitele.

DF=
1
q
=

1
(1+i)

, (7)

po n-tém roce, se současná hodnota budoucích výnosů vypočte ze vzorce (7):

PV =FV×(
1
q
)

n

=FV ×DF n . (8)

Metoda porovnávací (komparativní)

Porovnávací  metoda  je  jednou  z  použitých  metod  v  disertační  práci,  proto  je  jí 
věnována větší pozornost v následující kapitole.
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6 POROVNÁVACÍ (KOMPARATIVNÍ) METODA

Definice porovnávací  metody je uvedena  v zákoně č. 151/1997 Sb.,  o oceňování 
majetku [9] ve znění: „Jedním ze způsobů oceňování je porovnávací způsob, který vychází  
z porovnání předmětu ocenění  se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou  
při jeho prodeji, je jím též ocenění  věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci.”

Porovnávací nebo-li komparativní metodu oceňování používáme, když chceme zjistit 
obvyklou  cenu  nemovitostí,  u  které  známe  její  parametry.  Parametry  jsou  voleny 
individuálně,  avšak  všeobecně  musí  platit  jejich  vhodný  výběr,  aby  mohlo  dojít  k 
správnému vyčíslení ceny. Dá se říci, že existují parametry hlavní, které jsou voleny stejně 
u všech nemovitostí, ať už se jedná o bytové domy, rodinné domy, podniky, výrobní haly a 
další. Potom jsou vedlejší parametry, které se již individuálně liší podle potřeb ocenění a 
srovnání. Mezi  hlavní parametry, bez ohledu na typ budovy, patří např. parametry, které 
jsou již uvedeny v kapitole 5.1 – metoda srovnávací (komparativní).

Vedlejší parametry jsou určeny bližšími požadavky na danou nemovitost. V případě 
požadavků na rodinný dům můžou být např. zvoleny tyto parametry:

• existence garáže (alespoň parkovací stání),

• existence zahrady, balkónu či terasy,

• typ domu (samostatně stojící, řadový, polořadový),

• množství bytových jednotek v domě („generačnost”),

• plochá, šikmá střecha,

• a mnoho dalších.

Aby bylo možno zajistit obhajitelný výsledek, musí se splnit základní podmínky:

• aktuálnost porovnání cen ke dni ocenění,

• zajištění vhodných porovnávacích nemovitostí  z hlediska zadaných parametrů,

• dosažení uspokojivého počtu hledaných nemovitostí13).

K zajištění vhodných porovnávacích nemovitostí slouží databáze. Databáze je soubor 
dat o nemovitostech, v níž jsou kromě typu nemovitosti zahrnuty i další informace. Dobře 
sestavená  databáze  tvoří  jednu  z  nejdůležitějších  podkladů  pro  cenové  porovnání. 
Nejčastěji je možné si ji sestavit z tištěné realitní inzerce, Internetu, informací realitních 
kanceláří apod.  V dnešní době je možno pomocí webových stránek najít nespočet serverů, 
které  se  zabývají  obchodem  nemovitostí  na  trhu.  Dá  se  říci,  že  každá  větší  realitní 
společnost má své vlastní webové stránky, kde potenciálním klientům nabízí nemovitosti k 
prodeji či pronájmu. Mezi největší servery patří např. webová stránka www.sreality.cz, kde 
jsou  shromážděny  nabídky  nemovitostí  více  realitních  kanceláří.  Na  tomto  serveru  je 

13) V ČR alespoň 15 nemovitostí – konzultace s prof. Bradáčem.
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možné taky pozorovat odchýlení cen u stejné nemovitosti. Tato nesrovnalost je dána tím, 
že ji nabízí např. 2 až 3 realitní kanceláře, které mají odlišné firemní zázemí.

Každý znalec či odhadce ve svém oboru by měl mít vytvořenu svou vlastní databázi, 
kterou  by  měl  po  dobu  vykonávání  své  funkce  uschovávat  a  postupně  i  rozšiřovat  a 
aktualizovat. Vytvořená databáze přinese velkou úsporu času při vypracování znaleckého 
úkolu, zejména  oceňuje-li se zpětně k určitému datu. V oboru oceňování nemovitostí je 
také důležitý přehled tržních cen nabízených nemovitostí, ať už u prodeje či u pronájmů. 
Díky tomu pak může sledovat dlouhodobý vývoj cen na trhu. Dále je schopen říci, zda se 
daná  nemovitost  v  určité  době  prodala  za  původně  požadovanou  cenu  nebo  zda  se 
vyskytovala na trhu delší dobu a její cena šla zákonitě dolů. V tomto ideálním případě je 
schopen vypočíst o kolik procent klesla cena z původní požadované částky, a toto v dalším 
využívat pro korekci požadovaných cen z inzerce.

Realitní  kanceláře,  které  vkládají  na své webové stránky informace o nabízených 
nemovitostech (inzeráty) nejsou vždy kvalitní, často se jedná o zkreslené či nedůvěryhodné 
inzeráty.  Při  tvorbě  databáze  musí  být   tyto  inzeráty  vyloučeny  (např.  Grubbsovým 
testem).

 Snahou každého znalce  či  odhadce je  z  uváděných dostupných zdrojů získat  co 
nejvíce informací, a to u co největšího počtu objektů. Informace získávané z webových 
stránek jsou často účelově rozděleny na: 

• prodej bytů (1+kk, 2+kk, 3+1, 4+1, atd.),

• pronájem bytů (podle výše ceny nájemného),

• domy,

• pozemky,

• komerční budovy (kanceláře, sklady,....),

• jiné (chaty, garáže..),

• dražby,

• nemovitosti v cizině.

Každá tato kategorie se dělí na dílčí podkategorie pro jednodušší hledání. Dalšími 
podkategoriemi je:

• výběr lokality (možnost přesnějšího výběru v dané lokalitě),

• cena,

• typ (prodej/ pronájem).

Při samotném výběru typu nemovitosti  jsou uvedena již v jednotlivých inzerátech 
další kritéria, mezi které mohou patřit např.:

• cena nemovitosti,

• vlastnictví,

• poloha, umístění v obci (nejlépe ulice),
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• typ zdiva,

• technické vlastnosti,

• stav nemovitosti,

• velikost objektu, počet místností a počet podlaží,

• dispozice objektu a jeho vybavení,

• plocha pozemku (zahrady),

• břemena  váznoucí  na  nemovitosti  (tuto  informaci  získáme  až  po  spojení  s 
realitním makléřem),

• existence garáže, případně jiného parkování,

• rozsah rekonstrukce (rok),

• stáří domu,

• fotodokumentace.

V  případě  vytvoření  databáze  jsou  zapotřebí  výše  uvedená  kritéria,  která  jsou 
podrobně rozepsána a ještě další, mezi něž patří: zastavěná plocha, užitná plocha, plocha 
zahrady a obestavěný prostor.  Co se týká kritérií  jako zastavěná plocha,  užitná plocha, 
plocha zahrady a plocha parcely, dochází velice často k jejich záměně a tím se stávají tyto 
data nepoužitelná a musí být vyřazena z databáze.

Znalec při tvorbě databáze zohledňuje faktory ovlivňující cenu. Zmiňované faktory 
jsou závislé na nabídce a poptávce. Základní mechanismus mezi poptávkou (D) a nabídkou 
(S) je tržní cena. Nabídka je souhrn všech zamýšlených prodejů, poptávka je souhrn všech 
zamýšlených koupí [55], [56]. Rozměr nabídky a poptávky je dán množstvím zboží na trhu 
a jeho cenou. V případě, kdy na trhu nevzniká přebytek ani nedostatek zboží, se jedná o 
tržní  rovnováhu.  Platí,  že  s  rostoucí  cenou roste  nabízené  množství  a  klesá  poptávané 
množství.

Obr. 1: Tržní rovnováha.
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V případě nemovitostí patří mezi faktory ovlivňující poptávku také:

• mediální ovlivnění,

• vybavení nemovitosti,

• hypotéka, úvěry,

• nájemní bydlení,

• lokalita výskytu,

• kvalita a dostupnost služeb,

• kvalita a technický stav nemovitosti.

Faktory ovlivňující nabídku:

• počet dostupných bytů,

• počet novostaveb.

Při ocenění nemovitosti je velmi důležitá její poloha (lokalita výskytu). Ideální stav 
by  nastal  v  takovém  případě,  kdy  by  bylo  více  stejných  (typizovaných)  nemovitostí 
umístěno  ve  stejné  lokalitě  v  obci.  Čistě  teoreticky  může  tento  stav  nastat  v  případě 
ocenění bytů, kdy s oceňovaným bytem porovnáváme byt stejné kategorie a velikosti ve 
stejném bytovém domě. Při porovnání rodinných domů nedojde ke stavu, že budeme mít k 
dispozici  stejný rodinný dům jako ten oceňovaný a umístěný ve stejné lokalitě.  Tohoto 
stavu  je  vlastně  nemožné  dosáhnout,  aby  srovnatelná  nemovitost  byla  stejná  co  do 
velikosti,  technického  stavu  (opotřebení),  stáří,  polohy  v  rámci  obce,  k  nákupním  a 
zdravotnickým centrům, dopravním uzlům, dalším dopravním možnostem atd. Proto jsou 
brány v úvahu nemovitosti, které se svým charakterem k oceňované nemovitosti blíží, a 
jsou vyřazovány extrémy.  Charakter  jednotlivých domů je  rozebrán pomocí  parametrů, 
které  jsou uvedeny výše v této kapitole.  Jako nejpravděpodobnější  hodnota se nakonec 
bere průměrná hodnota ze souboru nemovitostí. 

Uvádí se zde pojem oceňovaná nemovitost a srovnatelná (srovnávací) nemovitosti. 
Tyto pojmy se nesmí zaměňovat.

Oceňovaná nemovitost – je taková, u níž známe její parametry (obec, vybavenost, 
účel stavby, užití stavby, výměry, technický stav atd.), ale neznáme cenu, kterou je potřeba 
zjistit,

Srovnávací nemovitost – je taková, u níž známe jak její parametry, tak její cenu.

Porovnávací  metoda  je  dělena  podle  typu  porovnání  a  podle  počtu  použitých 
parametrů.

Podle počtu použitých porovnávacích parametrů se dělí na:

• metody monokriteriální,

• metody multikriteriální.
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Metoda monokriteriální – jedná se o metodu, kde je porovnání provedeno pomocí 
jednoho vybraného kritéria,  může se jednat např. buď o velikost objektu, nebo polohu, 
nebo umístění v rámci jedné obce atd..

Metoda multikriteriální –  oproti  metodě  monokriteriální  užívá   více  kritérií,  díky 
nímž nemovitosti porovnává (např. všechna výše uvedené kritéria). V praxi se tato metoda 
užívá častěji.

Dělení podle typu porovnání:

• Metoda  přímá  – jednotlivé  nemovitosti  tvořící  soubor  (databázi)  se  přímo 
porovnávají s nemovitostí oceňovanou. Dochází tedy k přímému porovnání mezi 
nemovitostmi srovnávacími a nemovitostí oceňovanou.

• Metoda  nepřímá  – v  případě  nepřímého  porovnání  se  porovnává  oceňovaná 
nemovitost  se  standardním  objektem  tzv.  Etalonem.  Standardní  nemovitost 
(etalon) je nemovitost, která má určené vlastnosti (parametry) i cenu. Vznikne na 
základě vytvořené databáze,  což je statistický významný soubor nemovitostí,  u 
kterých známe parametry i ceny. Tuto metodu můžeme najít  také pod názvem 
bázická  nebo-li  metoda  standardní  ceny  (metoda  standardní  jednotkové  ceny). 
Jednotkové ceny jsou vždy vztaženy na libovolnou jednotku výměry. Většinou se 
jedná o obestavěný prostor [m3], zastavěnou plochu [m2], podlahovou plochu [m2]. 
Více o obestavěném prostoru a zastavěné ploše v kapitole 3.2.

Jednotková tržní cena přepočtená na jednotku výměry se stanoví podílem tržní ceny 
srovnávací nemovitosti a určenou výměrou srovnávací nemovitosti.  Znalec může použít 
jednu  nebo  více  jednotkových  cen  různých  výměr.  Výběr  musí  volit  tak,  aby  dosáhl 
nejpřesnějšího výsledku, a musí jej odůvodnit.

JTC S=
TCS

V S

, (9)

kde:

JTCS … jednotková tržní cena srovnávací nemovitosti,

TCS … tržní cena srovnávací nemovitosti,

VS … výměra srovnávací nemovitosti.

Koeficient odlišnosti a index odlišnosti  – koeficient odlišnosti vyjadřuje vliv jedné 
vlastnosti  nemovitosti  na rozdíl v ceně oproti podobné nemovitosti.  Tento koeficient se 
nazývá „multiplikační koeficient“. Oproti tomu  stojí index odlišnosti, který vyjadřuje vliv 
více  vlastností  nemovitosti  na  rozdíl  v  ceně.  Index  odlišnosti   srovnávací  nemovitosti 
oproti oceňované nemovitosti je vyjádřen vztahem: 
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I S=
TCS

TCO

, resp. I S=
JTCS

JTCO

, (10)

kde:

IS … index odlišnosti srovnávacího objektu,

TCO … tržní cena oceňovaného objektu,

JTCO … jednotková tržní cena oceňovaného objektu.

Odhadce vyjádří indexem odlišnosti IS  svůj názor, kolikrát je cena (jednotková cena) 
srovnávacího objektu vyšší než cena (jednotková cena) objektu oceňovaného.

Pokud se týká výsledku indexu odlišnosti, můžou nastat tři případy.

• První případ  – index odlišnosti  je větší  než jedna:  I > 1.  Nastane pokud cena 
srovnávacího objektu je větší než cena oceňovaného objektu.

• Druhý případ  – index odlišnosti je menší než jedna:  I < 1. Nastane pokud cena 
srovnávacího objektu je menší než cena oceňovaného objektu.

• Třetí případ  – index odlišnosti je roven jedné:  I = 1. Nastane pokud vyjde cena 
oceňovaného objektu stejně jako cena srovnávacího objektu.

Indexovaná tržní cena  – je tržní cena srovnávacího objektu  TCS, upravená indexem 
odlišnosti stejného objektu vůči objektu oceňovanému IS na cenu oceňovaného objektu [1]. 
Pokud je indexovaná tržní  cena vztažena na jednotku výměry, jedná se o indexovanou 
jednotkovou tržní cenu.

ITCS=
TCS

I S

, resp. IJTCS=
JTCS

I S
, (11)

kde:

ITCS … indexovaná tržní cena srovnávacího objektu,

IJTCS … indexovaná jednotková tržní cena srovnávacího objektu.

Při přímém porovnávaní, kdy se porovnává s větším počtem srovnávacích objektů se 
tržní cena oceňovaného objektu stanoví jako aritmetický průměr indexovaných tržních cen 
srovnávacích objektů.

TCO=

∑
i=1

n

ITC Si

n
, resp. JTCO=

∑
i=1

n

IJTC Si

n
, (12)

kde:

ITCSi … indexovaná tržní cena i-tého srovnávacího objektu,
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IJTCSi … indexovaná jednotková tržní cena i-tého srovnávacího objektu,

n … počet srovnávacích objektů. 

Podobně tomu je v případě nepřímého porovnání, kdy se z indexovaných tržních cen 
srovnávacích nemovitostí  udělá aritmetický průměr.  Jeho výsledkem je standardní tržní 
cena, nebo-li cena standardního objektu, která je dána vztahem  (39). V případě vztažení 
ceny na jednotku výměry se jedná o standardní jednotkovou tržní cenu.

STC =

∑
i=1

n

ITCSi

n
, resp. SJTC=

∑
i=1

n

IJTCSi

n
, (13)

kde:

STC … standardní tržní cena,

SJTC … standardní jednotková tržní cena.

V případě  porovnání  ceny nemovitosti  jako  celku  je  potřeba  v  indexu odlišnosti 
zahrnout i případnou jinou výměru. U nepřímého porovnání zjistíme výslednou tržní cenu 
jako součin standardní tržní ceny a indexu odlišnosti oceňovaného objektu.

TCO=STC× I O , resp. JTC O=SJTC×I O , (14)

kde:

IO … index odlišnosti oceňovaného objektu vůči standardnímu objektu.
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7 CENOVÉ POROVNÁNÍ PODLE CENOVÉHO 
PŘEDPISU

7.1 Oceňovací vyhláška č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Druhé ocenění, které je v práci použito, je výpočet zjištěné ceny rodinných domů 
porovnávacím  způsobem  podle  cenového  předpisu.  Cenovým  předpisem  je  zákon 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., 
ve  znění  pozdějších  předpisů  (oceňovací  vyhláška),  která  stanovuje  způsob  ocenění 
jednotlivých druhů staveb. Druhá část oceňovací vyhlášky je dělena do tří hlav, které se 
věnují možným způsobům ocenění. Hlava I. je věnována nákladovému způsobu ocenění 
staveb,  Hlava  II  se  zabývá  oceňováním  staveb  kombinací  nákladového  a  výnosového 
způsobu a Hlava III je vyčleněna pro ocenění staveb porovnávacím způsobem. Oceňování 
pozemků  je  vyhrazena  třetí  část  vyhlášky,  která  se  zaměřuje  na  stavební  pozemky, 
zemědělské  pozemky,  lesní  pozemky  a  nelesní  pozemky  s  lesním porostem,  pozemky 
vodních ploch a jiné pozemky.

Ocenění rodinného domu podle cenového předpisu se skládá ze dvou částí. První je 
ocenění samotného rodinného domu, druhou část tvoří ocenění stavebního pozemku. 

7.2 Ocenění rodinného domu

Postup  výpočtu  ceny  zjištěné  pro  rodinné  domy  podle  cenového  předpisu,  je 
definována na dvou místech. Prvně je definováno ocenění rodinného domu v § 5. Ocenění 
je stanoveno nákladovým způsobem. Druhé ocenění rodinného domu je možno nalézt v 
§ 26a  porovnávacím způsobem. K tomuto  rozdělení  došlo  novelou oceňovací  vyhlášky 
č. 3/2008 Sb [2]. V předešlých zněních (oceňovací vyhláška č. 540/2002 Sb. a předchozí), 
byl  pouze  jeden  možný  způsob  ocenění  rodinného  domu a  to  nákladovým způsobem. 
Základní  znak,  který  určí,  jakým  způsobem  bude  rodinný  dům  oceněn,  je  velikost 
obestavěného prostoru. Rodinný dům se ocení porovnávacím způsobem, pokud:

• se nejedná o nedokončenou (rozestavěnou) stavbu,

• obestavěný prostor je nejvýše 1100 m3,

• pro  objekt  v  dané  lokalitě  je  v  příslušné  příloze  oceňovací  vyhlášky  uvedena 
indexovaná průměrná cena IPC,

• na pozemcích ve funkčním celku se stavbou není provozní objekt,

• rodinný dům není součástí bývalé zemědělské usedlosti.

Pokud stavba nesplňuje některé z kritérií, ocení se nákladovým způsobem.
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Rodinné  domy,  které  jsou  v  práci,  byly  oceněny  podle  oceňovací  vyhlášky 
č. 3/2008 Sb.,  ve  znění  vyhlášky  č. 456/2008 Sb.  a  vyhlášky  č. 460/2009 Sb.  (dále  jen 
oceňovací  vyhláška  2010,  protože  účinnost  byla  v  roce  2010)  [2],  a  to  z  důvodu,  že 
databáze, která slouží jako podklad pro vypracování práce je rozsáhlá a její tvorba trvala 
mnoho měsíců. Byla sestavena v roce 2010 a byla prováděna průběžná kontrola, zda byly 
rodinné domy prodány.

V další podkapitole je uvedeno ocenění rodinných domů podle oceňovací vyhlášky 
č. 3/2008 Sb., ve  znění  vyhlášky  č. 456/2008 Sb.,  vyhlášky  č. 460/2009  Sb.,  vyhlášky 
č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb. (dále jen oceňovací 
vyhláška 2013). Je na ní ukázáno, že princip porovnávacího způsobu ocenění zůstal stejný 
jako v předešlé oceňovací vyhlášce 2010. Došlo jen k aktualizaci vstupních hodnot a ke 
změně názvu základní ceny na indexovanou průměrnou cenu – IPC.

7.2.1 Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem (oceňovací vyhláška 2010)

Jak již bylo zmíněno rodinné domy v disertační práci jsou oceněny podle oceňovací 
vyhlášky ve znění k roku 2010 [2].

Hlava III této vyhlášky [2] je vyčleněna pro oceňování staveb a bytů porovnávacím 
způsobem.  Je  zde  vymezeno  použití  porovnávacího  způsobu  ocenění  pro  garáže 
(samostatné  nebo řadové),  které  netvoří  příslušenství  jiné  stavby,  byty ve vícebytovém 
domě (typ J a K), rekreační a zahrádkářské chaty a rodinné domy, rekreační chalupy a 
rekreační domky.

Cena zjištěná  u rodinného domu se stanoví  podle § 26a,  kde je  uvedeno:  „Cena 
dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku o obestavěném 
prostoru do 1 100 m3, se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru rodinného 
domu,  rekreační  chalupy  nebo  rekreačního  domku,  určeného  způsobem  uvedeným  
v příloze č. 1,  základní  cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2.  
V základní ceně rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku je zahrnuto 
standardní vybavení uvedené v příloze č. 6.”

Základní  cena  uvedená  v  příloze  č. 20a  oceňovací  vyhlášky  [2],  tabulka č. 1  se 
vynásobí indexem cenového porovnání podle vzorce:

ZCU=ZC×I , (15)

kde:

ZCU … základní cena upravená za 1 m3 obestavěného prostoru,

ZC … základní cena podle přílohy č. 20a oceňovací vyhlášky [2] tabulky č. 1,
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Jihomoravský kraj

Brno 1 -

Brno 2 7 188

Brno 3 7 261

Brno 4 6 523

Brno 5 4 347

Brno 6 5 985

Brno 7 5 037

Brno 8 7 445

Brno 9 6 464

Tab. 1: Základní ceny pro město Brno (vyňato z přílohy č. 20a – Jihomoravský kraj, 
oceňovací vyhlášky ve znění k roku 2010 [2])

I … index cenového porovnání vypočtený podle vzorce:

I=I T×I P×IV , (16)

kde:

Ip … index polohy, který vypočteme pomocí vzorce:

I P=1+∑
i=1

n

Pi
, (17)

kde:

Pi … hodnota kvalitativního pásma  i-  tého znaku indexu polohy (příloha  č. 18a 
publikace [2]),

n … celkový  počet  znaků  (7-11  dle  vyhodnocovací  tabulky  přílohy  č. 18a 
publikace [2]),

IV … index konstrukce a vybavení, stanovíme ho pomocí vzorce:

IV=(1+∑
i=1

12

V i)×V 13
, (18)

kde:

Vi … hodnota kvalitativního pásma  i- tého znaku indexu konstrukce a vybavení 
(příloha č. 20a tabulka č. 2 publikace [2]),

51/115



IT … index trhu  se stanoví podle vzorce:

I T=1+∑
i=1

3

(T i) , (19)

kde:

Ti … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu (příloha č. 18a tabulka 
č. 1 publikace [2]).

Pro  účely  vyhlášky  jsou  kritéria  pro  ocenění  porovnávacího  způsobu  rodinných 
domů uvedena v příloze č. 20a vyhlášky [2], která je složena ze dvou částí:

• první  část  přílohy je  zaměřena  na  základní  cena za  m3 obestavěného  prostoru 
rodinných  domů,  rekreačních  chalup,  rekreačních  domků  pro  jednotlivé  kraje 
(základní ceny jsou platné bez ohledu na počet obyvatel v jednotlivých krajích),

• druhá  část  přílohy  se  věnuje  typu  konstrukce  a  vybavení  rodinných  domů, 
rekreačních chalup a domků.

V první části přílohy je Česká republika rozdělena do krajů, přičemž každý kraj je 
dále členěn. Druhá část přílohy slouží pro výpočet indexu konstrukce a vybavení. Tabulka 
uvedená v této části přílohy 20a [2] je rozdělena do 13 hlavních znaků, které jsou u každé 
nemovitosti  zvlášť  posuzovány.  Jednotlivé  znaky  se  přiřazují  do  kvalitativních  pásem, 
které mají určené své hodnoty, vstupující do výpočtu indexu konstrukce a vybavení.

7.2.2 Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem (oceňovací vyhláška 2013)

Cena  zjištěná  u  rodinného  domu  se  stanoví  podle  § 26a  oceňovací  vyhlášky 
č. 450/2012 Sb.[49] následovně: „Cena dokončeného rodinného domu, rekreační chalupy  
nebo rekreačního domku,  s  výjimkou těch,  které patří  k  původní  zemědělské  usedlosti,  
o obestavěném  prostoru  do  1 100 m3,  se  zjistí  vynásobením  počtu  m3 obestavěného 
prostoru  rodinného  domu,  rekreační  chalupy  nebo  rekreačního  domku,  určeného  
způsobem  uvedeným  v příloze  č. 1,  indexovanou  průměrnou  cenou  uvedenou  v příloze 
č. 20a  a  upravenou  podle  odstavce 2.   V této  ceně  je  zahrnuto  standardní  vybavení  
rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 6”.

Cena upravená se zjistí podle vzorce:

CU=IPC×I , (20)

kde:

CU ... cena upravená za 1 m3 obestavěného prostoru,

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

I … index cenového porovnání.
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Jihomoravský kraj

Brno 1 -

Brno 2 7 944

Brno 3 7 288

Brno 4 6 610

Brno 5 7 665

Brno 6 6 713

Brno 7 5 735

Brno 8 6 259

Brno 9 5 895

Tab. 2: Základní ceny pro město Brno (vyňato z přílohy č. 20a – Jihomoravský kraj, 
oceňovací vyhlášky ve znění k roku 2013 [49])

Výpočet indexu cenového porovnání (včetně výpočtů jednotlivých indexů a jejich názvů) 
zůstává  stejný.  Hodnoty  se  stanovují  podle  příloh  oceňovací  vyhlášky  č. 450/2012 Sb. 
(čísla příloh zůstaly stejné).

7.2.3 Ocenění rodinného domu nákladovým způsobem

Pro ocenění nákladovým způsobem je ve vyhlášce č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů [49] vyčleněna Hlava I. Nákladovým způsobem můžeme ocenit veškeré stavby. 
Na rozdíl od porovnávacího způsobu můžeme nákladově ocenit nejen garáže (samostatné 
nebo řadové), které tvoří příslušenství jiné stavby, byty a nebytové prostory, rekreační a 
zahrádkářské chaty, rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky, ale i budovy a 
haly, inženýrské a speciální pozemní stavby, studny, venkovní úpravy, hřbitovní stavby a 
hřbitovní zařízení, kulturní památky, vedlejší stavby, rybníky, malé vodní nádrže a ostatní 
vodní díla, rozestavěné stavby, stavby určené k odstranění, jiné stavby, stavby bez základů, 
stavby z více konstrukčních systémů a stavby s víceúčelovým užitím.

Rodinný  dům oceněný  nákladově  najdeme  v  § 5  oceňovací  vyhlášky  [49].  Cena 
rodinného domu, kde obestavěný prostor je větší než 1 100 m3 nebo který patří k původní 
zemědělské usedlosti anebo jehož indexovaná průměrná cena není uvedena v příloze č. 20a 
v tabulce č. 1 [49] a cena rozestavěného rodinného domu se zjistí vynásobením počtu m3 

obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1 [49], základní cenou 
uvedenou v příloze č. 6 publikace [49],  stanovenou v závislosti  na druhu konstrukce a 
upravenou podle odstavce 2.

Základní cena rodinného domu uvedená v příloze č. 6 se násobí koeficienty:
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ZCU=ZC×K4×K5×K i×K p
, (21)

kde:

K4 … vybavení stavby,

K5 … koeficient polohový (příloha č. 14 publikace [49]),

Ki … koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, vztažený k cenové úrovni 
roku 1994,

Kp … koeficient prodejnosti (příloha č. 39 publikace [49]).

Koeficient vybavení stavby  K4  –  je stanoven vyhláškou [49] v rozmezí od 0,80 do 
1,20.  Pokud  se  znalec  do  tohoto  rozmezí  nevejde,  může  jej  překročit,  ale  musí  jasně 
vysvětlit, na základě čeho k číslu došel a jak se to dá ověřit. Koeficient vybavení stavby se 
vypočte podle vzorce:

K4=1+(0,54×n) , (22)

kde:

1 a 0,54 … konstanty,

n  … součet  objemových  podílů  konstrukcí  a  vybavení  (příloha  č. 15  publikace 
[49]).

Koeficient prodejnosti  Kp  – vyjadřuje vztah cen sjednaných podle kupních smluv a 
cen  zjištěných  podle  vyhlášky  upravených  na  stejnou  cenovou  úroveň.  Koeficient 
prodejnosti tedy vyjadřuje, kolikrát se obdobné nemovitosti v daném místě prodávají dráže 
či levněji, než je jejich časová cena [8]. Tuto situaci popisuje vztah:

COB=CČ×K p , (23)

kde:

COB … cena obvyklá,

CČ … cena časová, 

Kp … koeficient prodejnosti.

V praxi  mohou nastat 3 případy:

•  Kp > 1,0 – cena obvyklá je průměrně vyšší než cena časová,

•  Kp < 1,0 – cena obvyklá je průměrně nižší, než cena časová,

•  Kp = 1,0 – cena obvyklá je průměrně rovna ceně časové.
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7.2.4 Ocenění vedlejších staveb, venkovních úprav a stavebních pozemků 

Pomocí  výše  uvedených  předpisů  je  možno  ocenit  rodinný  dům  porovnávacím 
způsobem.  Jedná  se  pouze  o  ocenění  samotného  domu,  bez  pozemku  náležícího  k 
nemovitosti. V § 26a oceňovací vyhlášky ve znění k roku 2010 [2] je celkem 7 odstavců. V 
odstavci 5 a 6 se uvádí následující:

• (5) „Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, zjištěná  
porovnávacím  způsobem,  zahrnuje  i  cenu  venkovních  úprav,  tvořících  jeho  
příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 3.2, 15, 19, 21, 23 a 34,  
a  popřípadě cenu vedlejších  staveb,  tvořících  jeho příslušenství,  pokud součet  
výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2.

• (6)  Je-li  součet  výměr  zastavěných  ploch  všech  vedlejších  staveb  tvořících  
příslušenství k  rodinnému  domu,  rekreační  chalupě  nebo  rekreačnímu  domku  
větší než 25 m2, ocení  se tyto stavby samostatně podle části druhé.

Položky, které nejsou zahrnuty v ceně venkovních úprav, jak je uvedeno v odst. 5 
jsou následující:

• 3.2 – trafostanice,

• 15 – zemní sklep,

• 19 – skleníky a fóliovníky,

• 21 – bazén venkovní,

• 23 – altán zahradní,

• 34 – terasy venkovní.

V § 26a posledním odstavci 7 oceňovací  vyhlášky [2]  je  uvedeno,  že „pozemky a 
popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle třetí a páté části”.

V oceňovací vyhlášce ve znění k roku 2013 [49] je v § 26a celkem 6 odstavců (oproti 
7). Zůstává stejný obsah odstavců jako je citováno výše (5, 6, 7), ale pod čísly 4, 5 a 6. V 
odstavci  4  je  vymazána  položka  3.2  – trafostanice.  Ocenění  pozemků je  stejné jako v 
oceňovací vyhlášce [2].

Třetí  část vyhlášky [2] se zabývá oceňováním pozemků. Pozemky lze ocenit  buď 
podle § 10 zákona o oceňování majetku a § 27 oceňovací vyhlášky [2] pomocí cenových 
map a to případě, že v obci existuje platná cenová mapa stavebních pozemků. V případě 
opačném,  kdy  cenové  mapy  neexistují,  se  pozemky  ocení  podle  § 28 oceňovací 
vyhlášky [2].  V § 28 odstavci 1 oceňovací  vyhlášky [2] je  uvedena základní  cena za m2 

stavebního  pozemku14).  Dále  se  podle  § 28 odstavce 2 oceňovací  vyhlášky [2]  základní 
cena stavebního pozemku upravuje pomocí přirážek a srážek podle přílohy č. 21 oceňovací 
vyhlášky [2] a vynásobí se koeficienty  Ki a  Kp.  Ki je koeficient změn cen staveb, jehož 
hodnota je uvedena v příloze č. 38 oceňovací vyhlášky [2], a Kp  je koeficient prodejnosti, 

14) Základní cena za m2 stavebního pozemku v Brně je 1 100 Kč, stejná cena je i v oceňovací vyhlášce ve 
znění k roku 2013[49].
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uvedený  v  příloze  č. 39  tabulce  č. 1  oceňovací  vyhlášky [2].  V této  příloze  se  začlení 
nemovitost do příslušné obce a vybere se typ stavby. Všechny přirážky a srážky musí být 
řádně zdůvodněny a musí být součástí ocenění. Při řešení disertační práce se postupovalo 
také podle odstavce 5 § 28 oceňovací vyhlášky [2] pro ocenění zahrad, protože zahrada zde 
tvoří jednotný funkční celek se stavbou. Znění tohoto odstavce 5 je následující: „Cenou v 
Kč/m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvoří jednotný funkční celek se  
stavbou  a  stavebním  pozemkem  oceněným  podle  odstavce 2  je  cena  stanovená  podle  
odstavce 2, vynásobená koeficientem 0,40.”.
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8 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Práce je založena na základních principech oceňování a jejího využití v praxi. Hlavní 
část  disertační  práce je  věnována ocenění  rodinných domů v Brně,  které  jsou oceněny 
dvěma způsoby. Prvním zvoleným oceněním je podle cenového předpisu a druhý zvolený 
způsob  je  ocenění  rodinných  domů  porovnávací  (komparativní)  metodou.  V  práci  je 
provedeno  vyhodnocení,  která  ze  zvolených  metod  vykazuje  lepší  výsledky.  Hlavním 
cílem  je  zpřesnění  porovnávací  (komparativní)  metody,  za  pomocí  navržení  vlastního 
koeficientu.  Jedná  se  o  koeficient  globální  polohy,  který  zkoumá  vliv  vzdálenosti 
oceňované nemovitosti od středu města.  Stanovit obvyklou cenu je nutné také v dalších 
případech. Zejména se jedná o případy, kdy soud rozhoduje o vypořádání spoluvlastnictví 
a  rozdělení  dědictví.  Obvyklou  cenu  chceme  stanovit  co  nejpřesněji  (co  nejvíce  se  ji 
přiblížit), proto se práce zabývá jejím zpřesněním.

Aby bylo možné dojít  k závěrům práce a vyhodnotit  obě metody, bylo zapotřebí 
získat soubor informací o jednotlivých typech rodinných domů, nacházejících se v Brně. 
Tyto informace byly získány z inzerátů, díky nimž mohla vzniknout databáze sloužící pro 
tuto práci. Inzeráty, které byly nedůvěryhodné či jakýmkoliv způsobem zavádějící,  byly 
vyřazeny. Rodinné domy z databáze byly přerozděleny do oblastí, jak stanovuje oceňovací 
vyhláška  [2]  v  příloze  č. 39,  dále  byly  rozděleny  podle  počtu  podlaží  a  typu 
„generačnosti”.

Uvedené cíle jsou chronologicky seřazeny, jak byly řešeny.

• Prvním úkolem bylo potřeba sesbírat data. Daty jsou myšleny údaje o rodinných 
domech v Brně, které tvoří vlastní databázi použitou pro tuto práci. Tato databáze 
je  stěžejní  pro  disertační  práci.  Její  tvorba  je  specifikována  v  kapitole  9.  Po 
sestavení  databáze  byly  rodinné  domy překontrolovány,  zda  splňují  podmínky 
rodinného  domu,  popřípadě  byly  vyloučeny  domy,  které  mají  nespolehlivé 
informace. Důvodem vyloučení z databáze může být např. zavádějící informace 
ohledně  metrických  ploch,  ať  už  zastavěné  plochy,  celkové  plochy  parcely  či 
užitné plochy. Po vyřazení nepoužitelných domů, vznikla databáze, se kterou se 
dále pracovalo. Takto sestavená databáze byla dále dělena na jednotlivé rodinné 
domy podle „podlažnosti  a generačnosti”  domů do jednotlivých oblastí.  Město 
Brno  je  rozděleno  celkem  do  devíti  oblastí.  Toto  dělení  je  předepsáno  v 
příloze č. 39 oceňovací  vyhlášky  [2].  Rodinné  domy  jsou  děleny  do  oblastí  v 
rámci katastrálních území.  Aby nedošlo k záměně mezi katastrálním územím a 
městskou částí, jsou tyto pojmy zvlášť vysvětleny v kapitole 9.

• Po sestavení databáze a rozdělení do oblastí Brna následoval výpočet zjištěných 
cen  rodinných  domů  porovnávacím  způsobem  podle  cenového  předpisu.  Tato 
metoda mohla být praktikována pouze u těch domů, které splnily podmínku pro 
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ocenění  porovnávacím způsobem podle  cenového  předpisu  [2].  Podmínky  pro 
splnění jsou uvedeny v podkapitole  7.2. Ocenění porovnávacím způsobem podle 
cenového předpisu je složeno z dílčích ocenění (rodinný dům, zahrada, stavební 
parcela,  popřípadě garáž,  bazén atd.).  Pro výslednou cenu bylo nutno vypočíst 
obestavěný prostor domu, pokud nebyl k dispozici v rámci informací, které jsou 
dostupné  z  inzerce.  Postup  výpočtu  obestavěného  prostoru  je  uveden  v 
podkapitole  10.1.  Při  ocenění  rodinného  domu  podle  cenového  předpisu  se 
striktně  postupuje  podle  stanovených  předpisů,  proto  jsou  jednotlivé  znaky 
(kritéria) uvedené ve vyhlášce vysvětleny.

• Další zvolenou metodou ocenění v disertační práci je porovnávací (komparativní) 
metoda.  Tato  metoda  byla  vybrána  z  důvodu,  aby byly zjištěny obvyklé ceny 
rodinných domů a mohlo být provedeno srovnání s tržními cenami, za které byly 
domy prodány a s cenami administrativními. Výpočet touto metodou je zpracován 
na  základě  zvolených  koeficientů,  které  byly  zvoleny  tak,  aby  bylo  možno 
dosáhnout co nejlepších výsledků.

• Po  výpočtech  a  dosažení  výsledků  u  obou  metod  byly  výsledky  srovnány  a 
vyhodnoceny.  Výsledky  vyhodnocení  dosažených  hodnot  byly  vypočteny  a 
vykresleny  především  pomocí  kumulativní  distribuční  funkce.  Tento  typ 
vyhodnocení je zvolen z důvodu, že názorně vykreslí chyby při odhadu ceny.

• Závěrečným  cílem  byl  návrh  zpřesnění  porovnávací  (komparativní)  metody 
pomocí vlastního parametru. Návrh tohoto parametru byl směřován tak, aby bylo 
dosaženo přesnějšího odhadu ceny u zvoleného ocenění. Výsledky výpočtů podle 
provedeného návrhu byly porovnány s výsledky výpočtu pomocí nemodifikované 
metody a byly vykresleny opět pomocí kumulativní distribuční funkce. Dále byla 
provedena analýza vhodnosti použití nového návrhu.
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9 VYTVOŘENÍ DATABÁZE

Při  oceňování  porovnávací  metodou  jsou důležitým podkladem dosahované  ceny 
nemovitostí. Je však potřeba si uvědomit, že skutečné realizované ceny nemovitostí jsou 
prakticky nedostupné a navíc mohou být často zkresleny (např. prodej mezi příbuznými). 
Když jsme si vědomi těchto specifik, je realitní inzerce jedním z nejdůležitějších podkladů 
při zjištění obvyklé ceny nemovitostí. V inzerci jsou požadované prodejní ceny zpravidla 
vyšší, než jaká bude jejich skutečná hodnota. Tento fakt je možno vysledovat v závislosti 
na  čase  (v  případě  dlouhodobé  inzerce,  požadovaná  cena  klesá).  Dá  se  potom 
předpokládat, že se nemovitost zřejmě prodala za cenu blízkou poslední požadované ceně. 
Z těchto hledisek pak vyplývá důležité kritérium, které je nutné mít vždy na paměti: „cena 
odhadované  nemovitosti  nemůže  být  větší,  než  cena  stejné  nemovitosti  inzerované  k  
prodeji” [1]. Databáze je soubor dat o nemovitostech, která tvoří jednu z nejdůležitějších 
částí  disertační  práce,  její  sestavení  trvalo  několik  měsíců.  Na  začátku  sestavování 
databáze pro disertační práci byla snaha získat soubor dat s rodinnými domy přes realitní 
kanceláře.  Proto  bylo  osloveno  několik   realitních  kanceláří  v  Brně.  Z  oslovených 
společností se ozvala pouze realitní společnost Bonus Group, která nyní již spadá do sítě 
realitních  kanceláří  Century 21.  Po  osobní  schůzce  a  vysvětlení  jaké  informace  jsou 
zapotřebí  a k čemu budou uplatněny,  byl zaslán malý soubor dat rodinných domů pro 
Brno-město staršího data. Nakonec tento soubor dat nebyl zařazen do vytvořené databáze, 
protože počet domů byl malý a dohledat další možná data ke zpětnému datu se  nezdařilo. 
Proto  byla  zvolena  další  alternativa  směřující  k  vytvoření  databáze.  Od  této  realitní 
společnosti  byly  získány  rodinné  domy  v  městě  Brně,  které  momentálně  společnost 
nabízela  k  prodeji.   Informace  o  těchto  domech  byly  zkontrolovány  přímo  v  realitní 
kanceláři, zda nedošlo v rámci přepisu k chybným údajům. Tento soubor dat nebyl ovšem 
dostačují  pro  sestavení  databáze.  Další  rodinné  domy  v  městě  Brně  byly  získány  z 
webových stránek. Pro práci sloužila webová stránka www.sreality.cz. Jedná se o webovou 
stránku, kde jsou seskupeny nabídky realitních kanceláří.  Databáze použitá v disertační 
práci je vytvořena z dat získaných realitní společností Bonus Group a z nemovitostí, které 
byly  nalezeny na webových stránkách v roce 2010, proto se dále pracuje s vyhláškou 
platnou pro rok 2010.

V disertační práci při tvorbě databáze bylo seskupeno celkem 213 rodinných domů v 
Brně.  Postupně byly domy rozděleny podle katastrálních  území do oblastí.  Pro každou 
oblast  je vypracován textový dokument,  kde jsou zařazeny rodinné domy, spadající  do 
dané oblasti. Tyto dokumenty jsou zařazeny do příloh disertační práce. Konečné výsledky 
jsou zpracovány v excelových tabulkách, opět zvlášť pro každou oblast.

Databáze obsahuje rodinné domy:

• jednogenerační – JG,
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• dvougenerační – DG,

• třígenerační – TG,

• v řadové zástavbě,

• samostatně stojící,

• jednopodlažní a dvoupodlažní,

• třípodlažní.

Do  dvougeneračního,  popřípadě  třígeneračního  začlenění  spadají  domy,  kde  je  v 
inzerátech uvedeno, že se v domě vyskytují 2 či 3 kuchyně se značením např. 4+1+kk, 
6+2  (6+1+kk),  6+3  (6+2+kk).  Kuchyňské  kouty  s  označením  kk  nejsou  brány  jako 
místnosti, ale jsou součástí jednoho pokoje, toto značení pomáhá pouze ke zjištění o kolika 
generační dům se jedná.

Po zařazení a upřesnění informací došlo k vyřazení nepoužitelných inzerátů. Jednalo 
se o domy, kde byla špatně zaznamenána plocha parcely, zastavěná plocha a cena (např. u 
odpovídajícího  domu byla  zachycena  fotografie,  ze  které  bylo  jasně  vidět,  že  došlo  k 
omylu v ceně při zápisu do inzerátu, nejčastěji přebývající či naopak chybějící nula), ale 
také domy, kde se prodávala jen ideální polovina. Také byly vyřazeny inzeráty, které se 
opakovaly  a  měly  rozlišné  základní  informace,  které  jsou  vstupní  pro  ocenění.  V 
neposlední řadě byly vyloučeny takové rodinné domy, u kterých nebyla jistota, že dům 
stojí na vlastním pozemku, a že na něm  neváznou žádná věcná a jiná břemena či exekuce. 
Pro ukázku je v  Tab.  3 uveden dům, který byl  vyřazen z  důvodu nejasných vstupních 
informací.
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Obřany, okres Brno – město

RD 3+1- starší zemědělská usedlost. Pozemek má tvar obdélníku  
o rozměrech 15×40 m.  Na obytnou část  navazuje  hospodářský  
přístavek  se  stodolou.  Údržba  domu je  zanedbaná.  Topení  na  
plyn a pevná paliva. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě.

• Zastavěná plocha: 548 m2

• Zahrada: 88 m2

• Plocha parcely: 656 m2

• Stáří domu: cca 95 let

• ID zakázky: N/RSBK/4803/10/0911

3 900 000 Kč.

Tab. 3: Příklad rodinného domu, který byl vyřazen z databáze, zdroj: webové stránky: 
www.sreality.cz/ ID zakázky: N/RSBK/4803/10/0911.

Vycházíme-li z čísel, která jsou uvedena v popisu objektu, tak plocha parcely by byla 
600m2  (15×40),  nikoliv 656  m2,  jak  je  uvedeno  v  inzerátu,  a  ani  součtem  548+88 
neobdržíme 656 m2. Poté tedy není jednoznačná ani plocha zahrady a zastavěná plocha 
domu. Další důležitý údaj, který není uveden je velikost domu a velikost hospodářského 
přístavku.

Po tomto vyřazení zbylo z původních 213 rodinných domů 203, které tvoří databázi 
pro disertační práci.

Vytvořená databáze, která je popsána výše, slouží jako styčný bod pro zpracování 
uvedených metod.

Prvním  krokem  bylo  seskupit  data  z  databáze  a  rozdělit  je  podle  předem 
ustanovených pravidel  včetně  rozdělení  do oblastí.  Oblasti  jsou složeny z katastrálních 
území, nikoliv z městských částí.

Členění  Statutárního  města  Brna  je  dosti  složité  a  prošlo  řadou  reforem,  které 
ustanovily členění města na městské části. Statutární město Brno je od podzimu roku 1990 
rozděleno na 29 samosprávných městských částí  a  48 katastrálních  území  [38].  Každá 
městská část disponuje svou matriční agendou, má své zastupitelstvo, radu a starostu.
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Při hledání aktuální mapy města Brna nebylo možné dohledat mapu rozdělenou do 
katastrálních oblastí a mapu rozdělenou do aktuálních městských částí. Dále uvedené tři 
mapy byly získány díky spolupráce Magistrátu města Brna. Po společné korespondenci s 
paní  Mgr. Barboříkovou  jsme  se  dohodly  na  vytvoření  aktuálních  map,  které  byly 
vytvořeny  na  odboru  městské  informatiky – pracoviště  GIS.  Dále  jsme  se  dohodly  o 
zaslání map ve formátu jpg., aby nebyly problémy se zdrojovými daty. Mapy byly ještě 
konzultovány a dále upraveny podle potřeby do disertační práce s paní Bc. Bodnárovou.

Na Obr. 2 jsou graficky znázorněny městské části Brna. Z obrázku je možno vidět 
společné  hranice  jednotlivých  částí  a  jejich  velikost.  Také  jsou  zde  vidět  nejmenší  a 
největší městské části.  Podle katastrální výměry mezi největší městské části patří Brno-
Tuřany,  Brno-Bystrc,  Brno-Líšeň  a  Brno-Střed  a  mezi  nejmenší  Brno-Útěchov  a 
Brno-Nový Lískovec.

Obr. 2: Mapa města Brna rozdělená do městských částí [31].

Do této chvíle byly popisovány pouze městské části Brna, nikoliv katastrální území, 
se kterými se dále pracuje. Jak již bylo zmíněno, město Brno má celkem 48 katastrálních 
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území. Všechna katastrální území města Brna  a jejich aktuální rozhraní je možno vidět na 
Obr. 3.

Obr. 3: Mapa města Brna rozdělená do katastrálních území [31].
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Obr. 4: Mapa města Brna rozdělená do oblastí podle přílohy č. 39 oceňovací 
vyhlášky 2010 [31].

Na  Obr.  4 jsou  jednotlivá  katastrální  území  sloučena  do  oblastí.  Jejich  barevné 
odlišení slouží k jednodušší orientaci v mapě. Jak je uvedeno v příloze č. 39 oceňovací 
vyhlášky [2], město Brno má celkem 9 oblastí. Zařazení katastrálních území do 9 oblastí, 
podle přílohy č. 39 oceňovací vyhlášky [2], je vidět níže:
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• oblast 1 – Město Brno,

• oblast 2 – Staré Brno, Stránice, Veveří,

• oblast  3 – Černá Pole, Královo Pole, Pisárky, Žabovřesky,

• oblast 4 – Bystrc,  Ivanovice,  Jundrov,  Kníničky,  Kohoutovice,  Komín,  Lesná, 
Medlánky, Řečkovice, Sadová, Soběšice, 

• oblast 5 – Ponava, Štýřice, Trnitá, Zábrdovice,

• oblast 6 – Černovice, Husovice, Komárov, Maloměřice, Obřany, Židenice,

• oblast 7 – Bohunice, Bosonohy, Líšeň, Nový Lískovec, Slatina,  Starý Lískovec, 
Žebětín,

• oblast 8 – Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov u Brna,

• oblast 9 – Brněnské  Ivanovice,  Dolní  Heršpice,  Dvorska,  Holásky,  Horní 
Heršpice, Chrlice, Přízřenice, Tuřany.

V  Tab.  4 je  uveden  počet  rodinných  domů,  které  byly  nalezeny  a  zařazeny  do 
databáze pro jednotlivé oblasti. Největší počet rodinných domů je v oblasti 4 a v oblasti 6. 
Naopak, jak je možno vidět, pro oblasti 2, 5 a 8 bylo nalezeno méně domů, proto tyto 
domy nejsou zařazeny do výpočtu a tyto oblasti nejsou v závěru hodnoceny. Konečný stav 
databáze (počet domů, které byly oceněny) je 198.

OBLAST 2 3 4 5 6 7 8 9 SUMA

Počet RD 2 28 56 1 52 37 2 25 203

Tab. 4: Počet rodinných domů v jednotlivých oblastech města Brna.

V následující Tab. 5 je zaznačeno rozdělení podle typu „generačnosti a podlažnosti” 
pro jednotlivé oblasti.

OBLAST JG JG-
třípodlažní

DG DG-
třípodlažní

TG TG-
třípodlažní

3 15 1 6 6

4 38 16 2

6 29 3 11 3 3 3

7 27 2 5 2 1

9 18 1 3 2 1

Tab. 5: Rozdělení rodinných domů podle typu „generačnosti a podlažnosti”.

Další úprava databáze spočívala v tom, že rodinné domy DG (dvougenerační) a TG 
(třígenerační) byly spojeny do jedné skupiny a označeny jako VG (vícegenerační), protože 
jich v databázi nebyl dostatečný počet.
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 Z databáze byly dále získány tyto informace, které jsou potřebné pro výpočet ceny 
zvolenými metodami:

• cena nemovitosti,

• poloha (rušná / klidná ulice/ jednosměrka),

• stav nemovitosti,

• velikost objektu, počet místností a počet podlaží,

• dispozice objektu a jeho vybavení,

• plocha parcely,

• plocha zahrady,

• zastavěná plocha,

• existence garáže, případně jiného parkování,

• rozsah rekonstrukce (rok),

• stáří domu,

• fotodokumentace,

• exekuce,

• věcné břemeno,

• vlastník pozemku pod domem.

Ideální by byla situace,  kdyby bylo možno nahlédnout do technické dokumentace 
domu, popř. získat výkresy jednotlivých podlaží domu a řezy domu, pokud existují. Tento 
stav ovšem nemohl nastat při tvoření této databáze v disertační práci.

Celá databáze je k nahlédnutí v příloze disertační práce.
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10 OCENĚNÍ POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PODLE 
CENOVÉHO PŘEDPISU

10.1 Zjištění parametru obestavěný prostor

Pro  odhad  ceny  nemovitosti  porovnávacím  způsobem  dle oceňovací  vyhlášky 
č. 3/2008 Sb.,  ve  znění  vyhlášky  č. 460/2009 Sb.  [2] je  nutno  stanovit  velikost 
obestavěného  prostoru,  který  vstupuje  do  výpočtu.  Jelikož  informace  o  obestavěném 
prostoru není součásti nabídky v realitních inzerátech, byl zvolen takový postup, který se 
opírá o dané informace o nabízených rodinných domech. Definice obestavěného prostoru 
spolu s jeho výpočtem je uvedena v kapitole 3.2.

Pro výpočet obestavěného prostoru byly jako základ zvoleny tyto veličiny: zastavěná 
plocha,  počet  nadzemních  a  podzemních  podlaží  a  typ  střechy.  U  typu  střech  bylo 
zohledněno,  zda  je  tam  již  realizována  nějaká  půdní  vestavba  nebo  zda  je  možné  ji 
realizovat či nikoliv. Velikost střechy byla vypočítána procentuálně.

 Při výpočtu obestavěného prostoru touto úvahou musela být brána také výška stropu. 
Tento  parametr  byl  zohledněn  požadavky  české  technické  normy  ČSN 73 4301  a 
vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. [35], [36].

V této vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu  [36] v části IV. v 
§ 50  v  odstavci 2  je  uvedeno,  že  minimální  světlá  výška  obytných  místností  musí  být 
2500 mm,  přičemž   v  podkroví  musí  být  světlá  výška  obytných  místností  minimálně 
2300 mm. Stejné požadavky jsou uvedeny v ČSN 73 4301 [35].

• Konstrukční  výška  – svislá  vzdálenost  úrovní  vymezujících  následná  podlaží 
(měřeno  mezi  horními  povrchy  po  sobě  následujících   nosných  stropních 
konstrukcí).

• Světlá výška – svislá vzdálenost mezi horním povrchem podlahy a spodní úrovní 
stropu téhož podlaží.

Protože  obestavěný  prostor  je  počítán  z  konstrukční  a  nikoliv  světlé  výšky,  byla 
brána hodnota 300 mm  na konstrukční řešení stropů. Ta byla připočtena ke světlé výšce 
2700 mm. Konstrukční výška 3000 mm byla zvolena tak,  aby splňovala výše uvedenou 
podmínku pro minimální  světlou  výšku a  přitom nebyla  ve spodní  hranici  konstrukční 
výšky. Při výpočtu byla uvažována konstrukční výška 3000 mm s výjimkou starých domů, 
nebo domů, kde byla získána fotografie, na které je vidět zasazení oken.

Ve sklepních prostorech byla použita konstrukční výška 2800 mm.

Obestavěný prostor byl počítán tak, že nejdříve byl rozdělen na dvě dílčí části:
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• výpočet  obestavěného  prostoru  bez  střechy  (u  podsklepení  byla  tato  část 
připočtena),

• výpočet obestavěného prostoru se střechou.

Obestavěný prostor bez střechy – OP1:

OP1=(ZP×KV ×PP )+(ZPS×KV ) , (24)

kde:

ZP … zastavěná plocha [m2],

KV … konstrukční výška [m],

PP … počet podlaží,

ZPS … zastavěná plocha sklepa.

Obestavěný prostor se střechou – OP2:

OP2=OP1×PS , (25)

kde:

PS … procentuálně vypočtený objem střechy.

Výpočet střechy je proveden pomocí procenta z obestavěného prostoru. Procento je 
stanoveno  na základě skutečnosti, zda se jedná o obytné či neobytné podkroví. V případě 
obytného podkroví,  pokud je uvedena informace,  o jak velké podkroví se jedná,  ať už 
rozměry místností nebo obytnou podlahovou plochou, je výpočet upřesněn podle vstupních 
informací. V ostatních případech je bráno 25 %. V inzerátech z informací, že lze zbudovat 
podkroví, je objem stanoven na 20 % a v případě, že chybí tato informace nebo není o ni 
zmínka, je bráno 18 %.

Po  výpočtu  obestavěného  prostoru  (rozdělení  do  oblastí  a  vyřazení  špatných 
inzerátů)  byly vybrány rodinné domy, které měly obestavěný prostor do 1100 m3.  Tyto 
domy byly oceněny podle cenového předpisu porovnávacím způsobem. Z celé databáze 
bylo  oceněno  celkem  143  rodinných  domů  podle  cenového  předpisu.  Zbylých  55 
nemovitostí  nesplnilo  podmínku  nutnou  pro  ocenění  podle  cenového  předpisu 
porovnávacím způsobem15).

15) Obestavěný prostor byl > 1100 m3.
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10.2 Rozbor jednotlivých znaků (kritérií)

Při oceňování rodinných domů podle cenového předpisu porovnávacím způsobem 
jsou  znaky  (hodnocená  kritéria)  definovány  v  druhé  části  přílohy  č. 20a  (tab.  č. 2) 
oceňovací  vyhlášky [2].  Celkem je  13 znaků, které  se jednotlivě  dělí  do kvalitativních 
pásem.  Každý znak má  přiřazenou  hodnotu  z  daného pásma a  ta  posléze  vstupuje  do 
výpočtu indexu konstrukce a vybavení. Mezi hodnocené jsou zařazeny následující znaky:

• druh stavby,

• provedení obvodových stěn,

• tloušťka obvodových stěn,

• podlažnost,

• napojení na veřejné sítě,

• způsob vytápění stavby,

• základní příslušenství v RD,

• ostatní vybavení v RD,

• venkovní úpravy,

• vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD,

• pozemky ve funkčním celku se stavbou,

• kritérium jinde neuvedené,

• stavebně-technický stav.

Jednotlivé  znaky  jsou  rozděleny  do  příslušného  kvalitativního  pásma  a  je  jim 
přiřazena předepsaná hodnota . Tyto hodnoty poté vstupují do výpočtu indexu konstrukce a 
vybavení, podle vzorce (18).

V první  části  uvedené přílohy  jsou stanoveny základní  ceny za m3  obestavěného 
prostoru pro Českou republiku dělenou do oblastí v jednotlivých městech. Základní ceny 
obestavěného prostoru pro město Brno, které jsou platné pro rok 2010, vidíme v Tab. 6.

Číslo oblasti 2 3 4 5 6 7 8 9

Základní cena 
(Kč/m3)

7188 7261 6523 4347 5985 5037 7445 6464

Tab. 6: Základní cena pro jednotlivé oblasti města Brna.[tab. č. 1 přílohy č. 20a oceňovací 
vyhlášky 2010]

Základní  cena  pro  vybranou oblast  pak  dále  vstupuje  i  s  koeficientem cenového 
porovnání do výpočtu upravené základní ceny, podle vzorce (15).

Index  cenového  porovnání  je  nutno  vypočíst,  protože  není  pro  něj  stanovena 
konstantní hodnota a mění se  pro každý rodinný dům, bez ohledu na to, v jaké oblasti se 
dům nachází.  K tomu slouží index trhu,  index polohy a index konstrukce  a vybavení. 
Společným vynásobením se získá koeficient  cenového porovnání  (16).  Tři  dílčí  indexy 
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(index  trhu,  index  polohy,  index  konstrukce  a  vybavení)  se  vypočtou  podle  znaků  a 
zařazení  do  kvalitativních  pásem.  První  dva  indexy  (index  trhu  a  index  polohy)  jsou 
předepsány v příloze č. 18a  oceňovací  vyhlášky [2], kde jsou uvedeny jejich hodnoty a 
znaky.  Příloha č. 18a  oceňovací  vyhlášky [2] je složena celkem ze šesti  tabulek.  První 
tabulka je zaměřena na výpočet indexu trhu IT  nazvána „Situace na trhu s nemovitostmi” a 
je vyhodnocena pomocí vzorce (19).

Je složena ze tří znaků:

• 1. znak – situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi (T1), 

• 2. znak – vlastnictví nemovitosti (T2),

• 3. znak – vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) (T3).

Znak č. 1– situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi  se mění pro jednotlivé 
oblasti, podle velikosti poptávky a nabídky na trhu. Použité hodnoty T1  v disertační práci 
jsou od 0 až 0,10, tedy III.  až V. pásmo. Pro tento znak by bylo nejlepší mít  možnost 
přístupu do statistik, které zhodnocující  výše poptávky a nabídky pro jednotlivé roky a 
jednotlivé katastrální území.  Protože nic podobného se nepodařilo dohledat,  byla snaha 
zjistit toto rozložení na realitním trhu pomocí webových stránek a informací z realitních 
společností.  Poskytnuté  a  dohledané  informace  nebyly  nijak  podložitelné,  proto  bylo 
rozdělení  provedeno následovně podle  dostupného srovnání.  Oblast  2,  do které spadají 
katastrální území Staré Brno, Veveří a Stránice, byla přiřazena nejvyšší hodnota T1=0,10, 
která odpovídá V. kvalitativnímu pásmu  – poptávka je výrazně vyšší než nabídka a to z 
důvodu prestižnosti území, kde se prodej rodinných domů vyskytuje zcela výjimečně. To 
je také dokázáno v sestavené databázi, kde pro oblast 2 jsou k dispozici pouze dva rodinné 
domy. Mezi další žádané lokality v Brně patří katastrální území spadající do oblasti 3, těm 
byla přiřazena hodnota  T1=0,05, která odpovídá IV. kvalitativnímu pásmu  – poptávka je 
vyšší než nabídka. Do tohoto kvalitativního pásma bylo zařazeno 19 RD z databáze. Stejná 
hodnota byla použita pro katastrální území Jundrov a Medlánky, kde je zájem o bydlení 
větší než nabídka.  V dalších oblastech (oblast 4, oblast 6, oblast 7, oblast 8 a oblast 9) byla 
zvolena hodnota T1=0, nabídka odpovídá poptávce.

V práci  jsou  vybrány pouze  domy,  kde  prodávající  nemovitost  stojí  na  vlastním 
pozemku a neváznou na ní žádné problematické právní vztahy (domy, které byly na prodej 
jen  z  nějaké  části,  např.  ideální  polovina  domu,  byly  z  databáze  vypuštěny).  Proto 
2. a 3. znak  jsou  vždy  stejné.  Znak  č.  2  – vlastnictví  nemovitosti má  hodnotu  T2 = 0, 
přiřazen do kvalitativního pásma II.  – stavba na vlastním pozemku a znak č.  3  – vliv 
právních vztahů na prodejnost má hodnotu T3=0, přiřazen do kvalitativního pásma II. – bez 
vlivu.

Výpočet indexu polohy IP byl proveden pomocí tabulky z přílohy č. 18a oceňovací 
vyhlášky [2]. Pracovalo se s tabulkou č. 6, která je určena pro stavby k trvalému bydlení a 
město Brno do ní spadá podle přílohy č. 20a [2]. Tato tabulka se skládá z 8 znaků.
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I P=1+∑
i=1

8

Pi , (26)

kde:  Pi je  hodnota  kvalitativního  pásma  i-tého  znaku  indexu  polohy  (příloha  č.  18a  
publikace [2]), 8 je celkový počet znaků16).

U čtyř znaků z osmi byly RD vždy zařazeny do stejného kvalitativního pásma v 
rámci daného znaku. Jednalo se o znaky P1, P3, P6, P7 (P1=P3=P6=P7=0).

• Znak  č. 1: poloha  nemovitosti  v  obci  –  zařazení  RD  do  III.  kvalitativního 
pásma – v souvisle zastavěném území obce (P1=0),

• Znak č. 2: význam lokality v obci, oblasti, okresu – pro oblast 2 a oblast 3 bylo 
vybráno III. kvalitativní pásmo s hodnotou P2=(0; 0,10> jako preferovaná, protože 
se  jedná  o  lukrativní  a  žádané  oblasti,  bez  negativních  vlivů.  U  ostatních 
rodinných domů byla vybrána hodnota P2=0, bez vlivu.

• Znak  č. 3: okolní  zástavba  a  životní  prostředí  v  okolí  nemovitosti  –  RD byly 
zařazeny do III. kvalitativní pásmo – převažující objekty pro bydlení (P3=0),

• Znak  č. 4: dopravní  spojení  –  město  Brno  má  dobrou  dopravní  infrastrukturu, 
kterou  pokrývá  nejen  střed  města  Brna,  ale  také  okrajové  části.  V  případě 
tramvajové, trolejbusové či autobusové dostupnosti do jednotlivých oblastí bylo 
bráno III. kvalitativní pásmo – výborná dostupnost centra obce, výborné dopravní 
spojení  s  hodnotou  P4=0,2.  V  druhém  případě,  kde  je  doprava  zajištěna 
integrovaným systémem linkových autobusů a vlaků bylo  bráno II. kvalitativní 
pásmo – dobrá dostupnost centra, dobré dopravní spojení s hodnotou P4=0. Pouze 
pro Brněnské Ivanovice byla zvolena hodnota P4=-0,02, špatná dostupnost centra 
obce, špatné dopravní spojení.

• Znak  č. 5: parkovací  možnosti  v  okolí  nemovitosti  –  zařazení  do  pásem bylo 
zvoleno individuálně podle dostupných informací o RD z databáze, 

• Znak č. 6: obyvatelstvo – tento znak patří mezi ty, které byly vždy použity stejně, 
protože  RD  z  databáze  jsou  vždy  zařazeny  do  II.  kvalitativního 
pásma – bezproblémové okolí (P6=0),

• Znak č. 7: změny v okolí  s  vlivem na cenu nemovitosti  – zařazení  RD do III. 
kvalitativního pásma – bez vlivu (P7=0).

• Znak č. 8: vlivy neuvedené – byly v některých případech oblasti 3 dle dostupnosti 
informací voleny vlivy zvyšující cenu s hodnotou P8=<0,01; 0,1>, protože v těsné 
blízkosti  se nachází  volné plochy pro různé aktivity  (např.  lesy,  zelené stráně, 
velké hřiště, zábavní praky a další).

Posledním  indexem,  nutným  pro  výpočet  indexu  cenového  porovnání,  je  index 
konstrukce a vybavení  IV,  který se vypočte podle přílohy č. 20a, tabulka č. 2 oceňovací 

16) Podle vyhodnocovací tabulky č. 6 přílohy č. 18a publikace [2].
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vyhlášky [2], pomocí vzorce  (26).  Pro určení indexu konstrukce a vybavení přiřazujeme 
13ti znakům příslušné hodnoty, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze.

• Znak  č. 1: druh  stavby – v  disertační  práci  je  použito  pouze  II.  nebo  III. 
kvalitativní pásmo, protože se jedná jen o rodinné domy, nikoliv rekreační domky. 
Drtivá většina domů jsou v řadové zástavbě nebo dvojdomy, přiřazená hodnota 
V1=-0,01, pouze ojediněle se vyskytují domy samostatně stojící s hodnotou  V1=0.

• Znak č. 2: provedení obvodových stěn – obvodové stěny domů jsou většinou z 
cihelného  zdiva,  se  zateplením. Jeden  RD  má  hodnotou   V2=-0,08,  protože 
obvodové stěny jsou ze smíšeného zdiva. Dále se v databázi objevují celkem čtyři 
nízkoenergetické  domy,  které  spadají  do  samostatného  kvalitativního  pásma  s 
hodnotou V2=0,10.

• Znak č. 3: tloušťka obvodových stěn – u tohoto znaku bylo vybráno kvalitativní 
pásmo II. s hodnotou V3=0. V případě informaci o zateplení domu bylo hodnota 
upravena na hodnotu  V3=0,03  kvalitativní pásmo III.

• Znak č. 4: podlažnost – u tohoto kritéria je stanovena podmínka, která je uvedena 
pod tabulkou ve vyhlášce.  Podmínkou je, aby byl uveden výpočet podlažností. 
Tím se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech podlaží a zastavěné plochy 
1. NP.

P=
CZP
ZP1.NP

, (27)

kde:

P … podlažnost,

ZP1.NP … zastavěná plocha 1.NP,

CZP … celková zastavěná plocha  všech podlaží  (do této  plochy je  započtena  i 
plocha podzemních podlaží a podkroví)17).

• Znak č. 5: napojení  na veřejné sítě – většina RD z databáze  jsou napojeny na 
všechny inženýrské sítě, tudíž je jim přiřazena hodnota  V5 = 0,08. V databázi se 
ovšem  vyskytují  i  domy,  kde  se  teprve  buduje  veřejná  kanalizace  nebo  není 
zaveden plyn. V těchto případech bylo zvoleno III. kvalitativní pásmo s hodnotou 
V5 = 0.

• Znak  č. 6: způsob  vytápění  stavby –  tento  znak  má  zastoupení  ve  všech 
kvalitativních  pásmech,  které  jsou  zde  uvedeny.  Největší  zastoupení  způsobu 
vytápění má ústřední, etážové, dálkové s hodnotou hodnotou  V6=0.

• Znak č. 7: základní příslušenství v RD – k tomuto znaku je uvedena poznámka, 
která je podrobněji vysvětlena pod tabulkou (stejně u znaku č.4). V poznámce je 

17)  Podle  ČSN 73 4301 je  podkroví  definováno:  "přístupný prostor  nad posledním nadzemním podlažím  
vymezený konstrukcí  krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití."

72/115



uvedeno, že za základní příslušenství se považuje koupelna (kde se nachází vana 
nebo sprchovací kout a umyvadlo) a splachovací záchod.

Poněvadž nebylo možno uvážit,  zda se opravdu jedná v některých případech o 
nadstandardní  vybavení,  byla  i  u  novostaveb  brána  hodnota  V7=0,  úplné 
standardní vybavení. V případě uvedené informace, že se v domě nachází např. 
prádelna, bylo počítáno s hodnotou V7=0,05. 

• Znak č. 8: ostatní vybavení v RD – domy, které disponují  např. saunou, zimní 
zahradou,  vnitřním  bazénem  spadají  do  II.  kvalitativního  pásma  s  hodnotou 
V8=<0,01;0,25>. V případě některých domů z databáze jsou uvedeny informace o 
instalaci bezpečnostních systémů a kamer. V takovémto případě jsou tyto domy 
řazeny taktéž do II. kvalitativního pásma s hodnotou V8=0,2. 

• Znak č. 9: venkovní úpravy  – při  přiřazení  hodnoty k tomuto kritériu  byl brán 
navíc znak č. 11: pozemky ve funkčním celku se stavbou. Tento znak je rozdělen 
do tří pásem podle velikosti pozemku:

• bez pozemku ( nebo pouze zast. stavbou) nebo do 300 m2,

• od 300 m2 do 800 m2 celkem,

• nad 800 m2 celkem.

• Znak č. 9: venkovní úpravy byly rozděleny a dále zpracovávány následovně:

• pásmo I:  zanedbatelného  rozsahu s  hodnotou -0,05 (bez  pozemku pouze 
zast. stavbou, pozemek do 30 m2),

• pásmo II: minimálního rozsahu s hodnotou -0,03 ( pozemek od 30 m2 do 
100 m2),

• pásmo III: standardního rozsahu a provedení s hodnotou 0 ( pozemek od 
100 m2 do 300 m2),

• pásmo IV: většího rozsahu nebo nadstandardní provedení s hodnotou 0,04 
( pozemek  od 300 m2 do 800 m2 celkem),

• pásmo V: nadstandardní provedení a rozsah s hodnotou 0,05 ( pozemek  nad 
800 m2 celkem).

• Znak č. 10: vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD – pouze jeden dům z celé 
databáze byl zařazen do I.  kvalitativního pásma  s  hodnotu  V10=<-0,01;-0,03>. 
Ostatní domy byly zařazeny do II. a III.  kvalitativního pásma podle dostupných 
informací.

• Znak č. 11: pozemky ve funkčním celku se stavbou – kritérium je stanovené podle 
výměry pozemku, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou.

• Znak  č. 12: kritérium  jinde  neuvedené –  v  tomto  případě  byly  individuálně 
zohledněny vstupní informace.

• Znak č. 13: stavebně-technický stav – toto kritérium bylo rozděleno následovně:
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• RD po celkové rekonstrukci a RD v dobrém tech. stavu bez nutnosti další 
investice jsou řazeny do II. kvalitativního pásma – stavba v dobrém stavu s 
pravidelnou údržbou, hodnota V13=1,05, 

• RD, kde proběhla částečná rekonstrukce jsou řazeny do III. kvalitativního 
pásma – stavba  se  zanedbanou  údržbou  (předpoklad  provedení  menších 
stavebních úprav), hodnota V13=0,85,

• RD, kde je nutná celková rekonstrukce jsou řazeny do IV. kvalitativního 
pásma – stavba  ve  špatném  stavu  (předpoklad  provedení  rozsáhlejších 
stavebních úprav), hodnota V13=0,65,

• RD ve velmi špatném stavu, kde nestačí pouze běžná celková rekonstrukce 
jsou řazeny do V. kvalitativního pásma – stavba ve špatném stavu (nutná 
rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti), hodnota V13=0,4.

Znak  stavebně-technický  stav  je  rovněž  rozebrán  pod  tabulkou  č. 2  přílohy  20a 
oceňovací vyhlášky [2], kde hodnota kvalitativního pásma se násobí koeficientem  s pro 
jednotlivé kategorie. Také je zde vysvětleno, co se považuje za celkovou rekonstrukci – 
nutná výměna alespoň 60 % objemových podílů prvků konstrukcí a vybavení. Objemové 
podíly prvků jsou vypsány v tabulce č. 3 příloha č. 15 oceňovací vyhlášky [2]. Při součtu 
jednotlivých  objemových  podílů,  které  byly  vypsány  u  jednotlivých  domů,  kde  byla 
provedena celková rekonstrukce, nikdy nebylo dosaženo alespoň 60 %. 

10.3 Ocenění pozemku

Dosud  byly  oceňovány  samotné  rodinné  domy.  Protože  při  prodeji  domu  se 
neprodává  jen  dům,  ale  také  jeho  pozemky,  musí  se  dále  ocenit  stavební  pozemky 
(zastavěné),  zahrada a  trvalé porosty. V případě disertační  práce nejsou trvalé porosty 
oceněny  zvlášť,  protože  se  nepodařilo  z  dostupných  inzerátů  získat  informace.  Trvalé 
porosty na zahradách u rodinných domů v Brně nebyly uvažovány jako stěžejní, protože 
porosty jsou zpravidla skoro zanedbatelné18).

Ocenění  pozemku  je  možno  provést  dvojím  způsobem,  opět  podle  vstupních 
informací. Prvním možným způsobem je ocenění podle cenové mapy stavebních pozemků 
podle § 27 oceňovací vyhlášky [2], pokud cena v cenové mapě existuje pro danou parcelu 
(pak musí být použita). Není-li cena pozemku stanovena v cenové mapě, zjistí se podle 
§ 28 oceňovací vyhlášky [2], což je druhý možný způsob ocenění pozemku. Toto nařízení 
je možno najít v § 27 odst. 7. oceňovací vyhlášky [2]. Jelikož databáze rodinných domů 
nedisponuje  vždy  názvem  ulice,  kde  se  rodinné  domy  vyskytují,  není  možno  využití 
cenových  map  a  ocenění  podle  nich.  Proto  se  postupovalo  podle  § 28  oceňovací 
vyhlášky [2], kde je stanovena základní cena za m2 stavebního pozemku, který je evidován 
v  katastru  nemovitostí  jako  zastavěná  plocha  a  nádvoří  nebo  pozemek  k  tomu  účelu 

18) V případě velkých osázených zahrad, či velkých ploch s rybníky, by byla tato situace jiná. Bylo by nutné 
zajistit informace o porostech a ocenit je zvlášť podle stanovených předpisů.
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využíván § 28 odst. 1 oceňovací vyhlášky [2]. Pro město Brno je jednotná základní cena 
za m2 stavebního pozemku stanovena na 1100,- Kč. 

Dosud byl stavební pozemek uváděn jako celek. Je třeba jej však rozdělit na stavební 
zastavěný pozemek a na zahradu tvořící se stavebními plochami jednotný funkční celek.

Pravidla  pro  výpočet  ceny  stavebního  zastavěného  pozemku  jsou  v  § 28  odst. 2 
oceňovací vyhlášky [2]. Základní cena 1100,- Kč pro Brno se upraví přirážkami a srážkami 
a vynásobí se příslušnými koeficienty.  Úprava ceny pomocí srážek a přirážek je rovněž 
uvedena v jedné z příloh oceňovací vyhlášky. Jedná se o přílohu č. 21, která je složena ze 
tří  tabulek,  přičemž   tabulka  č. 3  je  zaměřena  na  pozemky  definované  v  § 28  odst. 7 
(komunikace).  V práci byly použity částečně přirážky pro jednotlivé oblasti Brna podle 
výhodnosti polohy a podle účelu jeho skutečného užívání. Pro město Brno platí z tabulky 
č. 1, položka 1.2.2 se srážkami do 50 % a přirážkami do 200 %.

Při výpočtu ceny zahrady a ostatní plochy tvořící jednotný funkční celek se stavbou a 
stavebním pozemkem se postupovalo podle § 28 odst. 5. oceňovací vyhlášky [2]. Zde se 
uvádí,  že  cena  v Kč/m2 zahrady nebo ostatní  plochy tvořící  jednotný funkční  celek se 
stavbou  a  stavebním  pozemkem,  který  je  oceněn  podle  odst. 2,  je  cena  dle  odst. 2 
vynásobená koeficientem 0,40.

Použité  koeficienty  jsou  pro  obě  ocenění  pozemku  stejné.  Jedná  se  o  koeficient 
prodejnosti  KP (příloha č. 39 oceňovací vyhlášky [2]) a koeficient změny cen staveb Ki 

(příloha č. 38 oceňovací vyhlášky [2]).

Pro každou oblast města Brna je přidělen koeficient prodejnosti Kp, který je uveden v 
příloze  č. 39 oceňovací  vyhlášky [2].  V  Tab.  7 je  znázorněna  hodnota  koeficientu 
prodejnosti Kp, která je platná pro rok 2010 z oceňovací vyhlášky [2].

Číslo oblasti 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hodnota Kp 1,400 1,773 2,066 1,761 1,507 1,511 1,614 1,449 1,529

Tab. 7: Hodnota koeficientu prodejnosti v oblasti 1 – 9 města Brna [příloha č. 39 
oceňovací vyhlášky 2010].

Koeficient změny cen staveb úzce souvisí s koeficientem prodejnosti, jak je uvedeno 
níže pod tabulkou přílohy č. 38 oceňovací vyhlášky [2]. Pro pozemky použité v práci, které 
jsou definovány v § 28 odst. 2 a odst. 5 oceňovací  vyhlášky [2] platí  to,  že se použije 
koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient Kp. Pro rodinné domy 
jsou použity tři hodnoty  Ki s ohledem na to, zda se jedná o jednobytový, dvoubytový či 
tříbytový dům. (JG, DG, TG). 
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Typ budovy Hodnota  Ki

Jednogenerační 2,173

Dvougenerační 2,174

Třígenerační 2,162

Tab. 8: Hodnoty koeficientu změn cen staveb  bytovým budovám [příloha č. 38 oceňovací 
vyhlášky 2010].

V Tab. 9 je popsán vybraný rodinný dům, který se nachází v Brně, katastrální území 
Žabovřesky. Jedná se o rodinný dům spadající do oblasti 3. Ocenění rodinných domů podle 
cenového předpisu porovnávacím způsobem, bylo provedeno pomocí programu ABN 2010 
a vypočteno v MS Excel. Program ABN byl k dispozici v rámci doktorského studia na 
Ústavu soudního inženýrství.

Žabovřesky, okres Brno – město

ŘRD 5+1, s pěknou zahradou. Dům je po částečné rekonstrukci,  
hala s krbem, sklep s vinárnou. V 1. NP se nachází obytná hala s  
krbem (30m2), 2x pokoj o velikosti 25m2, pokoj 20m2, koupelna,  
WC,  kuchyně,  vstup  do  zahrady,  schodiště  do  sklepa  a  do  
podkroví. V 2.NP se nachází podkrovní pokoj 15m2 a  velká půda  
s  možností  vybudování  půdní  vestavby.  V  suterénu  domu  se  
nachází  vinárna  pro  chvíle  klidu.  V  domě  jsou  zachovány  
původní  klenby,  vnitřní  i  vnější  štukování,  vitráže,  ve  stejném 
stylu  je  zde  zhotoven  sklep  určený  k  posezení.  Bezproblémové  
parkování před domem. 

• Plocha parcely: 316 m2

• Zastavěná plocha: 180 m2

• Zahrada: 136  m2

• Obestavěný prostor: 675 m3

• (180*3) = 540 m3 bez střechy

• se střechou 540*1,25 = 675 m3

• Stáří domu:cca 80 let

• ID zakázky: 10060212 

6 500 000Kč.

Tab. 9: Rodinný dům vybraný jako příklad pro ocenění podle cenového předpisu 
porovnávacím způsobem.

Následují obrázky  Obr. 5 a  Obr. 6. Jedná se o jeden obrázek, který byl rozložen z 
důvodu čitelnosti do dvou. Oba obrázky jsou vyňaty z programu ABN 2010, kde jsou vidět 
vybrané  znaky  a  jejich  hodnoty  pro  výpočet  jednotlivých  koeficientů  a  výsledná  cena 
stavby.
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Obec                              Brno

Katastrální území Žabovřesky 610470
Oblast                          3
Základní cena ZC

Název znaku

1,050

1 IV. 0,05 0,05

2 II. 0 0,00

3 Bez vlivu II. 0,00 0,00 0,050

1,120

1 III. 0 0,00

2 Preferovaná III.* až  0,10 0,10

3 III. 0 0,00

4 III. 0,02 0,02

5 Omezené II. 0 0,00

5 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00

6 bez  vlivu III. 0 0,00

7 Vlivy neuvedené Bez dalších vlivů II.* 0 0,00 0,120

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle § 26a a příloh č. 20a a 
18a vyhlášky č.  3/2008 Sb.

Vypočteno programem MS Excel, 
oceňovací systém ABN2010

Brno (tab. č. 6 přílohy 18a)

příloha č. 39
příloha č. 20a, tab. 1 Kč / m3 7 261,00

Výpočet koeficientu cenového porovnání I  podle § 26 odst. 2

Zna
k č.

Popis kvalitativního 
pásma

Číslo 
kval. 

pásma

Doporučen
á hodnota

Použitá 
hodnota

Součet resp. 
koeficient

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

Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi

Poptávka je vyšší 
než nabídka

Vlastnictví 
nemovitostí

Stavba na vlastním 
pozemku (ve 
spoluvlastnictví)

Vliv právních 
vztahů na 
prodejnost (např. 
prodej podílu, 
pronájem)

Index polohy I
P 
- příloha č. 18a, tabulka č. 6 (pro stavby určené k 

trvalému bydlení a byty - pro města (oblasti a okresy Praha –východ a  Praha 
– západ) vyjmenovaná v tabulce č. 1 v příloze č. 19 nebo 20a.)

Poloha 
nemovitosti   v 
obci

V souvisle 
zastavěném území

Význam lokality v 
obci, oblasti, 
okresu (posuzuje 
se ve vztahu 
k uvedené 
základní ceně)
Okolní zástavba a 
životní prostředí v 
okolí nemovitosti

Převažující objekty 
pro bydlení 

Dopravní spojení 
(pro obce v okresu 
Praha-východ a 
Praha-západ se 
hodnotí dopravní 
dostupnost Prahy)

Výborná dostupnost 
centra obce, centrum 

obce, výborné 
dopravní spojení

Parkovací 
možnosti v okolí 
nemovitosti

Změny v okolí 
s vlivem na cenu 
nemovitosti

Obr. 5: Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle § 26a a příloh č. 20a a 
18a oceňovací vyhlášky 2010 (tabulka je vyňata z programu ABN 2010).
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0,823

1 Druh stavby Dvojdomek, dům řadový II. -0,01 -0,01

2 III. 0 0,00

3 Tloušťka obvod. stěn 45 cm II. 0 0,00

4 Podlažnost II. 0,01 0,01

5 V. 0,08 0,08

6 III. 0 0,00

7 III. 0 0,00

8 Bez dalšího vybavení I. 0 0,00

9 Venkovní úpravy III. 0 0,00

10 II. 0 0,00

11 I. -0,01 -0,01

12 Mírně zvyšující cenu IV. 0,05 0,05 0,120

13 II. 1,05 1,05 0,735

Stáří stavby (roků) 80

ne

Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků)

Použitá hodnota stáří pro koeficient -s- 80

0,70

0

s 0,70 0,70

0,968

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I

Délka Šířka Výška

Výměra 675,00

Cena stavby               vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč

Cena stavby po zaokrouhlení                                           bez pozemku Kč

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 20a, tabulka č. 2

Provedení 
obvodových stěn

Typ 3 - Cihelné nebo 
tvárnicové zdivo 

Hodnota více jak 1 do 2 
včetně

Napojení na veřejné 
sítě (přípojky)

Přípojka elektro, voda,  
kanalizace  a plyn nebo 

propan butan

Způsob vytápění 
stavby

Ústřední , etážové , 
dálkové 

Zákl. příslušenství v 
RD

Úplné  - standardní 
provedení 

Ostatní vybavení v 
RD

Standardního rozsahu a 
provedení 

Vedlejší stavby 
tvořící příslušenství k 
RD

Bez vedlejších staveb 
nebo jejich celkové 

zastavěné  ploše  nad 
25 m2 

Výměra pozemků 
užívané se stavbou  

Bez pozemku (nebo 
pouze zast. stavbou) 

nebo do 300 m2
Kriterium jinde 
neuvedené

Stavebně- technický 
stav

Stavba v dobrém stavu 
s pravidelnou údržbou

Byla provedena rekonstrukce (výměna alespoň 60 % 
objemových podílů konstrukcí a vybavení) ?

Jen do 50 
let

Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, 
stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % 

Zvýšení koeficientu -s- u velkých stavebních úprav podle 
poznámky níže o hodnotu 0,01 až 0,1 - nastavit

Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s-

Koeficient cenového porovnání I  podle § 24 odst. 2 I = IT×IP×IV
Kč/m3 7 028,65

Výměra stavby (příloha  
č. 1)

Koef. OP (m3)

4 744 337,40

4 744 340,00

Obr. 6: Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle § 26a a příloh č. 20a a 
18a oceňovací vyhlášky 2010, pokračování Obr. 5 (tabulka je vyňata z programu ABN 

2010).
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Na Obr. 7 jsou zobrazeny vstupní hodnoty, které jsou použity při ocenění stavebního 
pozemku a zahrady. Na Obr. 8 je vidět postup výpočtu pro ocenění stavebního pozemku a 
zahrady.  Ocenění je provedeno na základě oceňovací  vyhlášky [2],  která určuje postup 
způsobu ocenění. Pro ocenění stavebního pozemku se postupuje podle §28 odst. 2 a pro 
ocenění zahrady, tvořící jednotný funkční celek se stavbou, se postupuje podle § 28 odst. 5

Hodnoty přenášené na pracovní listy  
K5 Příloha  14 1,24

Příloha 38 2,173

Kp = (hl. objekt) Příloha 39 2,066

Obec Brno (3)

1,0 

Základní cena stavebního pozemku

Koeficient odloučeného katastrálního území 1,00 

Základní cena stavebního pozemku

Položka 1.1 0

Položka 1.2 100

Položka 1.3 Přirážka do 150 % 0

100

Ki = (hl. objekt)

Koeficient úpravy Cp § 28 odst. 1 písm. b, d, f, h, j, k

Pokud je dána, pevná cena z § 28 odst. 1 (pokud se 
počítá přes Cp,  napsat 0) § 28 odst. 1  písm. a, c-h, j 1 100,00 

Kč/m2 1 100,00

§ 28 odst. 1 písm. l

Kč/m2 1 100,00

Úpravy základní ceny podle tabulky č. 1 přílohy č. 21
Pozemek v obci uvedené v odstavci 1 písmeno b), 
d), f), h), j) (obce okolo měst) se zřetelem na její 
významnost z hlediska zeměpisného, kulturního a 
hospodářského 

Od srážky    - 20                             
(se záporným znaménkem)               

             do  přirážky   +  80

Výhodnost polohy pozemku na území obce 
z hlediska účelu užití stavby na něm zřízené, 
popřípadě k jejímu zřízení určeného

Podle přílohy č. 21

Pozemek určený pro stavbu s komerční využitelností 
nebo takovou stavbou již zastavěný, např. budovami 
administrativními, hotely, restauracemi, prodejnami, 
obchodními domy, domy služeb, parkovišti apod.

Celkem položky z tabulky č. 1 přílohy č. 21

Obr. 7: Hodnoty, které vstupují do výpočtu při ocenění pozemku a zahrady v Obr. 8 
(tabulka je vyňata z programu ABN 2010).
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Druh pozemku zastavěná plocha srážek a přirážek:

Výměra pozemku 180 

Umístění pozemku pozemek zastavěný rodinným domem

Ocenění podle § 28 odst. 1 písm. k, odst. 2

Základní cena ZC

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 1                        % 100 

ZC po úpravě položkami tab. 1 %

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 2                        % 0 

Stavba umístěná na pozemku rodinný dům

 - 2,173 

 - 2,066 

Minimální cena podle § 28 odst. 12                      20,00 Vypočteno v MS Excel

Použitá ZCU s Kp programem ABN2010

Cena pozemku bez Kp Kč

Cena pozemku s Kp Kč

§ 28 odst. 5  - jednotný funkční celek

Druh pozemku zahrada srážek a přirážek:

Výměra pozemku 136 Jako u pozemku,

Umístění pozemku za rodinným domem s nímž tvoří

Ocenění podle § 28 odst. 5, odst. 1 písm. k jednotný funkční

Základní cena hlavního pozemku ZC celek

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 1                        % 100 

ZC po úpravě položkami tab. 1 %

Přirážky a srážky podle příl. 21 tab. 2                        % 0 

ZC po úpravě položkami tab. 1 a 2

Stavba umístěná na hlavním pozemku rodinný dům

2,173 

2,066 

Úprava podle § 28 odst. 5                 0,40 

ZCU podle § 28 odst. 5, bez Kp

ZCU podle § 28 odst. 5, s Kp

Minimální cena s Kp podle § 28 odst. 12                      20,00 Vypočteno v MS Excel

Použitá ZCU s Kp programem ABN2010

Cena pozemku bez Kp

Cena pozemku s Kp

Ocenění stavebního pozemku podle § 28 odst. 2 vyhlášky č. 3/2008 Sb.              

m2

Kč/m2 1 100,00 

2 200,00 

Koeficient Ki (příloha č. 38)

ZCU podle § 28 odst. 2,  s Ki, bez Kp Kč/m2 4 780,60 

Koeficient Kp (příloha č. 39)

ZCU podle § 28 odst. 2,  s Ki a s Kp Kč/m2 9 876,72 

Kč/m2

Kč/m2 9 876,72 

860 508,00  Kč

1 777 809,60  Kč

Ocenění stavebních pozemků podle § 28 odst. 5 vyhlášky č. 3/2008 Sb. (pozemky tvořící jednotný funkční celek - § 9 odst. 1 zákona, zahrady 
nebo ostatní plochy se stejným vlastníkem) 

m2

Kč/m2 1 100,00 

2 200,00 

Kč/m2 2 200,00 

Koeficient Ki (příloha č. 35)

Koeficient Kp (příloha č. 36)

Kč/m2 1 912,24 

Kč/m2 3 950,69 

Kč/m2

Kč/m2 3 950,69 

260 064,64  Kč

537 293,84  Kč

Obr. 8: Ocenění stavebního pozemku podle § 28 odst. 2 a zahrady podle § 28 odst. 5 
oceňovací vyhlášky 2010 (tabulka je vyňata z programu ABN 2010).

V  Tab.  10 je  zobrazena  rekapitulace  ocenění  rodinného  domu  v  Žabovřeskách 
porovnávacím způsobem podle oceňovací vyhlášky [2].
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Ocenění RD porovnávacím způsobem podle oceňovací 
vyhlášky 2010

Cena19)

Rodinný dům 4 744 340,- Kč

Pozemek 1 777 810,- Kč

Zahrada tvořící jednotný funkční celek se stavbou 537 290,- Kč

Rodinný dům (včetně pozemků) 7 059 440,- Kč

Tab. 10: Cena rodinného domu v Žabovřeskách stanovená porovnávacím způsobem podle 
cenového předpisu.

19) Cena je zaokrouhlena na desetikoruny podle § 46 vyhlášky [2].
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11 ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY POROVNÁVACÍ 
METODOU

Tato  kapitola  se  zabývá  druhou  zvolenou  metodou  ocenění  rodinných  domů  z 
vytvořené  databáze.  Jedná se o metodu porovnávací nebo-li komparativní (srovnávací) 
metodu. Na rozdíl od ocenění podle vyhlášky je tato metoda,  jak je již možno z názvu 
vydedukovat, založena na porovnání stejných nebo obdobných nemovitostí k datu ocenění 
volně dostupných na realitním trhu. Srovnání se provádí na základě řady hledisek: poloha, 
typ domu, technický stav, velikost, dopravní dostupnost a další.

Při porovnání je nutno brát zřetel, nakolik jsou porovnávané nemovitosti podobné a 
jejich různorodost vyjádřit v ceně. 

V této  části  disertační  práce  jsou  rodinné  domy oceněny  pomocí multikriteriální 
metody přímého porovnání. V metodě přímého porovnání jsou jednotlivé rodinné domy 
porovnávány mezi sebou, tzn. mezi nemovitostmi srovnávacími a nemovitostí oceňovanou. 
Princip  metody spočívá v tom,  že z  databáze  inzerovaných,  podobných nemovitostí  je 
pomocí  přepočítacích  indexů  jednotlivých  objektů  odvozena  tržní  cena  oceňovaného 
objektu.  Indexy  odlišnosti  u  jednotlivých  rodinných  domů  jsou  nastaveny  tak,  aby 
respektovaly  jejich rozdíly oproti oceňovanému rodinnému domu. Odlišnosti jednotlivých 
rodinných  domů  byly  zohledněny  koeficienty  C1 až  C7,  z nichž  byl  vypočten  index 
odlišnosti IO.

Rodinné domy rozdělené do oblastí byly postupně srovnávány mezi sebou. Nejdříve 
byly  mezi  sebou  porovnány  jednogenerační,  dvoupodlažní  domy.  Stejný  postup  byl 
aplikován i u dvougeneračních, dvoupodlažních domů. Třígenerační, dvoupodlažní domy 
rozdělené do jednotlivých oblastí, nebylo možné porovnat na základě sestavené databáze 
mezi sebou, protože jejich počet byl malý. V celé databázi ze všech oblastí bylo nalezeno 
pouze 5 třígeneračních dvoupodlažních domů. Proto byly porovnány s dvougeneračními, 
dvoupodlažními  domy.  Toto  porovnání  bylo  zvoleno  také  proto,  že  dům se  dá  podle 
potřeby  rozdělit  na  více  jednotek,  tudíž  toto  dělení  není  až  tak  věrohodné,  jak  je 
popisováno v inzerátech. Protože se v databázi často vyskytovaly i třípodlažní domy, které 
charakteristicky odpovídaly rodinnému domu, byly ponechány, ale jejich porovnání bylo 
provedeno následovně. Po rozdělení podle typu „generačnosti” jejich počet nebyl ve všech 
oblastech natolik  významný, aby mohlo dojít  k porovnání mezi  s sebou a zároveň být 
splněna podmínka rozdělení podle typu „generačnosti”. Proto v oblastech, kde byl jejich 
počet  dostatečný bez ohledu na „generačnost”  byly porovnány pouze třípodlažní  domy 
mezi  sebou.  V  ostatních  případech  byly  třípodlažní  domy  porovnány  podle  typu 
„generačnosti”  s  ostatními  dvoupodlažními  domy již  s  ohledem na  to,  zda  se  jedná  o 
jednogenerační nebo dvougenerační dům.

82/115



Další  odlišnosti  u  jednotlivých  nemovitostí  byly  zohledněny  pomocí  níže 
vyjmenovaných koeficientů:

• koeficient redukce na pramen ceny,

• koeficient úpravy podle polohy,

• koeficient úpravy podle velikosti objektu (zastavěná plocha domu),

• koeficient  úpravy vyjadřující  existenci  garáže  (popřípadě  parkovací  stání  nebo 
vjezd na pozemek),

• koeficient úpravy celkového stavu  a vybavení domu,

• koeficient  úpravy  nadstandardního  vybavení  (zabezpečení  domu,  klimatizace, 
bazén..),

• koeficient úpravy podle velikosti zahrady,

• koeficient úpravy podle odborné úvahy znalce.

Cena je v disertační práci brána jako cena požadovaná resp. zaplacená,  není v ní 
zahrnuta provize realitních kanceláří (o tu se navyšuje tržní cena pro kupce).  Tato cena 
požadovaná resp. zaplacená je upravena koeficientem redukce na pramen ceny. Koeficient 
redukce na pramen ceny byl zvolen pro všechny rodinné domy stejně a byla mu přiřazena 
hodnota rovna 0,80. K této hodnotě bylo přistoupeno, protože skutečná kupní cena je rovna 
1 a u inzerce je přiměřeně vyšší. Cenu po redukci na pramen ceny získáme pomocí vzorce:

CPR=C P×K R , (28)

kde:

CPR … cena po redukci,

CP … cena požadovaná,

KR … koeficient redukce na pramen ceny.

Koeficient  úpravy podle  polohy  C1 –  tento  koeficient  upravuje nejen atraktivnost 
lokality  (parky, lesy...),  ale  také je v něm zahrnuto,  zda se jedná o klidnou (popřípadě 
jednosměrnou  ulici),  zda  po  komunikaci,  na  níž  je  nemovitost  umístěna  jezdí  městská 
hromadná doprava. V případě městské hromadné dopravy bylo provedeno ještě další dělení 
podle typu dopravního prostředku: tramvaje,  autobusy, trolejbusy.  Dále zohledňuje,  zda 
není v těsné blízkosti dálnice, či rychlostní komunikace, kde hustota aut je mnohem vyšší 
než na ostatních bočních komunikací.

Koeficient úpravy podle velikosti objektu (zastavěná plocha domu) C2 – jedná se o 
podíl  zastavěné  plochy  srovnávací  nemovitosti  ku  zastavěné  plochy  oceňované 
nemovitosti.

Koeficient úpravy vyjadřující existenci garáže (popřípadě parkovací stání nebo vjezd 
na pozemek)  C3 –  garáž nebo aspoň parkovací stání bývá častou podmínkou při koupi 
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rodinného domu, zejména dnes, v době, kdy skoro každá rodina vlastní alespoň jedno auto. 
Proto byl tento koeficient zařazen do výpočtu. Garáž byla vypočtena, že tvoří zhruba 5 % z 
konečné ceny, pro parkovací stání a vjezd na pozemek byla hodnota zkrácena, a to i podle 
množství aut, kolik se jich tam vejde.  V případě, že RD disponuje garáží i stáním nebo 
vjezdem na pozemek, se hodnota koeficientu navyšuje.

Koeficient úpravy celkového stavu  a vybavení domu  C4 – v tomto koeficientu je 
zohledněn celkový stav domu, podle typu provedené rekonstrukce či modernizace, k roku 
provedení  (celková  rekonstrukce,  částečná  rekonstrukce  – např.  výměna  oken,  topení, 
velmi  omezená rekonstrukce – např.  výměna obkladů v koupelně ,  bez úprav,  dům na 
zbourání).

Koeficient  úpravy  nadstandardního  vybavení  C5 –  do  tohoto  koeficientu  byly 
zohledněny všechny vymoženosti domu, které jsou navíc a byla jim podle rozsahu a typu 
přiřazena hodnota. Mezi nadstandardní vybavení bylo zařazeno toto vybavení:

• bezpečnostní zařízení domu,

• vinárna,

•  zimní zahrada,

• studna,

• zateplení domu,

• alarm,

• centrální vysavač,

• klimatizace,

• bazén (vnitřní/ venkovní),

• hřiště,

• zavlažování zahrady,

• obchod, ordinace v domě.

Koeficient úpravy podle velikosti zahrady C6 – jedná se o podíl velikosti zahrady v 
m2 srovnávací nemovitosti ku velikosti zahrady v m2 oceňované nemovitosti, stejně jako u 
koeficientu úpravy podle velikosti domu (zastavěné plochy).

Koeficient úpravy podle odborné úvahy znalce C7 – tento koeficient zohledňuje, zda 
srovnávací  nemovitost  je  lepší  nebo  horší  než  oceňovaná  nemovitost.  V  případě 
novostaveb byla hodnota koeficientu zvednuta o 1 %.

Pomocí výše uvedených koeficientů se vypočte index odlišnosti jejich vynásobením 
pomocí vzorce:

IO=∏
i=1

7

C i

,
(29)

kde:
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IO … index odlišnosti.

Po  výpočtu  indexu  odlišností  u  jednotlivých  nemovitostí  je  možno  stanovit 
indexované tržní  ceny a z toho vypočíst  průměrnou cenu oceňovaného objektu pomocí 
vzorce (25).

Z takto  získané  ceny  následným  statistickým  vyhodnocením  je  zjištěna  cena 
průměrná.

Výpočet je ukázán na rodinném domě, jehož příklad je uveden i jako ukázka ocenění 
podle cenového předpisu, viz kapitola 10. Pro lepší orientaci je zvolený rodinný dům ještě 
jednou popsán v Tab. 11.

Žabovřesky, okres Brno – město

ŘRD 5+1, s pěknou zahradou. Dům je po částečné rekonstrukci,  
hala s krbem, sklep s vinárnou. V 1. NP se nachází obytná hala s  
krbem (30m2), 2x pokoj o velikosti 25m2, pokoj 20m2, koupelna,  
WC,  kuchyně,  vstup  do  zahrady,  schodiště  do  sklepa  a  do  
podkroví.  V  2.NP  se  nachází  podkrovní  pokoj  15m2,  vstup  na  
prostornou  terasu  a  velká  půda  s  možností  vybudování  půdní  
vestavby. V suterénu domu se nachází stylová vinárna pro chvíle  
klidu.  V  domě  jsou  zachovány  původní  klenby,  vnitřní  i  vnější  
štukování, vitráže, ve stejném stylu je zde zhotoven sklep určený k  
posezení. Bezproblémové parkování před domem. 

• Plocha parcely: 316 m2

• Zastavěná plocha: 180 m2

• Zahrada: 136  m2

• Stáří domu:cca 80 let

• ID zakázky: 10060212 

6 500 000Kč.

Tab. 11: Rodinný dům vybraný jako příklad pro ocenění porovnávací (komparativní) 
metodou).

Následující Obr. 9 Obr. 10 Obr. 1120) byl rozdělen z důvodu čitelnosti obrázku do tří. 
Je zde uveden příklad ocenění  porovnávací (komparativní)  metodou rodinného domu v 
Žabovřeskách.

20)  V textu  u  porovnávací  (komparativní)  metody  byly  použité  koeficienty  označeny  písmenem  C,  aby 
nedošlo k záměně s koeficienty K, které jsou použity u ocenění podle cenového předpisu.
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Zjištění ceny možného prodeje metodou přímého porovnání list 1

Č. Lokalita: ****** Jiné

Žabovřesky 6 180,00 136,00 316,00 0,00

1 Žabovřesky 3 99 66 165 0

2 Královo Pole 7 190 190 380 0

3 Královo Pole 5 100 700 800 0

4 Královo Pole 4 92 200 292 1

5 Královo Pole 5 148 313 461 2místa

6 Královo Pole 5 200 50 250 2místa

7 Královo Pole 6 154 164 318 0

8 Královo Pole 3 240 90 330 1

9 Královo Pole 4 92 201 293 1

10 Žabovřesky 5 160 838 998 2

11 Pisárky 6 90 410 500 3

12 Žabovřesky 6 100 80 180 1

13 Žabovřesky 6 175 10 185 0

14 Královo Pole 7 140 130 270 0

Pomocná oblast pro číselné údaje - pokud bude 
použito, je třeba vložit do patřičných buněk 

vzorce s odkazy na zadané hodnoty

Počet 
obytných 

prostorů (vč. 
kuchyní)

Zastavěná 
plocha

Velikost 
zahrady

Celková 
výměra 

pozemku

Garáž 
(stání,vjezd 

na 
pozemek)

Oceň. 
objekt

ŘRD 5+1, po částečné rekonstrukci, 
hala s krbem, sklep s vinárnou.Možnost 

vybudování půdní vestavby. V 
suterénu domu se nachází stylová 

vinárna pro chvíle klidu. V domě jsou 
zachovány původní klenby, vnitřní i 
vnější štukování, vitráže, ve stejném 
stylu je zde zhotoven sklep určený k 
posezení. Bezproblémové parkování 

před domem. 

ŘRD 3+kk bez garáže, s možností 
rozšíření o půdní vestavbu, po celkové 
rekonstrukci, nová fasáda, topení, 
rozvody, nová okna atd. Část domu je 
podsklepena. 

ŘRD 6+1 bez garáže, 2 nadzemní 
podlaží, sedlová střecha. Dům je po 
celkové rekonstrukci s možností 
vybudování půdní vestavby. 

ŘRD 4+1 jednopodlažní bez garáže. 
Dům je v původním stavu, částečně 
podsklepen, nutná celková  
rekonstrukce. 

ŘRD 3+1 dvoupodlažní s možností půdní 
vestavby. Dům je částečně podsklepen, v 
zadní části je malá kůlna na nářadí, využívaná 
jako garáž 19 m2. vhodná modernizace

ŘRD 4+1,patrový se sedlovou střechou, 
dvě parkovací místa, veranda a půda. 
Dům je určený k rekonstrukci.

RD 5+kk dvě parkovací místa. K domu 
náleží dvůr s možností posezení, 
klenutý sklep 25 m2 pro vinaře. Dům 
určený k rekonstrukci.

Samostatně stojící 5+1, podsklepená 
rodinná vilka, nemovitost je určena k 
celkové rekonstrukci, vlastní studna, 
obecní vodovod, jímka, el.220/380V.

ŘRD 2+1 vhodný k bydlení a k 
podnikání,dvůr,vjezd, půda o rozloze 
cca 170m2. Dům prošel v letech 1995-
98 rekonstrukcí. 

ŘRD 3+1, prvorepublikový rodinný 
důms garáží a zimní zahradou. Dům má 
dvě podlaží a volnou půdu, která se 
vybízí k přebudování na další obytnou 
plochu. 
Polořadový RD 4+1, dvě garáže se 
samostatným vjezdem. Za domem je 
dvůr s přístavkem, dál zahrada, možné 
ji do budoucna použít k výstavbě 
dalšího domu. Terén je rovný a 
přístupný. Střecha je po rekonstrukci, 
možnost částečného rozšíření. Celý 
dům je podsklepený.
RD 5+1, novostavba se zahradou, parkování 
pro 2 případně 4 vozy. Dům je zateplený, 
okna plastová. 

RD 5+1 s garáží, je podsklepený. Kotel 
na plyn, nové ele. instalace v mědi, 
sedlová střecha.
ŘRD 4,5+1 má dvě nadzemní podlaží a je 
částečně podsklepený. Možnost vybudování 
půdní vestavby,  vlastní studna na zahradě. 
Dům je celkově v dobrém stavu.   

ŘRD 6+1,  po částečné rekonstrukci 
nová střecha, rozvody elektřiny 
zateplení nová plastová okna a v patře 
eurookna. Je částečně podsklepen. 

Obr. 9: Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem (formát excelové tabulky byl 
převzat se souhlasem Ing. Hlavinkové).
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Zjištění ceny možného prodeje metodou přímého porovnáním - list 2  (2011)

Č. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Kč Kč garáž  Kč

1 0,80 1,00 0,64 1,00 1,10 0,95 0,95 1,00 0,63

2 0,80 1,00 1,04 1,00 1,10 0,95 1,04 1,01 1,15

3 0,80 0,80 0,64 1,00 0,70 0,95 1,41 0,99 0,48

4 0,80 1,00 0,61 1,05 0,90 0,95 1,05 1,00 0,57

5 0,80 1,00 0,86 1,06 0,90 0,95 1,13 1,00 0,88

6 0,80 0,80 1,09 1,06 0,70 1,00 0,94 0,98 0,59

7 0,80 0,80 0,88 1,00 0,70 0,92 1,02 1,00 0,47

8 0,80 1,00 1,27 1,05 1,10 0,98 0,97 1,00 1,39

9 0,80 1,00 0,61 1,05 1,00 0,98 1,05 1,01 0,66

10 0,80 1,00 0,91 1,10 1,00 0,95 1,52 1,00 1,44

11 0,80 1,00 0,60 1,08 1,20 1,02 1,20 1,01 0,96

12 0,80 1,00 0,64 1,05 1,00 0,95 0,96 1,00 0,62

13 0,80 1,00 0,98 1,00 1,00 0,98 0,91 0,99 0,86

14 0,80 0,90 0,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,74

Cena 
požadovan

á resp. 
zaplacená 

Koef. 
re-

dukce 
na

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny

IO    
(1-6)

Cena 
možného 

prodeje oceň. 
objektu

prame
n ceny

polo-
ha

veli-kost 
ZP

stav 
a 

vyba-
vení

Nadstan
d. 

vybavení

velikost 
zahrady

úvaha 
znalce

3 600 000 2 880 000 4 571 429

11 000 000 8 800 000 7 652 174

3 000 000 2 400 000 5 000 000

5 100 000 4 080 000 7 157 895

7 500 000 6 000 000 6 818 182

6 900 000 5 520 000 9 355 932

3 000 000 2 400 000 5 106 383

7 500 000 6 000 000 4 316 547

5 290 000 4 232 000 6 412 121

7 750 000 6 200 000 4 305 556

8 000 000 6 400 000 6 666 667

6 500 000 5 200 000 8 387 097

3 990 000 3 192 000 3 711 628

4 990 000 3 992 000 5 394 595

Obr. 10: Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem, pokračování Obr. 9 (formát 
excelové tabulky byl převzat se souhlasem Ing. Hlavinkové).
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Celkem průměr Kč

Směrodatná odchylka Kč

Průměr bez směrodatné odchylky Kč

Průměr se směrodatnou odchylkou Kč

Odhad ceny objektu Kč

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu  (atraktivnost lokality)                                                                                                                      

K2 Koeficient úpravy na velikost objektu (podlahová plocha)                                                                     

K3 Koeficient pro existenci garáže,stání nebo vjezdu

K4 Koeficient úpravy na celkový stav (okna, balkon, podlahy...)

K5 Koeficient úpravy nadstandardního vybavení (bezpečnostní zařízení, bazén, studna, zateplení...)                                                                                                                                                            

K6 Koeficient úpravy na velikost zahrady                                                                                                                                                               

K7 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší)                                                                                                                                 

IO Index odlišnosti  *

6 061 158

1 634 668

4 426 490

7 695 825

6 060 000

IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 x K7)                                                                                                                                 

U oceň. objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovn. a oceň. uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                                                                                                                 

Obr. 11: Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem, pokračování Obr. 9, Obr. 10
(formát excelové tabulky byl převzat se souhlasem Ing. Hlavinkové). 

V následující Tab. 12 je provedena rekapitulace ocenění vybraného rodinného domu 
v  Žabovřeskách  porovnávacím  způsobem  podle  oceňovací  vyhlášky  2010  [2]  a 
porovnávací (komparativní) metodou.

Způsob ocenění Cena

Ocenění podle oceňovací vyhlášky 2010, porovnávacím 
způsobem

7 059 440,- Kč 

Ocenění porovnávací (komparativní) metodou 6 060 000,- Kč  

Tržní cena, za kterou byl RD nabízen k prodeji 6 500 000,- Kč  

Tab. 12: Rekapitulace ocenění rodinného domu v Žabovřeskách podle cenového předpisu 
porovnávacím způsobem a porovnávací (komparativní) metodou.
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12 ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ

Společná databáze pro obě metody vznikla v roce 2010, kdy byly postupně vybírány 
a zpracovány rodinné domy v městě Brně, které splňovaly předem stanovené požadavky. 
Pro  obě  metody  bylo  zvoleno  rozdělení  do  oblastí  podle  oceňovací  vyhlášky 
č. 460/2009 Sb. [2] a typu rodinného domu.

Nejprve  byla  provedena  analýza  pro  všechny  oblasti  společně.  Následně  bylo 
provedeno rozdělení do oblastí a analýza byla provedena pro každou oblast zvlášť. Poté 
byly vybrány a vyhodnoceny JG (jednogenerační) a VG (vícegenerační) domy ze všech 
oblastí.  Pro  analýzu  byly  především zvoleny  kumulativní  distribuční  funkce  a  jádrový 
odhad hustoty. Tyto funkce byly zvoleny z důvodu přehlednosti při analýze pro zobrazení 
pravděpodobnosti odhadu ceny s určitou relativní nebo absolutní chybou.

Obr. 12: Histogram relativních chyb odhadu ceny všech oblastí a domů pro metodu 
porovnávací.
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Obr. 13: Histogram relativních chyb odhadu ceny všech oblastí a domů pro ocenění podle 
cenového předpisu.

Absolutní chyba ∆ – je absolutní hodnota rozdílu přesného čísla A a přibližného čísla 
a [34], [37]. Je dána vztahem:

∆=∣A−a∣ . (30)

Na Obr. 14 jsou vykresleny absolutní chyby obou použitých metod všech rodinných 
domů  ze  všech  oblastí  města  Brna.  Znázorněny  jsou  pomocí  kumulativní  distribuční 
funkce.  Kumulativní  distribuční  funkce  F(x)21) udává  pravděpodobnost,  že  náhodná 
veličina  X nabude menší nebo stejně velké hodnoty jako zvolená hodnota  x [26], [27]. 
Kumulativní distribuční funkce je definována rovnicí:

F ( x)=P (X ≤x ) . (31)

Podle tvaru křivek lze určit, jaká je pravděpodobnost, že chyba odhadu bude menší 
než zvolená hodnota na ose x.

21) Vygenerováno pomocí programu Gnuplot [40].
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Obr. 14: Kumulativní distribuční funkce absolutní chyby odhadu ceny všech domů ze 
všech oblastí.

Na Obr. 14 je vykreslena absolutní chyba odhadu pomocí CDF22). Z grafu je patrné, 
že při výpočtu absolutní chyby vyšlo lépe ocenění podle cenového předpisu a to z důvodu, 
že  se  100 % pravděpodobností  bude  chyba  odhadu  u  tohoto  typu  ocenění  menší  než 
2 600 000,-Kč.  Zatímco  u  ocenění  porovnávací  metodou  vyšla  tato  chyba  se  stejnou 
pravděpodobností 5 500 000,-Kč.

V následujícím Obr. 15 jsou opět vykresleny obě metody všech rodinných domů ze 
všech oblastí města Brna. Kumulativní distribuční funkce vykresluje křivky z relativních 
chyb. Relativní chyba δ – je poměr absolutní chyby k absolutní hodnotě přesného čísla A. 
Je dána vztahem [34], [37]:

δ=
∆
A

. (32)

22) CDF – zkratka z anglického názvu Cumulative Distribution Function.
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Obr. 15: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny všech domů ze všech 
oblastí.

Z Obr. 15 můžeme vyvodit, že s 82 % pravděpodobností bude relativní chyba odhadu 
menší  než  25 %.  Na  základě  tohoto  grafu  můžeme  prohlásit,  že  ocenění  porovnávací 
metodou a ocenění podle cenového předpisu mají podobné výsledky, z důvodu, že jejich 
rozdíl je malý. U obou zvolených typů ocenění nepřekročí max. chyba 40 %.

Následující  grafy  jsou  již  rozděleny  podle  jednotlivých  oblastí,  kde  je  pro  ně 
vykreslena CDF relativních chyb odhadu. Graf Obr. 16 je zaměřen na oblast 3.
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Obr. 16: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny všech domů 
v oblasti 3.

Na Obr. 16 je jednoznačně patrné, že ocenění podle cenového předpisu vykazuje v 
oblasti 3  lepší  výsledky.  Při  ocenění  podle  cenového  předpisu  lze  říci,  že  se  100 % 
pravděpodobností  bude chyba odhadu menší než 29 %. V případě ocenění porovnávací 
metodou byla vykázána při stejné pravděpodobnosti chyba menší než 39 %. V této oblasti 
jsou prokázány nejlepší výsledky u ocenění podle cenového předpisu. Takto malá relativní 
chyba odhadu se již nezopakovala v žádné z dalších oblastí u této metody.
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Obr. 17: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny všech domů 
v oblasti 4.

Graf pro oblast 4 je vykreslen na Obr. 17 a ukazuje proměnlivost metod. Na grafu 
jsou  patrné  mezníky,  kdy  se  obě  metody  prolínavě  střídají.  První  významný  mezník 
nastane s relativní chybou necelých 9 %. Do této relativní chyby vykazuje lepší výsledky 
ocenění  podle  cenového  předpisu.  V  rozmezí  9 % – 15 %  se  jeví  lepší  ocenění 
porovnávací  metodou.  V  rozmezí  16 % – 32 %  jsou  lepší  výsledky  vypočtené  podle 
cenového předpisu.  Další rozsah, kdy chyba odhadu je větší než 32 % dosahuje metoda 
porovnávací lepších výsledků. Se 100 % pravděpodobností je relativní chyba odhadu u 
metody  porovnávací  36 %,  druhá  metoda  dosahuje  o  1 %  větší  chyby.  Můžeme 
konstatovat,  že  výsledky  jsou  podobné  a  žádná  z  metod  nevykazuje  výrazně  lepší 
výsledky. Provedeme-li srovnání s oblastí 3 u ocenění podle cenového předpisu dochází k 
navýšení chyby odhadu o 8 %.

94/115



Obr. 18: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny všech domů 
v oblasti 6.

Oblast 6 je  vykreslena na  Obr.  18,  kde je  možno vidět  prolínání  obou zvolených 
metod.  Se  43 %  pravděpodobností  dosahuje  chyba  odhadu  necelých  13  %  a  metoda 
porovnávací vykazuje do této hodnoty lepší výsledky. V rozmezí 13 %– 22 % se opět jeví 
lepší  ocenění  podle  cenového  předpisu.  Po  tomto  rozmezí  je  vidět  další  rozmezí 
22 %– 34 %,  kdy  ocenění  porovnávací  metodou  vykazuje  lepší  výsledky.  Se  100 % 
pravděpodobností u porovnávací metody bude max. chyba odhadu dosahovat 35 %, kdežto 
u ocenění podle cenového předpisu bude max. chyba 34 %. I v této oblasti je možno říci, 
že obě metody vykazují podobné výsledky.
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Obr. 19: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny všech domů 
v oblasti 7.

Relativní chyby odhadu u rodinných domů v oblasti 7 je možno vidět na  Obr. 19, 
který má oproti oblasti 4 a 6 relativně jasný průběh. Na grafu je vidět zlomové místo s 
relativní chybou odhadu menší než 9 %. Od tohoto místa roste nahoru křivka porovnávací 
metody. Se 100 % pravděpodobností je chyba odhadu ceny u porovnávací metody menší 
než 27 %. Ocenění podle cenového předpisu se stejnou pravděpodobností dosahuje chyby 
až 35 %.

96/115



Obr. 20: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny všech domů 
v oblasti 9.

V oblasti 9 na  Obr. 20 je možno vidět, že s pravděpodobností menší než 80 % je 
ocenění  podle  cenového  předpisu  na  předním  místě.  Zlomový  bod  nastane  s 
pravděpodobností větší než 80 %, kdy se metody vystřídají.  U této pravděpodobnosti je 
relativní chyba menší než 21 %. Metoda porovnávací se 100 % pravděpodobností bude mít 
chybu odhadu menší než 30 %, v případě ocenění podle cenového předpisu bude chyba 
odhadu menší než 40 %. V oblasti 9 je největší chyba odhadu u ocenění podle cenového 
předpisu.

Analýzou bylo zjištěno, že relativní  chyba odhadu nepřekročila  v žádné z oblastí 
města Brna 40 %. Ocenění podle cenového předpisu se projevilo jako nejlepší v oblasti 3, 
kde  byla  dosažena  max.  chyba  odhadu  29 %.  Naopak  absolutně  nejhorší  výsledky  se 
prokázaly v oblasti 9, kdy chyba odhadu dosáhla výše 40 %. 

U druhé  zvolené  metody,  kterou  je  porovnávací  metoda,  byly  dosaženy  nejlepší 
výsledky  v  oblasti 7,  kde  chyba  odhadu byla  max.  27 %.  Dále  v  oblasti 9,  kde  chyba 
odhadu byla o 3 % větší než v oblasti 7. Nejhorší výsledky u této metody jsou v oblasti 3, 
kde chyba odhadu byla 39 %. 

V oblasti 4 a 6 byly vykázány podobné výsledky u obou metod, dosahují podobných 
závěrů.
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Následující dva grafy jsou rozděleny podle typu „generačnosti”. První graf ukazuje 
kumulativní distribuční funkci pro všechny jednogenerační rodinné domy (JG) ze všech 
oblastí. V druhém grafu jsou spojeny všechny ostatní domy, které nejsou jednogenerační, 
jedná se o dvougenerační a třígenerační domy ze všech oblastí.

Obr. 21: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny JG domů ve všech 
oblastech.

Na  grafu  Obr.  21 je  vykreslena  relativní  chyba  odhadu  jednogeneračních  domů 
pomocí CDF. Odlišnosti  obou křivek jsou tak malé,  že se dá říct,  že obě metody mají 
stejné výsledky při odhadu ceny.
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Obr. 22: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby odhadu ceny VG domů ve všech 
oblastech.

U vícegeneračních domů, jak je možno vidět na Obr. 22, se ocenění podle cenového 
předpisu jeví jako lepší. S 83 % pravděpodobností vykazuje tato metoda relativní chybu 
necelých  26 %.  Opět,  ale  nastane  zlomový  bod,  kdy  se  situace  převrátí  a  metoda 
porovnávací  má  lepší  výsledky.  U  metody  porovnávací  je  chyba  odhadu  se  100 % 
pravděpodobností menší než 33 %, u druhé metody je max. chyba odhadu 40 %.

Na následujícím Obr. 23 je zachycen jádrový odhad hustoty pro obě metody. Jádrový 
odhad  hustoty  (KDE)23),24) –  patří  mezi  neparametrické  odhady,  jak  odhadnout  hustotu 
pravděpodobnosti  náhodné  veličiny.  Nejzásadnějším  problémem,  který  u  této  metody 
nastává, je odhad správné šířky vyhlazovacího okna, která udává parametry výsledných 
hodnot  [32],[33].  Z  obrázku  vyplývá,  že  hodnoty  s  relativní  chybou  6 %  se  objevují 
nejčastěji  u  ocenění  podle  cenového  předpisu.  V  případě  druhé  metody  je  patrné,  že 
nejčastější výskyt hodnot je s relativní chybou odhadu 8 %.

Na Obr. 24 je vykreslen jádrový odhad hustoty absolutní chyby, na kterém je možno 
vidět, že pro obě dvě metody největší hustota absolutní chyby je okolo 500 000,- Kč.

23) Vygenerováno pomocí programu Gnuplot [40].
24) KDE z anglického názvu Kernel Density Estimation.
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Obr. 23: Jádrový odhad hustoty relativní chyby odhadu ceny všech oblastí a domů.
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Obr. 24: Jádrový odhad hustoty absolutní chyby odhadu ceny všech oblastí a domů.
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13 NÁVRH ZPŘESNĚNÍ CENY PŘI OCEŇOVÁNÍ 
POROVNÁVACÍ METODOU

13.1 Koeficient lokální a globální polohy

Následující podkapitola je věnována porovnávací metodě, kde je vysvětlen koeficient 
lokální polohy a nastíněn navržený koeficient globální polohy. 

Při  předešlém  ocenění  porovnávací  metodou  byly  použity  koeficienty,  které 
vstupovaly do výpočtu indexu odlišnosti, jednalo se o následující:

• koeficient úpravy na polohu objektu,

• koeficient úpravy na velikosti objektu (zastavěná plocha),

• koeficient pro existenci garáže, stání nebo vjezdu,

• koeficient úpravy na celkový stav (okna, balkón, podlahy, apod.),

• koeficient úpravy nadstandardního vybavení (bezpečnostní zařízení, bazén, studna 
apod.),

• koeficient úpravy na velikost zahrady,

• koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší, horší).

Koeficient úpravy na polohu (koeficient polohy) zahrnuje specifické vlastnosti, jak 
atraktivnost lokality, tak i její umístění. Např. může zahrnovat tyto informace:

• poloha nemovitosti v rámci ulice,

• poloha nemovitosti v rámci zasazení do typu komunikace,

• poloha  nemovitosti  vůči  poloze  zdravotnických  zařízení,  obchodů  a  dalších 
služeb,

• poloha nemovitosti v rámci zastavěného či nezastavěného území,

• poloha  nemovitosti  v  rámci  hlučných  míst,  jako  např.  dálnice,  rychlostní 
komunikace, továrny apod.

Při předešlém ocenění porovnávací metodou v kapitole  11 byl koeficient polohy C1 

použit následovně (uvažovány byly tyto typy lokalit):

• klidná, jednosměrná ulice (popřípadě označená zóna),

• frekventovaná ulice bez přítomnosti dopravy MHD,

• frekventovaná ulice s přítomnosti autobusů MHD,

• ulice s jakoukoliv dopravou MHD (autobusy, trolejbusy, tramvaje) či ulice v těsné 
blízkosti dálnice.
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Takto bylo uvažováno při odhadu ceny porovnávací metodou, kdy byly využity výše 
vyjmenované koeficienty a s nimi i koeficient polohy C1. K zavedení nového koeficientu 
vedla myšlenka, že ve výpočtu není nijak zohledněna poloha v rámci celého města. Proto 
bylo snahou zavést nový koeficient, který by tento aspekt zohlednil. Nový koeficient byl 
pojmenován  jako  koeficient  globální  polohy  Kpg,  který  ve  svém  výpočtu  zohlední 
vzdálenost  oceňované  nemovitosti  od  středu  města25).  Koeficient  polohy,  který  byl 
používán u předešlého ocenění porovnávací metodou byl ve výpočtu ponechán, ale byl mu 
přiřazen nový název koeficient lokální polohy Kpl.

13.2 Teoretický postup výpočtu koeficientu globální polohy

Jak již  bylo zmíněno,  koeficient  globální  polohy zohlední  polohu v rámci  celého 
města nejen místní zasazení nemovitosti.

První krok, který musí být proveden je zaměření vzdáleností nemovitostí od středu 
města. Střed města je nastaven pomocí jednoho referenčního bodu, který zůstává stejný pro 
všechny měřené vzdálenosti. Jelikož je  Kpg použit u porovnávací (komparativní) metody, 
která  je  založena  na  srovnání  oceňované  nemovitosti  s  podobnými  nemovitostmi,  je 
zapotřebí  změřit  vzdálenost  oceňované  nemovitosti  od  středu  města  vo,  i  vzdálenost 
jednotlivých srovnávacích nemovitostí od středu města vs. Po zaměření všech vzdáleností 
se vypočte jejich rozdíl,  který je potřeba k výpočtu koeficientu globální polohy. Rozdíl 
vzdáleností vr je zanesen ve vzorci (33).

vo−vs=v r , (33)

kde:

vo … vzdálenost oceňované nemovitosti od středu města,

vs … vzdálenost srovnávací nemovitosti od středu města.

V  druhém  kroku  je  potřeba  zavést  vypočtený  rozdíl  vzdáleností  do  výpočtu 
koeficientu globální polohy. Rozdíl vzdáleností je vypočten v km. Jelikož koeficienty jsou 
bezrozměrná  čísla  je  nutno  i  tento  rozdíl  převést.  K  tomu  slouží  koeficient,  který  je 
označen KB. K převedení na tento koeficient se vycházelo z poznatku, že koeficienty mají 
své  meze,  které  jsou  definovány  s  minimální  a  maximální  hodnotou.  Pro  koeficient 
globální  polohy  je  minimální  hodnota  označena  Kpgmin a  maximální  hodnota  Kpgmax. 
Maximální  rozdíl  vzdáleností  od  středu  města  oceňované  a  srovnávací  nemovitostí  je 
označen jako vrmax

26).

Zavedení KB je provedeno následovně:

25)  Střed města je v daném případě určen empiricky jako střed historického centra Brna. 
26)  Tím  je  vyjádřena  situace,  kdy  jedna  z  nemovitostí  leží  ve  středu  města  a  druhá  leží  na  jeho 
nejvzdálenějším okraji.
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KB=
Kpgmax−Kpgmin

2×v rmax

, (34)

kde:

KB … koeficient, sloužící pro převod rozdílu vzdáleností [km].

Koeficient globální polohy se určí podle vzorce:

K pg=1+(vr×KB) , (35)

Jestliže bude hodnota koeficientu Kpg rovna 1 znamená to, že nemovitosti (srovnávací 
i  oceňovaná)  jsou  na  stejném  místě27).  Z  hodnoty koeficientu  globální  polohy  je  také 
patrné, která nemovitost je blíže ke středu města:

• Kpg > 1  –  oceňovaná  nemovitost  je  dále  od  středu  města  než  srovnávací 
nemovitost,

• Kpg < 1  –  oceňovaná  nemovitost  je  blíže  ke  středu  města  než  srovnávací 
nemovitost.

Koeficient  globální  polohy  pak  vstupuje  do  výpočtu  indexu  odlišnosti  spolu  s 
ostatními použitými koeficienty  (29). Odhadnutá cena se pak již stanoví stejně jako bez 
použití tohoto koeficientu podle vzorce (25).

Důvodem zavedení nového koeficientu bylo zpřesnění porovnávací (komparativní) 
metody. Aby bylo možno stanovit procento zpřesnění, bylo zapotřebí uvažovat s relativní a 
absolutní  chybou.  Použití  absolutní  a  relativní  chyby  bylo  použito již  k  výpočtu 
kumulativní distribuční funkce. V tomto případě je zapotřebí stanovit absolutní a relativní 
chybu zvlášť pro metodu, kde není použit Kpg a zvlášť pro metodu, kde Kpg je uvažován a 
započten do konečné odhadnuté ceny. V prvním případě, kdy není počítáno s koeficientem 
globální polohy, je absolutní chyba stanovena podle vzorce (30). V opačném případě, kdy 
je do výpočtu zahrnutý Kpg je absolutní chyba vypočtena následovně:

∆Kpg=∣A−aKpg∣ , (36)

kde:

∆Kpg … absolutní chyba s použitím Kpg,

A … cena nemovitosti (nabízené na trhu),

aKpg … odhadnutá cena nemovitosti s použitím Kpg.

Po stanovení  absolutní  chyby je  možno stanovit  hodnotu  relativní  chyby.  Postup 
výpočtu relativní chyby se opakuje stejně, jak u absolutní chyby. Nejdříve byla vypočtena 

27)  Při přímém porovnání mezi objekty srovnávanými a oceňovaným se u oceňované nemovitosti uvažují 
všechny koeficienty rovny 1.
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relativní chyba z absolutní chyby bez použití Kpg, pomocí vzorce (32), a poté byla relativní 
chyba vypočtena z absolutní chyby s použitím Kpg.

δKpg=
∆Kpg

A
, (37)

kde:

δKpg … relativní chyba s použitím Kpg.

Rozdíl hodnot relativních chyb R, pak stanoví procento zlepšení.

R=δ−δKpg , (38)

R > 0 – dochází ke zpřesnění porovnávací metody,

R < 0 – dochází ke zhoršení.

Na grafu  Obr. 25 je na ose x vynesena vzdálenost nemovitostí od středu města  vo 

(domy jsou seřazeny podle vzdálenosti) a na ose y je zakreslen rozdíl hodnot relativních 
chyb  R.  Ve vrchní polovině grafu dochází ke zpřesnění porovnávací metody, ve spodní 
části grafu dochází ke zhoršení. Pro určení vzdáleností nemovitosti od středu města, kdy 
použití  koeficientu  globální  polohy  porovnávací  metodu zpřesňuje,  byla  použita 
aproximace  hodnot  přímkou  pomocí  metody  nejmenších  čtverců28)[39]. Funkce  je 
definována rovnicí přímky:

f (x )= y=ax+b , (39)

13.3 Diskuze dosažených výsledků

Následující kapitola je zaměřena na odhad cen rodinných domů v Brně porovnávací 
metodou  s  použitím koeficientu  globální  polohy.  Následně  bude provedeno srovnání  s 
porovnávací metodou bez koeficientu globální polohy.

Pro aplikaci koeficientu Kpg byly využity informace a databáze sestavená za účelem 
srovnání  porovnávací  metody a ocenění  podle cenového předpisu.  Navržený koeficient 
globální  polohy  bylo  možno  použít,  protože  bylo  předpokládáno,  že  město  Brno  je 
dostatečně rozsáhlé29), aby se vliv tohoto koeficientu mohl projevit. Aby bylo možno použít 
navržený koeficient,  je nutno znát ulici,  v níž se nemovitost  nachází. Domy se známou 
polohou byly vytaženy z původní sestavené databáze. Rodinné domy byly ponechány v 
roztříděném  stavu  podle  oblastí.  Dále  byly  ponechány  v  roztříděném  stavu  podle 
generačnosti na JG a VG domy. U předešlého ocenění porovnávací metodou byly rodinné 
domy ještě rozděleny podle typu podlažnosti domu30). Jelikož soubor rodinných domů se 

28) Pro výpočet metody nejmenších čtverců a vykreslení funkce f, byl použit program Gnuplot[40].
29) Katastrální výměra města Brna je 230,22 km2[41].
30) Z důvodu definice rodinného domu.
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známou adresou není natolik velký, aby bylo možno provést takovéto rozdělení, bylo toto 
rozdělení vynecháno.

V Tab. 13 je uveden přehled počtů vybraných rodinných domů z databáze se známou 
polohou pro jednotlivé oblasti města Brna.

Oblast JG VG

oblast 3 9 4

oblast 4 12 6

oblast 6 0 7

oblast 7 6 0

oblast 9 6 4

Tab. 13: Počet JG a VG rodinných domů v jednotlivých oblastech se známou polohou.

Podle  tohoto  typu  rozdělení  byly  domy  s  uvedenou  adresou  navzájem  nově 
porovnány a to dvojím způsobem. První způsob byl proveden pouze s úvahou koeficientu 
lokální polohy (tedy stejně, jak tomu bylo u předešlé metody). Druhý způsob pracuje jak s 
koeficientem lokální polohy, tak i s koeficientem globální polohy.

Vzdálenosti  jednotlivých nemovitostí  od středu města Brna byly změřeny pomocí 
webových  stránek  maps.google.com.  Jako  střed  města  Brna  byl  zvolen  bod  se 
souřadnicemi  [49,19521;  16,60682].  Od  bodu  ve  středu  města  byla  měřena  přímá 
vzdálenost  k  jednotlivým  nemovitostem,  a  tak  mohl  být  určen  parametr  vr. Rozmezí 
koeficientu globální polohy  Kpgmin a  Kpgmax bylo stanoveno pomocí používaných rozmezí 
ostatních koeficientů31) na Kpgmin=0,4 a Kpgmax=1,6. Maximální rozdíl vzdáleností oceňované 
a srovnávací nemovitosti vrmax byl stanoven na 14 km32). Po výpočtu KB podle vzorce (34) 
byl stanoven koeficient globální polohy pro jednotlivé rodinné domy podle vzorce  (35). 
Pro analýzu dosažených výsledků byl proveden výpočet absolutní chyby a relativní chyby 
odhadu ceny.

Na grafu  Obr.  25 je vykreslen rozdíl  relativních  chyb v závislosti  na vzdálenosti 
nemovitosti  od středu města.  Hledaný bod, který určí vzdálenost  nemovitosti  od středu 
města, pro kterou se vyplatí při ocenění porovnávací metodou použít koeficient globální 
polohy je vypočten metodou nejmenších čtverců. Vzdálenost byla stanovena na 4,5 km.

31) Meze koeficientu  byly stanoveny podle užívané meze při  zpracování  znaleckých posudků na Ústavu 
soudního inženýrství VUT v Brně.
32) Nejvzdálenější bod od středu města je nejsevernější bod hranic katastrálního území  Kníničky.
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Obr. 25: Závislost rozdílu relativních chyb odhadu cen bez použití Kpg a s použitím Kpg 

v závislosti na vzdálenosti nemovitosti od středu města Brna.

Na  Obr.  26 jsou  vykresleny  všechny  rodinné  domy ze  všech  oblastí,  které  byly 
vzdáleny  od  středu  města  do  4,5 km.  Pro  vykreslení  grafu  byla  použita  kumulativní 
distribuční funkce, která byla vypočtena z relativní chyby odhadu ceny. 
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Obr. 26: Kumulativní distribuční funkce relativní chyby všech oblastí a domů do 
vzdálenosti 4,5 km od středu města Brna.

Průměrná relativní chyba odhadu ceny u rodinných domů s použitím Kpg je 14,77 %, 
bez použití Kpg je průměrná chyba o 3 % vyšší a dosahuje hodnoty 17,75 %.
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14 ZÁVĚR

V disertační  práci  se  pracuje  s  porovnávací  metodou  a  porovnávacím způsobem 
podle  cenového  předpisu.  Metoda  porovnávací  (komparativní)  patří  mezi  jednu  ze  tří 
základních  metodik  oceňování  nemovitostí,  jak  v  ČR,  tak  i  v  zahraničí.  Porovnávací 
způsob  podle  cenového  předpisu  je  stanoven  ve  vyhlášce  Ministerstva  financí  ČR 
č. 3/2008 Sb.,  o  provedení  některých  ustanovení  zákona  č. 151/1997 Sb.,  o  oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Disertační práce je zaměřena na rodinné domy v Brně. Rodinné domy byly oceněny 
podle  cenového  předpisu  porovnávacím  způsobem  a  porovnávací  metodou.  Obě  dvě 
metody  vykazovaly  různé  výsledky.  Dále  se  práce  zaměřuje  na  možnost  rozšíření 
vstupních parametrů, které mohou mít vliv na odhad obvyklé ceny u porovnávací metody. 
V tomto případě se jedná o koeficienty, které volí znalec. V práci byla zkoumána poloha 
nemovitosti  v  rámci  celého  města.  Zavedením  nového  koeficientu  byla  zohledněna 
vzdálenost nemovitosti od středu města. 

Hlavním výstupem disertační práce je návrh na zavedení koeficientu globální polohy. 
Práce zahrnuje několik dílčích částí, které jsou popsány v oddělených kapitolách.

V úvodní části je popsán současný stav problematiky. Pozornost je věnována popisu 
názvosloví  používané  v  problematice  oceňování.  Je  zde  provedeno  srovnání  metod 
používaných v ČR a v zahraničí.

Dále práce analyzuje dvě hlavní metody, které jsou použity v práci. V první části se 
zabývá  porovnávací  (komparativní)  metodou,  kde  je  vysvětlena  její  teoretická 
problematika. Druhá část je zaměřena na cenové porovnání podle cenového předpisu. Tato 
část blíže specifikuje možnost použití porovnávacího způsobu ocenění u rodinných domů, 
včetně ocenění stavebních pozemků. Okrajově je zde provedeno i srovnání porovnávacího 
způsobu s nákladovým způsobem, který byl dříve jediným možným způsobem ocenění 
rodinných domů podle cenového předpisu.

Po  analýze  současného  stavu  problematiky  byly  vymezeny  hlavní  cíle  disertační 
práce,  zpřesnění  odhadu obvyklé ceny porovnávací  metodou.  V kapitole  cíle  disertační 
práce jsou rozepsány jednotlivé kroky, které musely být chronologicky plněny, aby bylo 
možno  dosáhnout  výsledků.  Prvním krokem,  který  byl  stěžejní  pro  výstupy  disertační 
práce, bylo vytvoření databáze rodinných domů v Brně.  Dále byly domy rozděleny na 
městské části, katastrální území a poté i rozdělení do oblastí, jak je stanoveno v oceňovací 
vyhlášce  [2].  Další  část  přesně  specifikuje  postup  prací  při  ocenění  porovnávacím 
způsobem podle cenového předpisu.  Jsou zde vybrány rodinné domy z databáze,  které 
splňují podmínku, aby mohly být oceněny daným způsobem. Také je zde uveden přehled 
ocenění stavebního pozemku, zahrady a ostatních ploch tvořící jednotný funkční celek se 
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stavbou.  Po vyhotovení  výsledků v této  části  je  rozebrán postup výpočtu odhadu ceny 
porovnávací metodou.

Předposlední kapitola analyzuje dosažené výsledky obou zvolených metod. Výsledky 
jsou vyobrazeny pomocí grafů, v nichž jsou zaneseny relativní a absolutní chyby odhadu 
ceny. Analýzou bylo zjištěno, že relativní chyba odhadu nepřekročila v žádné z oblastí 
města Brna 40 %. Ocenění podle cenového předpisu se projevilo jako nejlepší v oblasti 3 a 
naopak nejhorší výsledky se prokázaly v oblasti 9, kdy chyba odhadu dosáhla max. výše 
40 %. U porovnávací metody byly dosaženy nejlepší výsledky v oblasti 7 a 9 a nejhorší 
výsledky u této metody byly v oblasti 3, kde chyba odhadu byla 39 %. Ve dvou zbylých 
oblastech 4 a 6 vyšly podobné výsledky u obou metod.

Poslední část této práce tvoří kapitola, kde je proveden návrh zavedení koeficientu 
globální  polohy a ověření jeho účinku. Tento koeficient  je zkoumán z hlediska polohy 
oceňované nemovitosti vůči středu města. K zavedení tohoto koeficientu vedlo to, že právě 
vzdálenost nemovitosti od centra může ve větších městech ovlivnit cenu.

Porovnávací  metodou  byly  nově  porovnány  rodinné  domy  v  Brně,  které  byly 
vybrány  z  databáze.  Prvně  byly  domy  porovnány  se  stanovenými  koeficienty  a 
koeficientem lokální polohy. Poté byly domy porovnány s použitím zvolených koeficientů, 
koeficientu lokální polohy a koeficientu globální polohy. 

Při praktickém nasazení globálního koeficientu je v případě odhadu obvyklé ceny 
porovnávací metodou  nutno zvážit o jaký objekt se jedná, a zda poloha vůči středu města 
hraje  podstatnou  roli.  Např.  v  případě  ocenění  garáže  se  koeficient  globální  polohy 
nepoužije, protože zájem je soustředěn na vzdálenost od bydliště, nikoliv od středu města. 
Druhým opačným případem je odhad obvyklé ceny rodinného domu, kdy je ve většině 
případů  upřednostňována  vzdálenost  od  středu  města33).  V  těchto  případech  by  se  při 
odhadu obvyklé ceny porovnávací metodou mělo zvážit,  zda koeficient globální polohy 
použít.

Na  souboru  nemovitostí  (rodinných  domů  v  Brně)  bylo  ověřeno,  že  použití 
navrženého koeficientu při odhadu obvyklé ceny porovnávací metodou došlo ke zpřesnění 
do vzdálenosti  4,5 km od středu města Brna. Průměrná relativní chyba odhadu obvyklé 
ceny s použitím koeficientu globální polohy byla 14,77 %, oproti odhadu obvyklé ceny bez 
použití tohoto koeficientu, kdy průměrná relativní chyba byla 17,75 %. 

33)  V dnešní době se vrací trend návratu do měst z okrajových částí města. Majitelé si však neubírají na  
komfortu, jejich požadavky na bydlení ve městě jsou podobné jako ty, co nabízí bydlení na okraji města  
(„RD v satelitních městech”). Žádají velkoplošné byty (např. 200 m2) s terasou [61].
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SEZNAM PŘÍLOH

Obsah CD

• Přiložený disk obsahuje databázi rodinných domů rozdělených do oblastí města 
Brna podle přílohy č. 39 oceňovací vyhlášky [2]. 
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