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Abstrakt 
Pro porovnávací metodiku důležité tržní ceny jsou těžko dostupné na rozdíl od cen 
nabídkových. Mnoho subjektů realitního trhu však potřebuje tyto údaje znát, zejména pro 
oceňovací účely. Často jsou tedy užívány ceny nabídkové, je však třeba tyto konvertovat na 
ceny tržní. 
Disertační práce nabízí určitý přístup řešení. Poměr těchto cen je modelován 
mnohorozměrnou lineární regresí a jednoduchou regresí s nelineárními odhady.   

Abstract 

True market prices of real estates, unlike bid prices, are often hard to reach. Nevertheless, this 
information is necessary for many direct and indirect real estate market subjects, especially 
for valuation purposes. Therefore the bid prices of concrete real estates are often used, but 
they are not generally equivalent market prices. And so it´s necessary to find some way to 
convert bid prices to market prices. 

This dissertation thesis shows definite approach to this issue. Market price and bid price rate 
is estimated by multi-dimensional linear regression model and non-linear estimations of 
simple regression. Multi-dimensional linear regression model estimates the values of this rate 
from other variables, like supply duration, price line according to localities and other. Non-
linear estimations of regression function were used for the trend bid and market price 
modelling in dependence on number of the population in various localities.       
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ZAŘAZENÍ TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE V SYSTÉMU 
SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
 

 

Základní obor: Ekonomika 

 

Odvětví: Ceny a odhady 

 

Zvláštní specializace: Oceňování nemovitostí 

 

Specializace obsahuje: oceňování staveb 

      oceňování pozemků 

      oceňování porostů 

      stanovení ceny nájemného 

      oceňování práv odpovídajících věcným břemenům 

 

 

Ve specializaci oceňování nemovitostí lze disertační práci zařadit takto: 

 

Zvláštní specializace: Oceňování nemovitostí 

 

Podoblast: Tržní oceňování nemovitostí  

 

  Metodika v podoblasti: Porovnávací (komparativní) metody 

 

Předmět zkoumání: Relace tržních a nabídkových cen v podobě 

koeficientu redukce na zdroj ceny kZC 
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ÚVOD 
 

Problematika řešená v disertační práci spadá do oboru oceňování nemovitostí. Jedná se o 

stanovování či odhadování tržních cen nemovitostí pomocí porovnávacích metodik. Princip 

cenového porovnání je obsažen v mezinárodních i evropských oceňovacích standardech. Při 

použití metodiky je třeba vyčíslit hodnoty koeficientů, jejichž funkce spočívá v úpravě 

zdrojových cen srovnatelných nemovitostí tak, aby výstupem z nich byly požadované tržní 

ceny. Jedním z koeficientů, který je v porovnávací metodice téměř vždy použit, je poměr cen, 

jejichž zdroje jsou vzájemně odlišné, tzv. koeficient redukce na zdroj ceny (kZC). Jednou z cen 

je vždy tržní cena, kterou požadujeme jako výstup. Protože jsou však tržní ceny pro 

srovnávací nemovitosti na vstupu téměř nedostupné, zavádí se koeficient, který umožní 

použítí vstupních cen i z jiných zdrojů, nejčastěji z nabídek realitních inzercí. Tento 

koeficient je však třeba statisticky vyhodnotit, aby bylo možné jej běžně používat v oceňovací 

praxi. 

 

 

 



 6

1 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY A TEORETICKÁ 
VYMEZENÍ 

1.1 Porovnávací metodiky v oceňování nemovitostí 

1.1.1 Principy porovnávacích metodik 

 

Porovnání věci pro stanovení jejich ceny se provádí na základě určitých parametrů. Důležitý 

je výběr vhodných parametrů a jejich správné vyhodnocení. Principem je porovnání předmětu 

ocenění se stejným nebo podobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. Může jít 

také o ocenění věci odvozením z ceny jiné věci, která je funkčně související. Například při 

stanovení ceny bytu z ceny domu. 

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

podobných nemovitostí v podobných podmínkách. Může se v zásadě jednat o porovnání 

přímé (tj. přímo mezi prodávanými nemovitostmi a nemovitostí oceňovanou) nebo o 

porovnání nepřímé (zde se vychází ze souboru údajů o prodávaných nemovitostech a jejich 

cenách a tento soubor je dále zpracován na průměrnou standardní nemovitost (etalon), která 

pak slouží jako předmět porovnání s již konkrétní oceňovanou nemovitostí). 

Porovnání, na jehož základě je potom provedeno ocenění, je uskutečňováno podle 

mnoha hledisek. Jedná se především o druh a účel věcí, technické parametry, provedení věci 

(její koncepce a kvalita), materiál a technický stav (opotřebení, stav odpovídající údržbě, 

opravitelnost věci, dostupnost náhradních dílů apod.). Věci mohou být buď movité či 

nemovité. Zásadní rozdíl představuje nemožnost přemísťování nemovitostí. Většina movitých 

věcí je sériově vyráběných, zatímco nemovitost lze označit za individuální a neopakovatelný 

výrobek či předmět obchodování (pozemek nelze označit za výrobek). Tyto skutečnosti 

nejlépe odráží trh, kdy u movitých věcí je objemnější vzhledem k výběru dle přesnosti. 

Následkem toho se utváří přesnější a věrohodnější cena. U nemovitostí je cena na poloze 

nemovitosti obecně velmi závislá. Cenu nemovitosti dále dotváří velikost, využitelnost, 

umístění samo o sobě nebo v rámci obce a projevy a dopady okolí. Velká závislost ceny 

nemovitosti na její poloze by patrně byla znát nejvíc u obchodních nemovitostí. Jiným 

příkladem může být nemovitost výrobní povahy, která je značně závislá na existenci 

inženýrských sítí a dopravním spojení. Z výše uvedeného je zřejmé, že určit cenu, která by se 

co nevíce blížila skutečné ceně trhu, je mnohem obtížnější než u věcí movitých a je k tomu 

třeba velký soubor informací o srovnatelných nemovitostech. 



 7

1.1.2 Porovnávací metodiky v České republice a v zahraničí 

1.1.2.1 Metodiky cenového porovnání v České republice 
 

Do metod porovnání nemovitosti jako celku lze řadit i porovnání odbornou rozvahou, kde 

z výše zmiňovaných podkladů a zohlednění skutečnosti je možno stanovit cenu či cenové 

rozpětí, kde by se měla výsledná cena pohybovat. Výslednou hodnotu je ovšem nutno 

zdůvodnit. Tuto metodu nelze považovat za příliš přesnou oproti metodě porovnání s využitím 

indexu odlišnosti. Ta využívá pro každou relevantní skutečnost mající vliv na cenu 

nemovitosti dílčí koeficienty odlišnosti. Těmito se přepočítá původní soubor objektů pro 

srovnání na ceny objektu pro ocenění, které se pak zprůměrují a z extrémů a směrodatné 

odchylky se vytvoří pravděpodobný interval (viz výše), kde by se měla cena nacházet. 

Koeficienty většinou sledují polohu, velikost, existenci garáže, vybavení, velikost pozemku, 

úvahu znalce apod. Dle konkrétních případů lze některé koeficienty vynechat nebo naopak 

některé ovlivňující oceňování přidat. 

Klimešova srovnávací metodika, umožňující přepočet zjištěné věcné hodnoty 

nemovitosti na obecnou cenu (v této metodě nazvanou jako srovnávací hodnota), byla 

publikována Ing. Klimešem, CSc. Pro tento přepočet zde slouží tzv. cenový koeficient. Pokud 

jím vynásobíme časovou cenu nemovitosti, měli bychom obdržet požadovanou srovnávací 

hodnotu dané nemovitosti. Samotný cenový koeficient pak určíme jako vážený aritmetický 

průměr jednotlivých cenových indexů kvalitativní třídy. Tyto indexy se vypočtou pro 

jednotlivé charakteristické znaky pro porovnání, kterých je 21. Každému znaku může být 

přiřazena hodnota A,B,C,D a E představující kvalitativní třídu. Okrajové indexy kvalitativních 

tříd A resp. E představují násobek obvyklé ceny nejhůře resp. nejlépe situované nemovitosti 

vůči stanovené věcné hodnotě. Ve výpočtu jsou potom tyto indexy kvalitativních tříd 

nahrazeny čísly. Stanovení okrajových hodnot A a E učiní odhadce na základě znalosti 

místního trhu. Zbylé indexy mezi okrajovými se snadno dopočtou rozdělením intervalu 

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

hodnoty nemovitosti a dle místního trhu se stanoví cenové rozpětí z nemovitostí podobných. 

Váhy váženého aritmetického průměru zpřesňují důležitost jednotlivých kritérií. Tato metoda 

byla sestavována pro potřeby poskytování hypotečních úvěrů na obytné objekty. Cenový 

koeficient užívaný v této metodice je vlastně koeficient prodejnosti, protože pokud obecnou 

cenu podělíme věcnou hodnotou (časovou cenu), dostaneme znovu hodnotu tohoto 

koeficientu. 
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Poslední značně užívanou metodou je Metoda standardní jednotkové tržní ceny 

(SJTC). V první fázi této metody je třeba vytvořit standardní jednotkovou tržní cenu. Přitom 

je potřeba získat dostatečně velký soubor informací o inzerovaných a případně prodaných 

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

těchto nemovitostí představuje srovnávací nemovitosti. Jejich jednotkovou cenu vyjádříme 

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

tyto, pomocí systému indexů srovnávacích objektů (viz. výše), jsou přepočteny na tzv. 

standardní jednotkové tržní ceny jednotlivých srovnávacích objektů. Byl tedy pro každou 

srovnávací nemovitost určen její index odlišnosti. Takhle získané standardní jednotkové tržní 

ceny odpovídají jednotlivým srovnávacím nemovitostem zařazeným do výběrového souboru 

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

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

vyloučit. Standardní jednotkové tržní ceny se potom statisticky zpracují a dostáváme 

průměrnou standardní jednotkovou tržní cenu, také minimální a maximální cenu a ceny 

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

odlišnosti oceňovaného objektu vůči objektu standardnímu. Tímto indexem se vynásobí 

standardní jednotková tržní cena a výsledkem je jednotková tržní cena oceňovaného objektu. 

Ta se vynásobí vlastní výměrou a dostáváme tržní cenu oceňovaného objektu.  

V této i v jiných metodách cenového porovnávání platí, že čím více informačních 

vstupů o nemovitostech zpracováváme, tím více se blížíme objektivnímu výsledku. Zvýšení 

objektivity výsledné ceny většinou dosáhneme také tím, že cenu počítáme v jednotkách více 

druhů výměr, které jsme schopni o daném oceňovaném objektu zjistit a na nichž závisí tržní 

cena. 

Co se týče výpočtu samotných indexů odlišnosti, tak ten spočívá v multiplikaci hodnot 

dílčích koeficientů. Ty jsou vyhodnoceny pro jednotlivá kritéria. Průměrná neboli standardní 

hodnota koeficientu číselně vyjádřená bývá 1,00. Lepší hodnocení kritéria oproti standardu 

bude hodnota větší jak 1,00, horší hodnocení pak menší jak 1,00. Soubor kritérií je v této 

metodice nastaven nezávazně na 31 kritérií, která se pro porovnání jeví obecně jako důležitá. 

V odůvodněném případě někdy bývá na místě nějaké kritérium přidat. Bylo by to nejspíš 

nějaké speciálnější kritérium mající však na cenu nezanedbatelný vliv. Naopak se může stát, 

že některé kritérium bude zbytečné vzhledem ke změně ceny. Pak je lze vynechat nebo mu 

přiřadit hodnotu rovnou 1,00. První skupina kritérií se týkají obce, kde se daná nemovitost 

nachází. Je to především velikost obce, kde je možno pro numerické vyjádření využít hodnot 

polohového koeficientu K5 z přílohy oceňovací vyhlášky. Dále do této skupiny lze zařadit 
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služby v obci, zdravotnictví a školství, životní prostředí a také relativní stav poptávky po 

daném typu nemovitostí na realitním trhu. Další skupina se týká umístění nemovitosti v obci. 

Je to hlavně poloha vzhledem k centru obce, dopravní podmínky a dostupnost, orientace ke 

světovým stranám (např. odkrytý prostor nemovitosti k severu), terén v okolí, dominující 

zástavba a potenciál obce v souvislosti s územním rozvojem. Určitě také hraje roli existence 

inženýrských sítí. Někdy může fakt, že se rozvojové pozemky nevybavují inženýrskými 

sítěmi, způsobit, že se sníží „zásoba“ pozemků (nemovitostí) pro trh na minimum neschopné 

dosáhnout rovnovážného stavu na trhu a trh přestává fungovat (v modelovém zobrazení tržní 

situace fakticky nedojde k protnutí nabídkové a poptávkové křivky). Tento jev je zapříčiněn 

tím, že trh s nemovitostmi je vždy místním trhem a také přístup tržních subjektů je mnohem 

více individuální a subjektivní než například na trhu se sériovými výrobky. Následující třetí 

skupina hodnotí vlastní nemovitost. Zejména typ a účel stavby, příslušenství nemovitosti, 

výskyt radonu nebo jen pravděpodobnost výskytu dle území, technická hodnota stavby 

(výpočet opotřebení) a údržba stavby. Posledním kritériem v této metodě je názor odhadce. 

Při hodnocení kritérií se přidělují koeficienty v určitém rozmezí. 

K výčtu porovnávacích metod musíme jistě zařadit i ty, které jsou uvedeny 

v oceňovacích předpisech. Podle cenového předpisu se oceňovaly dokončené garáže, byty ve 

vícebytovém domě, rekreační a zahrádkářské chaty porovnávací metodikou podobnou 

Klimešově srovnávací metodice. Tohoto postupu je naposled použito v oceňovací vyhlášce č. 

3/2008 Sb. Od následující novely se porovnávacím způsobem oceňují i rodinné domy do 

určité hodnoty obestavěného prostoru. Porovnávací metodika je však zde již jiná, konstrukce 

výpočtu je blíže popsána v textu disertace. Jedná se o součet odchylek kolísajících kolem nuly 

a jeho přičtení k číslu 1. Takto se zhruba stanoví výsledné tři indexy, které se pak mezi sebou 

vynásobí a výsledným indexem se upraví vyhlášková základní cena. Takto se tedy postupuje 

od vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456 Sb., účinné od 1. 1. 2009. 

 

1.1.2.2 Metodiky cenového porovnání v zahraničí 
 

Slovensko 

Na Slovensku se používají obdobné porovnávací metody jako v ČR. Při porovnání je třeba 

převádět na měrnou jednotku (OP, ZP, PP, délka, kus, stání apod.) a následně přihlížet 

k odlišnostem porovnávaných objektů a ohodnocovaného objektu. Při výpočtu se může použít 

i matematická statistika. 
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Hlavní faktory porovnání:  ekonomické (datum převodu, forma, způsob platby..) 

     polohové (lokalita, atraktivita) 

     konstrukční a fyzické (standard, příslušenství..) 

 

Podklady pro porovnání (doklad o převodu nebo přechodu nemovitosti, případně 

nabídky realitních kanceláří) musí být identifikovatelné. Při porovnávání se musí vyloučit 

pokud možno všechny mimořádné okolnosti trhu (příbuzenský vztah mezi prodávajícím a 

kupujícím, stav tísně apod.). 

 

Německo 

V Německu je porovnávací metoda (das Vergleichswertverfahren) upřednostňována s tím, že 

pro tuto metodu musí být porovnávací hodnoty k dispozici. Výsledkem je průměrná hodnota 

za podmínek, že počet srovnávacích objektů je nejméně 15 až 25 objektů. Přirážky na 

odlišnosti se odhadují. 

 

Mezinárodní a Evropské oceňovací standardy 

Porovnávací metody se principielně od sebe příliš neliší. Mnohé země využívají oceňovací 

standardy (mezinárodní oceňovací standardy IVS a evropské oceňovací standardy EVS) a 

mají také své asociace, které oceňovací metodiky uvádějí ve svých publikacích. 

V mezinárodních oceňovacích standardech IVS (IVSC) je možné nalézt spíše 

obecnější pojetí porovnávacího přístupu (comparative approach). Ten je zde brán jako 

nejsystematičtější způsob odhadu, který je založen na průzkumu tržních cen. Zdůrazňuje 

řešení různých odlišností, jejich kvantifikaci a následnou úpravu cen těmito parametry 

(poloha, způsob využití, finanční podmínky, rozsah práv aj.), abychom zohlednili rozdíly 

mezi oceňovanou nemovitostí a srovnávacími nemovitostmi. Doporučuje kvantitativní a 

kvalitativní přístupy; kde nelze rozdíly kvantifikovat, lze je alespoň seřadit dle kvality 

ordinálně (dle pořadí hodnot). Tyto informace jsou upraveny v tzv. prováděcích poznámkách 

(guidance notes) GN 1. V porovnávací metodice je zdůrazněna objektivita porovnání, 

spolehlivost údajů k porovnání, platnost dat z hlediska trhu (předešlé transakce musíme 

upravit časově) a zpracování databáze (výběr vhodného průměru). Je zde zmíněn fakt, že 

vyšší počet koeficientů může přinášet ceny různé výše. Jsou zde zmiňovány i poměrové 

ukazatele, například cena ku výnosu. 

Evropské oceňovací standardy EVS (Tegova) do značné míry vycházejí 

z Mezinárodních oceňovacích standardů IVS. Opět zde najdeme porovnávací metodiku jako 
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jeden ze tří základních přístupů k oceňování nemovitostí. Zdůrazňuje se zde udělat analýzu 

trhu (segment trhu, počet konkurenčních nemovitostí, poptávka…). Je zde zmínka o 

statistických přístupech (regresní analýza apod.).          

Ve vyspělých tržních zemích je již trh s nemovitostmi více vyspělý, a tak, i přes stále 

platná specifika trhu nemovitostí, mohou tržní cenu odvozovat i jinak, například z tzv. 

property indexu (např. v Nizozemí ROZ-IPD Index, ve Spojeném království IPD UK Index 

nebo NCREIF USA Index) nebo hypotečního trhu (hypoteční zástavní listy). To umožňuje 

zobrazit především aktuálnost tržní situace a hlavně i konstruovat předpovědi tržní situace. 

V podstatě se pak dají tyto údaje statisticky a numericky zpracovávat a v těchto zemích se již 

vyhodnocuje přesnost ocenění. 
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2 VYMEZENÍ CÍLŮ A POSTUPŮ, HLAVNÍ POUŽITÉ 
METODY V DISERTAČNÍ PRÁCI 

2.1 Souhrn záměrů a cílů v disertační práci 
 

Záměr a cíle disertační práce směřují především k multiplikativním koeficientům pro 

porovnávací metodiku tržního oceňování, a to koeficientům souvisejících s trhem 

nemovitostí. Koeficient, který je klíčový pro určení tržní ceny z nabídkových podkladů, je 

koeficient redukce na zdroj ceny kZC, který vyjadřuje změnu ceny v průběhu trvání nabídky. 

 

price) (bid cena Nabídková

price) (market cena Tržní
kZC     

 

Na tento koeficient a jeho vyhodnocení jsou vlastně soustředěny veškeré teoretické i 

praktické statě disertační práce, včetně analýz a výpočtů. 

Obsah této zkoumané veličiny jsme vymezili v teoretické části disertační práce 

v oblasti ekonomických teorií a oceňování nemovitostí porovnávacím způsobem pro zjištění 

tržní ceny nemovitosti. V oceňovací části byly využity praktické ukázky, ve kterých byl 

koeficient redukce na zdroj ceny zadefinován a použit, v části ekonomických teorií se zařadil 

k širším ekonomickým souvislostem týkajících se trhu nemovitostí a následně byl popsán ve 

smyslu ekonomické veličiny a indikátoru tržních procesů. 

V současném stavu se hodnota koeficientu redukce na zdroj ceny kZC při oceňování 

nemovitosti porovnávací metodikou bere většinou paušálně jako 0,85. Tento údaj pochází 

z odborné literatury, je to však velmi nepřesné a především se tak nerozlišují různé typy 

nemovitostí a různé polohy nemovitostí. Na tuto skutečnost by měla navázat tato disertační 

práce, která se pokusí více zpřesnit tento koeficient pro výše uvedená kritéria. 

Za indikátor prodejnosti lze, kromě tohoto koeficientu, považovat i dobu trvání 

nabídky s určitou nemovitostí T. Opět platí, že závisí na typu nemovitosti a na poloze. Tato 

veličina vlastně udává likvidnost nemovitého majetku, tedy jako dobu potřebnou k jeho 

překlopení na peníze. Je zřejmé, že z hlediska prodejnosti má smysl zkoumat a sledovat jak 

koeficient redukce na zdroj ceny, tak dobu trvání nabídky. Obě veličiny o ní mohou vypovídat 

samostatně, ale zároveň mezi nimi může existovat určitý stupeň závislosti, jejíž odhad bude 

rovněž součástí disertační práce.  
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V poslední době se při tržním oceňování nemovitostí stále více uplatňuje určování 

prodejnosti vyjádřené právě pomocí možné doby trvání prodeje nemovitosti. Jedná se 

zejména o posudky formulářového typu různých finančních institucí, kde tento údaj 

představuje jistou relevanci. Proto i tato veličina bude tvořit důležitý výstup disertační práce. 

V rámci porovnávací metodiky je třeba zpravidla více než jeden multiplikativní 

koeficient. Koeficient kZC lze však považovat za separovaný kvůli svému obsahu. Nepatří 

mezi koeficienty, které udávají dílčí odlišnosti srovnávacích nemovitostí od oceňované. Měl 

by však být uveden pro každou srovnávací nemovitost a nikoliv až pro výslednou hodnotu 

(např. průměr hodnot). Srovnávací nemovitost může být i v jiné kategorii (např. jiný kraj) a 

potom by hodnota kZC nebyla nejpřesnější možná. Koeficient redukce na zdroj ceny tedy 

obsahově nesouvisí s ostatními koeficienty, formálně se však podílí stejnou multiplikační 

operací jako tyto. Výhodou výše uvedeného je zejména to, že kZC není fakticky simultánní 

s ostatními koeficienty v rámci indexu odlišnosti (součinu dílčích koeficientů odlišnosti). To 

znamená, že nemusíme jeho hodnotu nijak korigovat vzhledem k hodnotám (rozpětím hodnot) 

ostatních multiplikativních koeficientů.     

Souhrnně by se hlavní záměry a cíle disertační práce daly vyjádřit následovně: 
 

 Definice a teoretické vymezení koeficientu redukce na zdroj ceny 

 Volba vhodných metod řešení a stanovení podmínek měření 

 Vyhodnocení a interpretace výsledků z měření 

 Stanovení konkrétní hodnoty této veličiny a hodnoty doby, po kterou je nemovitost 

nabízena, pro různé typy nemovitostí a různé lokality 

 Výpočet statistických modelů pro všeobecný odhad tohoto koeficientu  

 Popis a rozšíření teorie v oceňování nemovitostí, vztahující se ke zkoumané 

problematice. 

 

2.2 Mikroanalýza 
 
Jednou z hlavních metod sběru dat, měření dat a jejich vyhodnocení je tzv. mikroanalýza, 

která by měla vést k výsledným hodnotám zkoumaných veličin. 

Tato metoda je založena na zkoumání každé nabízené nemovitosti zvlášť. Údaje o 

každé nemovitosti jsou aktualizovány zpravidla v jednotýdenním intervalu od vkladu 

nemovitosti do realitní nabídky až do úplného odstranění z nabídky, kdy nemovitost již není 

nabízena žádnou realitní kanceláří. Tato metoda je časově a administrativně velmi náročná a 
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tedy není možné zpracovávat přílišné množství nemovitostí. Je alespoň možné postupně 

některé nemovitosti, které přestanou být v nabídce, vyloučit (zpracovat) a místo nich doplnit 

další. Přirozeně to záleží na tom, po jak dlouhou dobu jsou právě tyto nemovitosti nabízeny a 

kolik dalších nemovitostí dle kategorií je k dispozici. 

Poté, co je shromážděn dostatek konečných dat, následuje vyhodnocení a statistická 

zpracování. Konečná data jsou brána jako odhady tržních cen pro jednotlivé nemovitosti. 

Statistická zpracování nám umožní objektivně porovnat a odhadnout hodnoty zkoumaných 

veličin pro jednotlivá zatřídění, která byla navržena a jsou popsána dále v textu. 

Metodou mikroanalýzy byly sestaveny, sledovány a vyhodnoceny dvě databáze, o 

nichž bude podrobně pojednáno dále. Jedná se o prostou databázi a komplexní databázi. 

Prostá databáze byla prvotní a kromě rozsahu a struktury databáze (viz dále) je odlišná od 

komplexní databáze především ve způsobu sledování a měření hodnot. Obsahuje sice i 

průběžné odhady T a kZC (na rozdíl od komplexní databáze), které budou zobrazeny ve 

výpočtové části, je však kvalitou sledování a měření hodnot na nižší úrovni než komplexní 

databáze, která sleduje prodeje lépe. Zejména co se týče identifikace konkurenčních nabídek a 

přesouvání či změny inzercí. Pracnost sledování se tím sice zvýšila, ale výsledky jsou 

věrohodnější a přesnější. Blíže o tom bude pojednáno v části týkající se dat. 

Souhrnem lze říci, že v mikroanalýze se koeficient redukce na zdroj ceny vyčíslí podle 

výše uvedeného vztahu, nicméně tržní cenu zde neznáme a místo ní dosazujeme odhad tržní 

ceny z limitní hodnoty nabídkové ceny v čase nabídky. Zdrojem pro mikroanalýzu jsou tedy 

realitní inzerce.  

 

2.3 Makroanalýza 
 

Způsob přístupu k datům v makroanalýze a jejich zpracování je velmi odlišný od 

mikroanalýzy. Přesto nakonec budou data kategorizována tak, aby se obě metody daly 

porovnat. Odlišnost však spočívá v jiné věci. Makroanalýza pojímá data jako výsledky 

datových bloků, které se vytvořily z velkého sběru dat. Dále se orientuje jen na jednorázové 

zpracování. Neřeší jednotlivé nemovitosti, ale průměrnou cenu daného typu nemovitosti 

v určité lokalitě, která je obvykle vztažena na nějakou jednotku výměry. Jedná se o cenu 

nabídkovou a cenu tržní, z nichž je pak snadné vypočítat kZC z výše uvedeného vztahu. Na 

rozdíl od mikroanalýzy zde pracujeme se skutečně dosahovanou tržní cenou, což ale ještě 

nemusí nutně znamenat rovnovážnou cenu na trhu. O zdrojích dat pro makroanalýzu bude 

podrobně pojednáno v části o datech.  
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Jednotlivé ceny u jednotlivých typů nemovitostí lze porovnat a znázornit přes celé 

spektrum obcí dle kvantifikačního měřítka. Pak můžeme tržní cenu a nabídkovou cenu 

porovnávat ve spojitém vyjádření pro libovolnou obec, které získáme pomocí sestavení 

vhodného statistického modelu. 

Tato metoda nevyžaduje zdaleka takovou časovou náročnost a zdlouhavý proces jako 

mikroanalýza, vyžaduje však významnou časovou korespondenci při srovnávání dat. To 

znamená, že je třeba ověřit, zda porovnáváme nabídkovou a tržní cenu ve stejném čase na 

trhu. Další podmínkou je konzistence cen (stejné cenové vyjádření pro porovnávání). 

Zdroje pro zpracování makroanalýzy jsou realitní inzerce (pro sběr prvotních nabídek 

nemovitostí) a statistická data zveřejněná Českým statistickým úřadem o prodejních cenách 

nemovitostí, která ČSÚ získává ze smluv od finančních úřadů. 
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3 VÝPOČET NAVRŽENÝCH MODELŮ, NUMERICKÁ A 
GRAFICKÁ VYHODNOCENÍ, INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

3.1 Mikroanalýza 

3.1.1 Mikroanalýza – Prostá databáze 

 

Z důvodu přehlednosti jednotlivých odhadů v časových úsecích, byla prostá analýza 

zaměřena především na průběžné vyhodnocování, po kterém následuje shrnutí vývoje 

jednotlivých sledovaných veličin v čase. Po vyhodnocení konečných dat jsou provedeny 

s vybranými proměnnými různé výstupy a v závěru jsou výsledná data hlavních veličin 

uspořádána do tabulek.  

Tabulka č. 1: Odhady všech měřených veličin pro byty a rodinné domy v čase 

T [dny] k ZC
Realizace 

[%]
T [dny] k ZC

Realizace 
[%]

VI.2007-IV. 2008 118,54 0,9743 69 37,19 0,9914 93
VI.2007-VII. 2008 148,81 0,9693 83 43,57 0,9914 97
VI.2007-X. 2008 166,15 0,9746 86 46,74 0,9914 100
VI.2007-I. 2009 179,72 0,9754 90 46,74 0,9914 100
VI.2007-IV. 2009 190,24 0,9751 92 46,74 0,9914 100
VI.2007-VII. 2009 201,41 0,9751 92 46,74 0,9914 100
VI.2007-X. 2009 208,76 0,9728 94 46,74 0,9914 100
VI.2007-I. 2010 223,63 0,9709 93 46,74 0,9914 100

Byty
Období pro 

odhad

RD

 
Pramen: vlastní. 

 

V závěrečné části výpočtů a vyhodnocení v prosté databázi se dostáváme k výsledným 

hodnotám sledovaných veličin rozdělených do jednotlivých kategorií. Pro všechny tyto 

veličiny platí, že rozsah výsledků se vyznačuje degenerativním rozsahem původní komplexní 

matice struktury dat. 
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Tabulka č. 2: Výsledné hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny (kZC) podle kategorií 

Typ nemovitosti

Kraj Sídlo
obec - 0,8844 0,8844
město - 0,9802 0,9802
obec - 0,9778 0,9778
město 0,9914 0,9734 0,9824

0,9801

0,9323

0,9562

P
rů

m
ěr

 

0,9914 0,9540Průměr 

Vysočina

Jihomoravský

P
rů

m
ěr

 

B
yt

y

R
od

in
né

 d
om

y

 
Pramen: vlastní. 

 

Jednotlivé výsledné hodnoty jsou zobrazeny podle rozsahu datového souboru v každé 

kategorii v matici. Proto marginální výsledky (v krajních řádcích a sloupcích) a celkový 

průměrný výsledek jsou vypočteny z průměrů různých rozsahů (kategorie jsou asymetrické na 

rozdíl od komplexní databáze). 

 

3.1.2 Mikroanalýza – Komplexní databáze 

 

Mikroanalýza v komplexní databázi již nezahrnje průběžné vyhodnocování odhadů 

sledovaných veličin. Po vyhodnocení konečných dat jsou provedeny s důležitými 

proměnnými různé výstupy, sestaveny různé modely, které vyžadovaly jistou transformaci 

původních proměnných a v závěru jsou opět výsledná data hlavních veličin uspořádána do 

tabulek pro všechny kategorie a k tomu z nich byly provedeny ilustrativní výstupy. 

Mnohonásobná lineární regrese by v případě dobrých předpokladů a nalezení 

adekvátních modelů mohla vést k dobrému odhadu (předpovědi) klíčové veličiny pomocí 

dostupných hodnot jiných veličin. Výpočet je založen na tom, že jak hodnoty těchto „jiných“ 

veličin, tak hodnoty hledané veličiny známe (viz výstup pozorované vs. předpovězené 

hodnoty). Poté, co je model vypočten a ověřen, ho můžeme používat způsobem, zobrazeným 

v následujícím schématu. 
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Graf č. 1: Schéma procesu regresních modelů v mikroanalýze  

REGRESNÍ 
MODEL

VSTUP MODELU

Vstupní parametry:

typ nemovitosti 
 
- ln(T)
- NC
- Jednotková cena JC 
UP 
- Cenová úroveň   
kraje JC
- Cenová úroveň   
kraje TC
- Cenová úroveň   typu 
nemovitosti JC

VÝSTUP MODELU

Výstupní parametry:

 k ZC

Proces regresních modelů v mikroanalýze

 
Pramen: vlastní. 

 

Parametry vyznačené šedě pouze kategorizují odvozené regresní modely na vybraný 

model, zatímco černě vyznačené parametry, resp. jejich hodnoty, se skutečně zadávají do 

modelu nebo jsou přímým výstupem modelu. Záleží však na konkrétním modelu dle 

kategorií, které z uvedených vstupů je třeba zadávat. 

Výstupy konkrétních modelů tvoří tabulky a grafy, které jsou nezbytné pro statistické 

posouzení modelu. I když všechny statistické testy splňeny nejsou, podstatné je najít 

optimální nejlepší možný model z daných dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

Graf č. 2: Mnohonásobná lineární regrese pro kZC – pozorování a předpovědi 

Mnohonásobná lineární regrese pro závislou proměnnou kZC

Pozorované vs. předpovězené hodnoty
Typ nemovitosti: garáže

Model kZC: y=b4*x13 + b3*x12 + b2*x4 + b1*x1 + b0

Model kZC: y=0,6311e-3*x13 + 0,4824e-4*x12 + (-0,2391e-5)*x4 + (-0,0106)*x1 + 0,9997
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Pramen: vlastní. 

 

Grafické znázornění pozorovaných a předpovězených hodnot ukazuje zároveň i 

strukturu dat a nad grafem lze najít obecný zápis modelu a i s vypočtenými hodnotami 

regresních parametrů.  

V závěrečné části výpočtů a vyhodnocení v komplexní databázi se dostáváme 

k výsledným hodnotám sledovaných veličin rozdělených do jednotlivých kategorií. Pro 

všechny tyto veličiny platí, že rozsah výsledků plně koresponduje s rozsahem původní 

navržené komplexní matice struktury dat, tedy s rozsahem maximálním. 
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Tabulka č. 3: Výsledné hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny (kZC) podle kategorií 

Typ nemovitosti

Kraj Sídlo
Hlavní město Praha město 0,8240 0,9375 0,8718 0,8727 0,8483 1,0000 1,1601 0,8845 0,9249 0,9249

obec 0,9728 1,0000 1,0243 0,9165 1,0022 1,0000 1,0291 1,0343 0,9974
město 1,0000 0,9286 0,9525 0,8784 1,0166 0,8728 0,9585 0,9499 0,9447
obec 0,9440 0,8555 0,9582 0,8710 0,8712 0,8545 0,8499 0,6574 0,8577
město 0,8636 1,0000 0,9550 0,9853 1,0078 0,7871 0,9049 0,9045 0,9260
obec 0,9372 0,9336 0,8713 0,9901 0,9488 0,9470 0,9247 1,0545 0,9509
město 0,9524 0,9861 1,0104 0,9860 0,7428 0,9952 0,8284 0,9177 0,9274
obec 0,9524 0,9806 0,9434 0,9902 0,8915 0,9624 1,0000 0,8177 0,9423
město 0,9451 0,8029 1,0000 0,9426 0,9970 0,8800 0,8710 1,0000 0,9298
obec 0,8588 0,9517 0,9556 0,9916 0,8250 0,6900 0,9039 0,8377 0,8768
město 0,8990 0,9872 0,8168 0,9587 1,0000 1,0000 0,9582 0,8487 0,9336
obec 1,0000 0,8636 0,9195 1,0000 0,8501 1,0000 1,0000 0,9745 0,9510
město 0,8219 1,0000 0,9179 0,9497 1,0000 0,9412 0,9333 0,8633 0,9284
obec 0,9722 0,8426 0,9796 0,9810 0,7942 0,8817 0,9878 0,9348 0,9217
město 1,0000 0,8169 0,9595 0,7923 1,0149 1,0000 0,8378 1,0000 0,9277
obec 0,8135 0,7193 0,9749 1,0768 0,7338 1,0000 0,9320 0,9300 0,8975
město 1,0000 0,7603 0,9544 0,9727 0,9131 0,7556 1,0000 0,7759 0,8915
obec 0,9624 0,9053 0,8028 1,0000 1,0000 0,9636 1,0000 0,6366 0,9088
město 0,8640 1,0221 1,0000 0,9342 0,9167 1,0000 1,0000 1,0000 0,9671
obec 1,0000 0,9235 0,9340 0,8743 0,9826 1,0000 0,9412 1,0000 0,9570
město 1,0000 1,0000 0,9743 1,0161 1,0400 0,8727 0,7313 0,9259 0,9450
obec 0,8933 1,0000 0,9734 1,0230 1,0000 0,9492 0,8077 0,6703 0,9146
město 0,9744 0,9851 0,9437 0,9700 0,9944 1,0000 1,0000 1,0000 0,9835
obec 1,0000 0,9200 0,9455 1,0000 1,0000 0,8442 0,9472 0,8646 0,9402
město 1,0000 0,9884 1,0000 0,8202 0,9277 0,9647 0,8142 0,9439 0,9324
obec 0,9416 0,8172 0,9905 0,9431 0,9258 1,0000 0,7730 1,0000 0,9239
město 0,8229 0,8258 1,0307 0,9924 1,0106 0,8522 0,8876 0,8906 0,9141
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Středočeský

Jihočeský

Plzeňský

Karlovarský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Pardubický

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Zlínský

Moravskoslezský

Průměr 0,9339 0,9168 0,9504 0,9529 0,9354 0,9264 0,9253 0,9006 0,9302

P
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0,9710

0,8919

0,9391

0,9361

0,9052

0,9397

0,9247

0,8945

0,9380

0,9510

0,9490

0,9363

0,9190

 
Pramen: vlastní. 

 

3.2 Makroanalýza 
 

Obsah makroanalýzy sestává ze sběru hlavních proměnných, nabídkové a tržní ceny. Protože 

obě jsou známé pro průměr počtu obyvatel v jednotlivých intervalech, lze konstruovat odhady 

průběhů regresních funkcí obou veličin a rozdílem jejich funkčních hodnot pro libovolný 

počet obyvatel lze dostat přímo hodnotu koeficientu redukce na zdroj ceny kZC. 
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Graf č. 4: Modelové schéma pro význam regresní analýzy 

Obecné modelov é schéma zobrazuj ící v ýznam regresní analýzy s pokročilými nelineárními odhady pro
jednotkov é ceny nabídkov é a tržní (NC a TC) podle počtu obyv atel a typu nemov itosti
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Model NC: y=f(x, b)+ε
Model TC: y=f(x, b)+ε

 
Pramen: vlastní. 

 

Proces zadávání hodnot vstupních parametrů a obdržení výstupu modelu názorně 

ilustruje následující schéma. 

Graf č. 5: Schéma procesu regresních modelů v makroanalýze 

REGRESNÍ 
MODEL

VSTUP MODELU
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parametry:

kraj sídla
 
typ nemovitosti 

počet obyvatel 
sídla

VÝSTUP MODELU

Výstupní 
parametry:

 k ZC

Proces regresních modelů v makroanalýze
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Parametry vyznačené šedě pouze kategorizují odvozené regresní modely na vybraný 

model, zatímco černě vyznačené parametry, resp. jejich hodnoty, se skutečně zadávají do 

modelu nebo jsou přímým výstupem modelu. 

Následně budou odhadnuty pomocí nelineárních odhadů regresních modelů sledované 

veličiny NC (nabídková cena) a TC (tržní cena). Jednotlivé modely jsou vyjádřeny graficky i 

analyticky, opět zde vystupuje index determinace R2, který ukazuje, jaký podíl z celkového 

rozptylu se podařilo modelem vysvětlit. Nechybí zde ani testování normality reziduí pomocí 

N-P plotu. 

Graf č. 6: Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely (byty) 

Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely pro jednotkové ceny nabídkové a tržní (NC 2008 a TC
2008) podle počtu obyvatel dle typu nemovitosti

Typ nemovitosti: byty

Model NC 2008: y=log(x)*(1556,15)+x^(,774191)+(3782,62)
Model TC 2008: y=log(x)*(1927,41)+x^(,734627)+(-3238,)
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Pramen: vlastní. 

 

Pro snadnější orientaci a rychlejší aplikaci modelů, byly vypočtené modely 

v analytickém zápise převedeny do tabulek i s legendou. 
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Tabulka č. 4: Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely (byty) 

 Pokročilé nelineární odhady pro regresní modely pro jednotkové ceny nabídkové a tržní (NC 2008 a TC 
2008) podle počtu obyvatel dle typu nemovitosti: byty 

Model Model TC 2008; NC 2008 Model kZC R2 

Obecný y = b2 . log(x) + xb1 + b0; 
y = b5 . log(x) + xb4 + b3 

3
b4

5

0
1b

2

b   x log(x) . b

b   x log(x) . b
ZC

k



   

    

Konkrétní y = 1927,41 . log(x) + x0,734627 - 3238; 
y = 1556,15 . log(x) + x0,774191 + 3782,62 3782,62   x log(x) . 1556,15

3238 -  x log(x) . 1927,41
ZCk

0,774191

0,734627




  0,81 

0,82 

Vysvětlivky x… Počet obyvatel v sídle s nemovitostí  

 y… Jednotková cena (nabídková / tržní) bytů [Kč/m2]  

 b0…b5 Parametry regresních  funkcí  

 kZC Poměr tržní a nabídkové jednotkové ceny  

  
Pramen: vlastní. 

 

Modely v makroanalýze v souhrnu vykazovaly velmi dobré schopnosti vysvětlení dat. 

Ve většině případů se potvrdil logaritmický, nejčastěji však logaritmicko-mocninný průběh 

regresní funkce, někdy byla použita i lineární regresní funkce. Cílem bylo stanovit především 

takové regresní funkce, které by určovaly trend, proto zde nebyly použity ještě složitější 

průběhy, jako spektrální analýzy apod. 

V závěrečné části výpočtů a vyhodnocení v makroanalýze se dostáváme k výsledným 

hodnotám hlavní sledované veličiny, koeficientu redukce na zdroj ceny, rozdělené do 

jednotlivých kategorií. Platí, že rozsah výsledků plně koresponduje s rozsahem původní 

navržené komplexní matice struktury dat, s výjimkou toho, že data jsou uvedena pouze u tří 

typů nemovitostí. 
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Tabulka č. 5: Výsledné hodnoty koeficientu redukce na zdroj ceny (kZC) podle kategorií 

Typ nemovitosti

Kraj Sídlo
Hlavní město Praha město 0,7286 0,6659 0,5959 0,6635 0,6635

obec 0,8186 0,7547 0,5727 0,7153
město 0,5721 0,7932 1,1422 0,8358
obec 0,6641 0,6477 0,3160 0,5426
město 0,6024 0,7878 1,4432 0,9445
obec 0,6764 0,7191 0,3872 0,5942
město 0,6717 0,7773 1,2101 0,8864
obec 0,8105 0,7487 0,6000 0,7197
město 0,5658 0,7767 1,5040 0,9488
obec 0,7873 0,8063 0,4425 0,6787
město 0,5773 0,7475 1,2069 0,8439
obec 0,4493 0,8809 0,6891 0,6731
město 0,5856 0,8717 1,0781 0,8451
obec 0,7341 0,6843 0,6158 0,6781
město 0,6449 0,7876 1,4801 0,9709
obec 0,8006 0,6836 0,5879 0,6907
město 0,6501 0,7959 1,8010 1,0823
obec 0,5447 0,6951 0,4661 0,5686
město 0,5552 0,8214 1,5524 0,9763
obec 0,6930 0,7510 0,2866 0,5769
město 0,6625 0,8673 1,0609 0,8636
obec 0,6093 0,7386 0,3941 0,5807
město 0,5841 0,8174 1,0989 0,8335
obec 0,7099 0,8826 0,4267 0,6731
město 0,5936 0,8288 1,4010 0,9411
obec 0,6059 0,6568 0,5773 0,6133
město 0,6227 0,8543 1,3724 0,9498

0,8071

0,7816

0,8865

0,7725

0,7202

0,7071
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Pramen: vlastní. 
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4 SOUHRN VÝSTUPŮ, NÁVRH STANDARDNÍHO 
ZNALECKÉHO POSTUPU, ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ A 
PŘÍNOS DISERTAČNÍ PRÁCE 

4.1 Souhrn výstupů 
 

V zásadě máme z obou typů analýz dva druhy výstupů. Jsou to výsledné kategorizované 

hodnoty a vypočtené obecné regresní modely, pod což lze zahrnout obě analýzy. Při 

speciálnějším pohledu mají však oba typy analýz výstupy nějak odlišné. 

První druh výstupu (konečné kategorizované hodnoty) je u mikroanalýzy vyčerpána 

původní množina dat dle kategorií. U makroanalýzy sice byly také využity všechny kategorie, 

ale u kategorie typu nemovitosti byly využity pouze 3 z celkových 8. V této kapitole budou 

chybějící data makroanalýzy odhadnuty a konečné kategorizované hodnoty sjednoceny dle 

kvalitativní analýzy a závěrečného kvantitativního převodu.   

Druhý druh výstupu zahrnuje vypočtené regresní modely, u mikroanalýzy se jedná o 

modely mnohonásobné lineární regrese, u makroanalýzy o modely prosté regrese 

s nelineárními průběhy regresních funkcí. 

 

4.2 Návrh standardního znaleckého postupu 
 

Nyní je třeba uvedené výpočty a postupy uchopit z pohledu znalce a situace, ve které se při 

zpracování posudku nachází. Aby byl postup znalce přehledný a jednoznačný, je vhodné 

použít vývojových diagramů. 

Pokud znalci vypracovávají znalecké posudky podobného typu či v podobné lokalitě a 

pravidelně, měli by postupovat při ocenění tržní cenou pomocí následujícího schématu. 

Všechny procesy modrých políček je možno řešit pomocí této disertační práce. 
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Graf č. 7: Vývojový diagram dílčího znaleckého postupu: pravidelné posudky stejného typu či 
lokalit 

Sestavení databáze 
srovnávacích nemovitostí pro 

danou lokalitu či typ 
nemovitosti z nabídkových cen

Jedná se o zpracování 
prvních posudků ?

Vytvořena vlastní reprezentativní 
databáze pro typ nem. či lokalitu s 
pravidlenou aktualizací a sledování 

vývoje trhu
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Vynásobení nabídkových 
cen koeficientem k ZC
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Nalezení hodnoty k ZC v 
kategoriích dle kraje a typu 

nemovitosti

 
Pramen: vlastní. 

 

4.3 Závěrečná zhodnocení a přínos disertační práce 
 

Ilustrace praktickými příklady v disertační práci měla ukázat, jak lze zjistit tržní cenu 

nemovitosti z ceny nabídkové pomocí koeficientu redukce na zdroj ceny kZC. Pokud bychom 

měli hodnotit jednotlivé metody, byla provedena kvalitativní analýza, která shrnuje všechny 

kladné a záporné  stránky obou metod. Na jejím základě bylo provedeno i sjednocení 

výsledných hodnot obou metod. Zároveň pomohla při samotném hodnocení obou metod, 

výsledek dopadl v poměru 3:2 pro makroanalýzu. 

Disertační práce je koncipována tak, aby umožňila pracovat s oběma metodami, 

s jedním nebo druhým výstupem. Autor se pouze snaží upozornit na některé aspekty či 

problémy spojené s použitím té či oné metody (resp. jejími výstupy), rozhodnutí pro aplikaci 
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je na konkrétním uživateli. Byl však proveden návrh standardního postupu znalce, který by 

měl výstup znalce zkvalitnit. 

Přínos disertační práce spočívá zejména v praktické stránce, tj. umožnění převodu 

nabídkových cen na ceny tržní pomocí hodnot (vypočtených či odhadnutelných) koeficientu 

redukce na zdroj ceny kZC. V rámci návrhu standardního znaleckého postupu je popsán a 

zobrazen celý proces, který by měl znalec v rámci porovnávací metodiky provést. Disertační 

práce se přičinila především o zpřesnění a rozšíření hodnot kZC oproti dosavadní odborné 

praxi. Koeficient je také interpretován v rovině ekonomické teorie. 

Dalším přínosem disertační práce je i vyhodnocení a interpretace ostatních 

sledovaných veličin, jejich uvedení do vzájemných vztahů a jejich ekonomická interpretace. 

Velmi užitečné mohou být i poznatky z porovnávacích metodik obecně, které zde autor uvedl 

a které zase posouvají dále používání této hlavní oceňovací metody.  

V neposlední řadě přispěla disertační práce k obeznámení a aplikaci některých 

pokročilejších statistických metod pro práci s jednorozměrnými či vícerozměrnými daty 

tohoto typu (v tomto oboru) a také poukázala na problémy, které tyto metody s těmito daty 

mohou vytvořit.  
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ZÁVĚR 
 

Hlavním formálním cílem autora této disertační práce bylo, aby práce jako celek umožnila 

čtenáři postupné seznámení se s problematikou od obecných a hlavních věcí až po specifické 

problémy a nové poznatky. Jednotlivé použité metody zde byly podrobně popsány, ale opět 

způsobem, který umožňuje porozumění co nejširšímu okruhu čtenářů. 

Celkový cíl disertační práce naplněn byl, zároveň autor poukázal na další možnosti 

zpracování této problematiky. 

Oblast porovnávacích metod sloužících k odhadům tržních cen nemovitostí má ještě 

značné rezervy jak v obsahových, tak v metodických aspektech. V důsledku toho autor 

zamýšlí další publikace vedoucí ke zpřesnění metodiky, zejména lepší korespondencí 

metodiky s aktuální situací na realitním trhu, ale i zavedení dalších výpočetních konstrukcí či 

statistických úprav databází nemovitostí.   
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