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Abstrakt (vzor) 

Moje diplomová práce se v teoretické části zabývá vysvětlením základních pojmů 

běžně užívaných při oceňování nemovitosti typu rekreační chata užívaná k trvalému bydlení.  

Popsán je zde i způsob přípravy na samotné měření a důležité pomůcky. Jednotlivé způsoby 

ocenění jsou použity v praktické části. Výsledkem bude zhodnocení použitých metod a 

vyhodnocení nejvhodnější metody pro danou lokalitu a daný typ nemovitosti. 

Abstract 

My thesis work will go in theoretical part about explanation of basic terms, that are 

commonly used in valuation of real estates like recreation cottages, which are used for 

permanent living. Way of preparation for measuring and imporant tools used during 

measuring proces are also described here. Individual ways of valuation are used in practical 

part. Result will be valorization of used methods and evaluation of the best method for each 

locality and type of real estate. 
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ÚVOD 

Lidský život je neustálé stěhování, krátkodobé nebo dlouhodobé. Stěhování za prací, za 

rodinou, za pracovní pozicí nebo i z důvodů jakékoliv změny životní situace, či prostředí. 

Stěhování z důvodů zvětšení popř. zmenšení rodiny. V dnešní době je také časté stěhování 

mladých za prací a to i do cizích zemí. Proto je ve městě, jako je Brno rozsáhlá nabídka 

nemovitostí běžného typu. Chata nepatří mezi zcela běžný sortiment nemovitostí, hlavně ne 

na dlouhodobé nájmy. 

Ve své diplomové práci se zabývám základními metodami, jež se pro oceňování nemovitostí 

používají. Oceňování nemovitostí, jako ekonomický obor, určuje cenu daného objektu, který 

je součástí právního vztahu. Lze ho využít například při prodeji, darování, pronájmu atp.  

Z hlediska rozsahu práce jsem se nakonec specializoval na rekreační chaty v oblasti Brno 

Bystrc. Cílem mé práce je výpočet vybraných způsobů ocenění, vhodných pro objekt typu 

rekreační chata. Zjišťovat budu administrativní i obvyklou cenu a vyhodnocovat, která 

z těchto metod je pro objekty tohoto typu v dané lokalitě nejvhodnější. 
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1  ÚVOD DO OCEŇOVÁNÍ 

1.1 POJMY 

1.1.1 Nemovitost podle občanského zákoníku 

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. 

1.1.2 Stavba 

Stavba podle stavebního zákona 

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. 

Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo 

změna dokončené stavby. [4] 

Pro účely oceňování se stavby člení na: 

a) stavby pozemní, kterými jsou 

1)budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené 

obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými 

prostory, 

2)venkovní úpravy, 

b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 

rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a 

další stavby speciálního charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby. [2] 

Dělení staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška č. 3/2008 Sb., v aktuálním 

znění 460/2009,  456/2009 Sb. a 364/2010 Sb. (dále uváděná již jen jako vyhláška). 
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1.1.3 Členění pozemků 

Pro účely oceňování se pozemky člení na 

a) pozemky stavební, kterými jsou 

1) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění; je-li zvláštním 

předpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze 

část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění, 

2) pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěného plochou a 

nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již 

zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se 

stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu, 

3) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí, 

b) zemědělské pozemky 

evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, 

louka a pastvina, 

c)lesní pozemky 

kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a zalesněné nelesní pozemky 

d) Vodní nádrže a toky 

pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky, 

e) pozemky jiné 

kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda, jako je roklina, 

mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina. 

(2)Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, 

které nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a 

vodní hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely 
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oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými 

zdmi, pomníky, sochami a podobně.  

(3)Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru 

nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným 

stavem se vychází při oceňování ze skutečného stavu. [2] 

1.1.4 Součást  

Součástí věci je vše, co k ní podle povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc 

znehodnotila. 

Stavba není součástí pozemku. 

„Součástí stavby jsou konstrukce, které jsou s ní spojeny: zdi, schody, krovy, okna, 

dveře, ústřední vytápění včetně kotle, kamna zapojená do komínu – i průchodem přes vnější 

zeď. Za součást naopak nepovažujeme zejména elektrické spotřebiče, zapojené pouze 

pohyblivým přívodem do zásuvky ve zdi; tyto jsou samostatnými movitými věcmi a 

neuvažují se při hodnocení stavby.“ [1] 

1.1.5 příslušenství 

1)Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou určeny k tomu, aby 

byly s hlavní věcí trvale užívány. 

2)Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem 

užívány. [1] 

1.1.6 Podlahová a obytná plocha 

Podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech plošných výměr podlah 

jednotlivých místností a prostor tvořících příslušenství bytu nebo nebytového prostoru. [1] 

1)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.  
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5) Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků.[3] 

Do úhrnu podlahové plochy se bytů a nebytových prostorů se započte podlahová plocha. 

1.1.7 . Zástavěná plocha 

1)Zastavěná plocha dle ČSN 73 4055 

Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí 

uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich částí); v 1. podlaží se měří na podnoží nebo 

podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektů nezakrytých nebo 

poloodkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými líci svislých 

konstrukcí v rovině upraveného terénu. 

2) Zastavěná plocha dle vyhlášky č. 178/1994 Sb. až č. 3/2008 Sb.  

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty 

vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i pozemních podlaží do vodorovné 

roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. [3] 

1.1.8 Obestavěný prostor 

1) Dle ČSN 

Základní obestavěný prostor Op se stanoví jako součet obestavěných prostorů 

jednotlivých stavebně odlišných částí pozemního stavebního objektu (základů Oz, spodní 

části objektu Os, vrchní části objektu Ov a zastřešení Ot) 

 

Op = Oz + Os + Ov + Ot 

 

přičemž neodečítáme otvory a výklenky v obvodových zdech, lodžie a zapuštěná 

zádveří, průduchy a světlíky do 6m2 vnitřní plochy. [6] 

2) Dle vyhlášky 

Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 

stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje. [3] 

1.1.9 Stavby pro rekreaci 
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stavbou pro rodinnou rekreaci je: 

a) rekreační chata, 

b)zahrádkářská chata, 

c)rekreační domek v zastavěném území obce, 

d)rekreační chalupa[3] 

Rekreační chata 

Rekreační chata je budova obestavěným prostorem nejvýše 360 m3, a se zastavěnou 

plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a 

mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví. 

„Rekreační chaty mají zpravidla číslo evidenční, které určuje polohu statického 

objektu určeného k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo objekt jiného prozatímního 

rázu.“ [3] 

1.1.10 cena 

Pojem cena je používaný pro danou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku, za zboží 

nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. Může nebo 

nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby.  

Ceny smluvní dle zákona o cenách mohou být volné nebo regulované – zveřejněné v cenovém 

věstníku, a to úředně, věcně, časově nebo cenovým moratoriem 

Ceny zjištěné dle zákona o oceňování majetku a prováděcí vyhlášky usměrňují oceňování 

služeb a majetku, konkrétně nemovitostí, věcí movitých, finančního majetku a ostatního 

majetku. [1] 

Cena se stanovuje dohodou nebo oceněním podle zvláštního předpisu, jak plyne z ustanovení 

zákona o cenách [7] 

1.1.11 Hodnota 

Není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická kategorie, 

vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které zle koupit, na jedné straně, 

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

hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, k němuž se odhad 

hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou definovány (např. věcná hodnota, 
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výnosová hodnota, střední hodnota, tržní hodnota, apod.) přitom každá z nich může být 

vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování je proto důležité vždy zcela přesně definovat jaká 

hodnota je zjišťována. [1] 

1.1.12 Oceňování 

Jak vyplívá z předchozích bodů, oceňování je činností, kdy je určitému předmětu nebo službě 

přiřazován peněžní ekvivalent. Je přitom třeba rozlišovat pojmy hodnota a cena, v praxi 

bohužel velmi často zaměňované. [1] 

1.2 PODKLADY K OCE ŇOVÁNÍ 

u každého dokladu se přiměřeně podrobně uvede jeho název, kdo a kdy ho vydal a schválil, 

pod jakým číslem jednacím, k tomu podstatný obsah. 

1.2.1 Podklady k ocenění nemovitosti 

Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je souborem informací o nemovitostech v České republice, který zahrnuje 

jejich soupis, popis a jejich geometrické a polohové určení. Hlavním technickým podkladem 

je geometrický plán, který si nechá vyhotovit majitel nemovitosti.  

Katastr dále eviduje vlastnická a jiná věcná práva k nemovitostem a další právní vztahy. 

Katastr nemovitostí vydává: 

a) kopie katastrální mapy, 

b) identifikaci parcel, 

c) srovnávací sestavení parcel, 

d) opisy pozemnostního archu, 

e) výpisy z pozemkové knihy 

f) a výpisy z katastru nemovitostí. 

Výpis z katastru nemovitostí; neměl by být starší 3 měsíců, je však třeba zvážit, zda například 

pro orientační ocenění není nadbytečné vyžadovat po objednateli, aby vynaložil zbytečně 

námahu a náklady na nový výpis. Ověření daného stavu lze provést také na stránkách 

www.cuzk.cz. [1] 
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Dokumentace objektu 

Jedná se o dokumenty, které nám může poskytnout vlastník objektu. Sem patří: 

stavebně právní dokumentace, výkresová dokumentace provedení stavby, výměry nájemného 

a nájemní smlouvy, přiznání k dani z nemovitosti, smlouvy o správě, o službách spojených 

s údržbou, opravami a provozem nemovitosti. 

Pozemková kniha 

Pozemkové knihy jsou k nahlédnutí na katastrálních úřadech. Výpis z pozemkové 

knihy použijeme zejména u zjišťování stáří starších staveb. Tyto informace může poskytnout i 

místní úřad (obecní, městský, magistrát), pokud úřad vede v rámci odboru vnitřních věcí 

evidenci nemovitostí s archivem základních informací o nemovitostech nacházejících se na 

území obce či města. [1] 

Podklady z leteckého snímkování 

Území celé republiky je od třicátých let pravidelně v několikaletých intervalech 

letecky snímkováno. Pro úřední účely je možno na písemnou žádost obdržet zvětšené snímky 

do měřítka 1:1000, kdy jsou již velmi zřetelné obrysy jednotlivých staveb, ze stínu se dá 

v určitých případech stanovit i jejich výška. Rozeznatelné jsou i jednotlivé stromy. [1] 

 O snímky lze zažádat Vojenský geografický a meteorologický ústav, Čs. odboje 676, 518 01 

Dobruška. 

Ohledání nemovitosti 

Ohledání je třeba předem pečlivě naplánovat. Je třeba nastudovat posuzovanou 

problematiku a příslušný předpis. Předpis je vhodné vzít sebou, kdyby nastala nějaká 

nepředvídaná komplikace. Je vhodné vyhotovit si formulář pro ohledání a nezapomenout na 

pomůcky k měření a zápisu dat. Budovu prohledáváme systematicky od půdy po sklep nebo 

obráceně. Nejprve budovu ohledáme zvenku, později zevnitř. Nezapomínejme na vedlejší 

budovy a zpevněné plochy. Záznam ohledání by měl být natolik podrobný, aby už nebylo 

třeba dalších výpočtů výměr. Tato data dále použijeme k výpočtu zastavěné plochy a 

obestavěného prostoru objektu, na jejichž základu budeme provádět ocenění. [1] 

Pomůcky k měření 

k měření používáme zejména: 
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a) pásmo; je třeba, aby bylo cejchováno a aby bylo z materiálu, vylučující po určité 

době používání jeho protažení. 

b) dřevěný nebo ocelový svinovací dvoumetr – pro měření kratších vzdáleností.; opět 

je třeba dbát na jeho přesnost 

c) teleskopická délkoměrná lať – teleskopicky zasouvatelné tyče, uvnitř s odvíjeným 

pásmem. Vhodné pro měření výšek resp. odstupu od nepřístupných stěn. 

d) ultrazvukový dálkoměr – přístroj, umožňující za pomoci vyslaného ultrazvukového 

paprsku měření vzdálenosti od kolmé plochy, obvykle do 13 m, s přesností na 1 cm. Vhodný 

např. pro měření odstupu od nepřístupných zdí ve sklepích. apod. 

e) laserový dálkoměr měří na základě laserového paprsku odraženého od kolmé 

plochy. Výhodou je přesnost (i na 5 milimetrů) a odpadající nutnost přítomnosti na druhém 

konci. Nevýhodou je cena a špatné zaměřování (vyhledávání paprsku) při silnějším osvětlení 

na větší vzdálenost. [1] 

Jsou i další méně běžné pomůcky, které lze u specifických případů použít.  

1.3 OCEŇOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ CENOU 

Tato cena je zjištěna podle platného oceňovacího předpisu, tedy v současné době dle zákona č 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a dle prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České 

republiky č. 3/2008 Sb. v aktuálním znění (č. 456/2008 Sb., č. 460/2008 Sb. a č. 364/2010 

Sb.). 

Hlavním přepisem je zákon o cenách č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 

Sb., zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. 

1.3.1 Rekreační a zahrádkářská chata 

§ 26 

Rekreační chata a zahrádkářská chata 

(1) Cena dokončené rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty, se zjistí vynásobením 

počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, indexovanou 

průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20 v tabulce č. 1 upravenou podle odstavce 2. V této 

ceně je zahrnuto standardní vybavení rekreační chaty nebo zahrádkářské uvedené v příloze č. 

7. 
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(2) cena upravená se zjistí podle vzorce: 

CU = IPC× I , 

kde 

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

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

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

I= IT × IP × IV 

kde 

IT ..... index trhu se stanoví podle vzorce 

 

kde 

Ti ..... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a tabulky č. 1. 

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

 

kde 

Pi ..... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z přílohy č. 18a tabulky č. 3. 

IV ..... index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce: 

 

kde 

Vi ..... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z přílohy č. 

20 tabulky č. 2. 
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Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou 

uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh. 

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

kvalitativního pásma znaku. 

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. 

(3) Není-li indexová průměrná cena rekreační a zahrádkářské chaty uvedena v v příloze č. 20 

tabulce č. 1, zjistí se jejich cena podle § 6. 

(4) Cena rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty zjištěná porovnávacím způsobem zahrnuje 

i cenu venkovních úprav tvořících její příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek 

č.15, 19, 21, 23 a 34, popřípadě cenu vedlejších staveb, tvořících její příslušenství1), pokud 

součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 m2. 

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

k rekreační chatě nebo zahrádkářské chatě větší než 25 m2, ocení se tyto stavby samostatně 

podle části druhé. 

(6) Pozemky a popřípadě trvalé porosty se ocení samostatně podle části třetí a páté. [3] 

1.3.2 pozemek 

§ 27 

V místě oceňování je cenová mapa, a proto sem ocenil dle cenové mapy. 

1.3.3 Ocenění porostů - zjednodušeně 

§ 42 

Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů 

(1) Pro účely daně darovací a daně z převodu nemovitostí, popřípadě pro účely určené 

zvláštním právním předpisem, se cena trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, 

okrasných rostlin a jejich smíšených porostů, rostoucích na jednom nebo více pozemcích ve 

funkčním celku se stavbami oceňovanými podle § 5, 6, 13, 25, 26 a 26a, zjistí způsobem 

podle odstavců 3 až 5. 

(2) Celková pokryvná plocha trvalých porostů ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin 

a jejich smíšených porostů, oceňovaných podle tohoto ustanovení na pozemcích ve funkčním 

celku může být nejvýše 1 500 m2 včetně. Pokryvnou plochou se v daném případě rozumí 
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plocha kolmých průmětů obsahu všech korun jednotlivých rostlin na povrch pozemku, jehož 

jsou součástí. Pokud je pokryvná plocha těchto porostů větší než 1 500 m2, ocení se trvalé 

porosty ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů podle 

§ 41. 

(3) Cena ovocných dřevin podle části 2 přílohy č. 34 a ostatní vinné révy podle části 4 přílohy 

č. 35 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy těchto trvalých porostů na pozemcích 

oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 a podle cenové mapy stavebních 

pozemků obce a koeficientu 0,045. 

(4) Cena okrasných dřevin podle přílohy č. 37 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy 

těchto trvalých porostů na pozemcích oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 

a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,085. 

(5) Cena smíšených trvalých porostů ovocných dřevin a ostatní vinné révy oceňovaných podle 

odstavce 3 a okrasných dřevin podle odstavce 4 je součinem zjištěné ceny pokryvné plochy 

těchto trvalých porostů na pozemcích, oceňovaných podle § 28 odst. 2 a 5 nebo § 32 odst. 2 

a podle cenové mapy stavebních pozemků obce a koeficientu 0,065. [3] 

1.4 OCENĚNÍ CENOU OBVYKLOU 

Na stanovení této ceny nemovitosti neexistuje žádný oficiální postup. Lze se řídit například 

mezinárodními standardy, jako jsou IVS, nebo evropskými standardy EVS. 

IVS tento pojem definuje jako odhadnutou částku, za níž lze nemovitost vyměnit v den 

ocenění mezi dobrovolným prodávajícím a dobrovolným kupujícím, za předpokladu, že obě 

výše uvedené strany jednaly rozvážně, vědomě a bez nátlaků. Tato cena by se zpravidla měla 

odvíjet od trhu. Pokud v daném místě a čase trh tohoto zboží neexistuje, použila by se 

náhradní metodika, na což je třeba upozornit. 

EVG za tržní hodnotu označuje cenu, za níž mohou být budovy a pozemky prodány 

důvěrným ujednáním mezi dobrovolným prodávajícím a ochotným kupujícím při obchodě 

založeném na řádné koncepci podnikatelské politiky a to za podmínek, že majetek je veřejně 

nabídnut trhu, podmínky trhu mají standardní charakter a že k projednání obchodu mají obě 

strany k dispozici běžnou dobu pro tento typ majetku. Stanovení ceny nesmějí ovlivnit 

spekulativní prvky. 
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1.4.1 Způsob Nákladový 

Tento způsob vyjadřuje ocenění objektu z hlediska nákladů, jež jsou třeba na realizaci. 

Nejpřesnější metodou, jež rozlišuje jednotlivé části stavebních konstrukcí je položkový 

rozpočet. Objemy jednotlivých prvků a provedení se násobí jednotkovou cenou zjištěnou 

z katalogu stavebních prací. Cena reprodukční je suma všech těchto cen. V případě, že se tyto 

náklady stanovují k datu postavení stavby se jedná o cenu pořizovací, v případě že se vztahují 

k datu ocenění, jedná se o cenu reprodukční pořizovací. Ve své práci budu používat cenu 

reprodukčně pořizovací. 

Dle oceňovacího zákona: 

Vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě 

ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění. [2] 

Rekreační chata 

§ 6 

Rekreační chata 

(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty, jejichž základní ceny nejsou uvedeny v příloze 

č. 20, a cena rozestavěné rekreační chaty a zahrádkářské chaty se zjistí vynásobením počtu 

m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným v příloze č. 1, základní cenou 

uvedenou v příloze č. 7, stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a upravenou podle 

odstavce 2. 

(2) Základní cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty uvedená v příloze č. 7 se násobí 

koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce 

ZCU = ZC x K4 x K5 x Ki x Kp 

kde 

ZCU...základní cena upravená; 

ZC..... základní cena podle přílohy č. 7; 

K4 ......koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

 

K4 = 1 + (0,54 x n) 

kde 
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1 a 0,54 je konstanta, 

n.... součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 v tabulce č. 4 

s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení s 

podstandardním vybavením. 

Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, 

která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. 

Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových 

podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. 

Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b). 

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen výjimečně 

na základě průkazného zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný 

popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním resp. nadstandardním 

provedením. 

K5 ... koeficient polohový podle přílohy č. 14, 

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

Kp..... koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. [3] 

1.4.2 Venkovní úpravy 

§ 10 

Venkovní úprava 

(1) Cena venkovní úpravy, kromě té, která tvoří příslušenství ke stavbě oceňované 

porovnávacím způsobem a je zahrnuta v její ceně, se zjistí vynásobením počtu měrných 

jednotek základní cenou uvedenou v příloze č. 11, popřípadě v příloze č. 5 a násobí se 

koeficienty K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. Pokud skutečná 

konstrukce venkovní úpravy neodpovídá způsobu provedení uvedenému v příloze č. 11, 

popřípadě v příloze č. 5, upraví se základní cena přiměřeně k odchylce a násobí se koeficienty 

K5 z přílohy č. 14, Ki z přílohy č. 38 a Kp z přílohy č. 39. 

(2) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 11 na pozemcích ve funkčním celku se 

stavbou oceňovanou dle § 3 typu J, K podle přílohy č. 2 nebo § 5, tvoří-li venkovní úpravy 

příslušenství k těmto stavbám, se zjistí podle odstavce 1 nebo s výjimkou položek č. 2.5, 2.7, 

15, 19, 21, 23 přílohy č. 11 zjednodušeným způsobem ve výši 2 až 3,5 % ze zjištěné ceny 



24 

stavby oceňované podle § 3 typu J, K přílohy č. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjištěné ceny 

stavby oceňované podle § 5, popřípadě ze součtu zjištěných cen těchto staveb a zjištěných 

cen staveb oceňovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich příslušenstvím. 

(3)Cena venkovní úpravy neuvedená v příloze č. 5 nebo příloze č. 11 se zjistí podle nákladů 

na pořízení v době oceňování a upraví se koeficientem Kp z přílohy č. 39. [3] 

1.4.3 Ocenění porostů 

§ 41 

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny 

(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a způsoby 

jejich úpravy jsou provedeny: 

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 34, rozdělené na část – intenzivní výsadba v Kč/m2 a část 2 

– extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs Kč/ks, 

b) pro révu vinnou včetně zařízení vinic v příloze č. 35, pro část 1 – komerční vinice v Kč/m2, 

část 2 – podnožové vinice v Kč/m2, část 3 – nekomerční vinice v Kč/m2 a část 4 – ostatní 

výsadby vinné révy v Kč/keř, 

c) pro chmelové rostliny včetně zařízení chmelnic v příloze č. 36, pro část 1 – chmelnice 

s neozdravenými rostlinami a část 2 – chmelnice s ozdravenými rostlinami. 

(2) Ceny okrasných rostlin, vč. trvalých nelesních porostů na nelesních pozemcích, jsou 

uvedeny v příloze č. 37. [3]  

1.4.4 Ocenění způsobem porovnávacím 

Myšlenou této metody je srovnání oceňované nemovitosti s porovnatelnými (podobnými) 

nemovitostmi, pokud možno tak ve stejné lokaci. Na základě vlastností srovnávaných 

nemovitostí a informací o tržních cenách tak lze zjistit tržní hodnotu oceňované nemovitosti. 

Tuto metodu považujeme za jednu z hlavních metod při zjištění obvyklé ceny nemovitosti. 

Porovnávací metoda ocenění se dělí z několika hledisek: 

a) metoda přímého porovnání – v tomto případě se porovnává nemovitost oceňovaná přímo 

s nemovitostmi srovnávacími, 

Cena standardního objektu se určí ze zpracované databáze nemovitostí. 
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b) metoda nepřímého porovnání – toto je metoda, u níž se oceňovaná nemovitost porovná se 

standardním objektem, který má přesně definovanou cenu i vlastnosti, 

dalším hlediskem je: 

a) monokriteriální – zde se porovnání provádí právě na základě jednoho kritéria, 

b) multikriteriální – u tohoto způsobu se porovnání provádí na základě více kriterií, 

Cena zjištěná touto metodou je závislá na několika faktorech. Důležitá je poloha 

nemovitosti, jak jsem již napsal výše. Dalším podstatným aspektem je podobnost 

porovnávané a porovnávací nemovitosti. Tyto odlišnosti se zohledňují v podobě koeficientů, 

tudíž koeficienty vyjadřují rozdílné vlastnosti objektů. Ceny jednotlivých nemovitostí se tímto 

způsobem upraví a následný průměr z upravených cen je průměrnou cenou databáze. 

2  BRNO A MĚSTSKÁ ČÁST BYSTRC 

2.1.1 Brno 

Brno je tradiční hlavní město Moravy a největší metropole jižní Moravy. Brno prošlo 

během své existence složitým vývojem. Ten začal v polovině 13. století, kdy se začalo 

rozpínat ve strategicky významném prostoru strmě stoupajícího pásma Vysočiny a 

Dolnomoravských rovin. Dalším významným faktorem vedoucím k založení města právě 

v tomto prostoru byly dvě významné řeky Svitava a Svratka. 

 Brno (latinsky Bruna, německy Brünn) je v dnešní době rozlohou i počtem obyvatel 

druhé největší město České republiky. Tradiční hlavní město Moravy je také správním 

střediskem Jihomoravského kraje. Trvalý pobyt v Brně má přihlášeno 371 399 obyvatel, širší 

metropolitní oblast měla v roce 2009 celých 730 000 obyvatel. Nemalou část území Brna 

pokrývají lesy. Roční srážky jsou zde 505 mm a průměrná roční teplota dosahuje 9,4 °C.  

Brno je také důležitým místem z hlediska vysokého školství v České republice. Je zde 

na 26 fakult různého zaměření od technického po humanitní. V tomto městě mají své studio 

zřízeny i Česká televize a Český rozhlas. Brno je střediskem české justice i celé řady dalších 

důležitých institucí. Těmi významnějšími jsou třeba Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a 

Ústavní soud České republiky. Dalšími mezinárodně známými Místy v Brně je Brněnské 

výstaviště, kde se již od roku 1928 pořádají veletrhy nejrůznějšího druhu a Masarykův okruh, 

kde se mimo jiné jezdí i jeden ze závodů seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Na 

české poměry nevídanou podívanou je dnes již také tradiční mezinárodní přehlídka ohňostrojů 
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Ignis Brunensis, která si svou návštěvností i přes 200 000 tisíc diváků vysloužila více než 

čtrnáctiletou tradici. 

Mezi dominanty města patří katedrála sv. Petra a Pavla na vršku Petrov, hrad a 

pevnost Špilberk i druhý z dochovaných hradů na území města Brna jménem Veveří, 

Vztyčující se nad Brněnskou přehradou. Z mladších, ne však méně významných památek 

města je vila Tugendhat, ta je zapsána mezi Světové dědictví UNESCO. V současné době v ní 

probíhají rozsáhlé rekonstrukce. 

Brněnský magistrát vynakládá na kulturu ročně nemalé částky. Díky tomu v Brně 

působí řada divadel, muzeí a dalších kulturních institucí. V průběhu roku je zde řada 

nejrůznějších kulturních akcí i festivalů nejrůznějšího druhu. Jako muzea bych zde rád napsal 

Technické muzeum, Muzeum města Brna a Mendelovo muzeum. Mezi významnějšími 

divadly zde majícími svou scénu bych rád uvedl Národní divadlo Brno, Mahenovo divadlo, 

Janáčkovo divadlo a Městské divadlo Brno. [5] 

 

2.1.2 Městská část Bystrc 

Brno – Bystrc se rozkládá na severozápadním okraji Brna. Tato městská část má 

rozlohu 2725 ha a je tak v Brně vůbec největší městskou částí i katastrálním územím města. 

Územní obvod městské části tvoří jediné katastrální území Bystrc. Dle informací z vývěsky 

města Brna zde v lednu v roce 2009 bylo nahlášeno k trvalému pobytu 23432 osob. 

Západní hranice městské části tvoří hranice správního obvodu města Brna. Ze severu 

Bystrc sousedí s městskou částí Brno – Kníničky, z jihu Brno – Žebětín, z jihovýchodu Brno 

– Jundrov, z východu Brno – Komín. Pro území rekreační oblasti Brněnské přehrady je 

stavebnímu úřadu Zastupitelstvem městské části Brno - Bystrc doporučen samostatný územně 

plánovací podklad. 

Podloží je zde z hlediska geologického velmi pestré. Ze starohorních hlubinných 

vyvřelin jsou zde zastoupeny převážně granodiority a diority, typické pro oblast kolem Brna. 

V některých místech jsou tyto horniny viditelné i na povrchu terénu, jinde jsou překryty 

mladšími sedimenty (písky, hlíny, štěrky).  

Z geomorfologického hlediska patří Brno – Bystrc do oblasti Brněnská vrchovina, 

celku Bobravská vrchovina, podcelek Lipovská pahorkatina. Nadmořská výška této městské 

části se pohybuje v rozmezí 200-479 m. n. m. 
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Obr. č. 1 – Administrativní mapa městských částí města Brna  

 

Zajímavosti městské části Brno – Bystrc¨ 

Občanská vybavenost, sociální a kulturní infrastruktura 

Školství je v Bystrci zastoupeno třemi vzdělávacími stupni – jednou střední školou, 

čtyřmi základními a šesti mateřskými školami. Jsou zde i dvě základní umělecké školy. 

Zdravotní péče je v městské části Brno – Bystrc zajišťována ambulantně, nejsou zde žádná 

lůžka. Na území jsou rovněž v provozu čtyři lékárny, sídlící v blízkosti zdravotních středisek. 

Dohromady se v Bystrci nachází 17 sportovišť, skatepark a lezecká stěna (ulice Vondrákova). 

Na území se nachází také 5 supermarketů. Je zde celkem 17 restaurací. 

Na území této městské části se nachází řada zajímavých turistických atrakcí – 

Například hrad Veveří, Brněnská přehrada, Zoologická zahrada Brno, Údolí oddechu a 

v neposlední řadě rozsáhlé Podkomorské lesy. 
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Brněnská přehrada 

Povodně na řece Svratce, jež se téměř každoročně opakovaly, působily velké škody 

zemědělcům a nejen jim. Z toho důvodu se již brzy po první světové válce začalo uvažovat o 

stavbě přehrady. Účel přehrady byl nejen ochrana zemědělských území, ale i tvorba elektrické 

energie či zásobárna užitkové i pitné vody. Nakonec přehrada vznikla v letech 1936-1940 

vystavěním hráze a zatopením obce Kníničky. Přehrada má rozlohu 259 ha a v průběhu let se 

stala oblíbeným rekreačním místem nejen pro obyvatele Brna. 

 

Obr. č. 2 – Pohled na hráz Brněnské přehrady [9] 

 

 

 

Hrad Veveří 

Hrad leží na skalnatém pahorku nad Brněnskou přehradou. První zmínky o něm jsou 

již 11. století. Z hradu je pěkný výhled na okolí i Brněnskou přehradu. Jedná se o jeden z 
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nejrozsáhlejších a zároveň nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale i v České 

republice vůbec. 

 

Obr. č. 3 – Pohled na hrad Veveří od Brněnské přehrady [10] 

ZOO v Bystrci 

Zdejší Zoologická zahrada vznikla v roce 1949. Vybíralo se mezi několika lokalitami, 

nakonec však zvítězila Mniší hora v Bystrci. Je zde velké množství plazů, ryb, dravých ptáků, 

vodních ptáků, ale i rozsáhlé množství nejrůznějších savců. Pro příklad bych uvedl zdejší 

výběh s ledními medvědy, jež má i zajímavé chovatelské úspěchy v podobě několika 

odchovaných mláďat. 

3  OBJEKT Č. 1 

3.1 OCEŇOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ CENOU 

Cena podle oceňovacího předpisu v současné době ze zákon č151/1997 o oceňování 

majetku, a prováděcí vyhláška Ministerstva financí ČR č.3/2008 Sb. (oceňovací vyhlášky), 

v aktuálním znění (460/2009 Sb., 456/2009 Sb. a 364/2010 Sb.). 
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Základním předpisem o cenách č. 526/1990 Sb., o cenách (ve znění zákona č. 135/1994 Sb. a 

zákona č. 151/1997 Sb.) 

Před zahájením tohoto výpočtu je třeba vypočítat u jednotlivých objektů celkový obestavěný 

prostor. Výpočet je dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 

Sb., č 460/2009 Sb. a 364/2010 Sb. 

3.1.1 Informace o objektu 

Pro začátek bych chtěl uvést, že všechny objekty pro rodinnou rekreaci zde 

porovnávané se nachází v nedaleké blízkosti Brněnské přehrady v městské části Bystrc. Tento 

objekt slouží k celoročnímu bydlení. V této nemovitosti trvale bydlí muž přibližně v mém 

věku. K objektu patří studna. Přístupová cesta je ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Inženýrské sítě vedou pod přístupovou komunikací. Na pozemku nejsou věcná břemena. 

 

Obr. č. 4 – chata č. 1 



31 

Chata užívaná k trvalému bydlení č.e. 570 

Budova je na vlastním pozemku na parcele č. 3169 (č. 3170 zahrada). Jedná se o samostatně 

stojící objekt, který má jedno částečně podzemní, jedno nadzemní podlaží. 

Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 

Popis chaty: 

Půdorys: ve tvaru obdélníku. Nosná konstrukce: zděná kamenná. Základy: betonové pasy. 

Izolace proti zemní vlhkost; provedena (vodorovná). Vnější úprava povrchů: 

vápenocementová omítka (převažující). Stropní konstrukce: Dřevené. Střecha: nízká pultová – 

dřevěná nosná konstrukce, Střešní krytina: plech pozinkovaný. Klempířské konstrukce: 

oplechování střechy, komínu, žlab a svody z plechu pozinkovaného. Bleskosvod: proveden. 

Napojení na přípojky: vodovod, elektřina, splašková kanalizace je vedena do žumpy. 

Popis 1. podzemní až 1. nadzemní podlaží: 

Obvodové stěny: zděné z kamene tl. 45 cm. Vnitřní stěny a příčky: zděné z cihel plných. 

Stropní konstrukce: bez podhledu, dřevěné trámové. Povrchová úprava: vápenná omítka. 

Okna: dřevěná s dvojsklem. Dveře: rámové ze dřeva. Podlahy v obytných místnostech: 

parkety. Podlahy v ostatních místnostech: keramická dlažba, mazanina + PVC, v 1. PP 

betonová mazanina. Vytápění:krbem a elektrickými přímotopy. Elektroinstalace: 220V i 380 

V. Rozvod vody: studené i teplé.  Zdroj teplé užitkové vody: elektrický bojler. Rozvod 

z kanalizace: z kuchyně a z koupelny s WC. Rozvod plynu: není. Vybavení kuchyně: 

elektrická varná deska. Vnitřní hygienické vybavení: sprchový kout, umyvadlo, WC mísa. 

Další vybavení: krb, kuchyňská linka. 

Výčet místností jednotlivých podlaží: 

1.PP –2 x ložnice  

1.NP – chodba, koupelna s WC, spíž, kuchyň, terasa, obývací pokoj, balkon 

Stáří chaty: 

 Odhadem 50 let 

Provedené rekonstrukce a stavební úpravy: 

V roce 2005 byla provedena výměna kuchyňské linky.  
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Zjištěné závady: 

Okna netěsní. 

Celkový technický stav je dobrý. 

 

Obr. č. 5 – Chata č. 1 (v červeném kolečku se nachází objekt č. 1) 

3.1.2 Výpočet 

Obestavěný prostor 

Tab. č. 1. – Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu č. 1  

o 1.PP       délka šířka výška ZP OP 
  Část       m m m m2 m3 
  Horní část 6,600 4,500 2,300 29,70 68,31 
  Dolní část 4,600 3,950 2,300 18,17 41,79 
  Terasa 1,800 4,500 2,300 8,10 18,63 

  Celkem 1.PP           55,97 128,73 
o 1.NP       délka šířka výška ZP OP 
  Část       m m m m2 m3 
  Širší část       6,600 4,500 2,470 29,70 73,36 
  Užší část       4,600 3,950 2,470 18,17 44,88 
  Terasa       2,000 3,950 2,470 7,90 19,51 
  Balkon       1,800 4,500 1,000 8,10 8,10 

  Celkem 1.NP           63,87 145,85 
zastřešení - střecha plochá délka šířka výška ZP OP 
     Část       m m m m2 m3 

nadezdívka 1. část   
 

    8,400 4,500 0,060 37,80 2,27 
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nadezdívka 2. část     6,600 3,950 0,060 26,07 1,56 

plochá střecha 1. část     8,400 4,500 0,770 37,80 14,56 

plochá střecha 2. část 
 

      6,600 3,950 0,480 26,07 6,26 

Celkem zastřešení           63,87 24,65 

Tab. č. 2. – Výsledky zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu č. 1  

  Rekapitulace           ZP OP 
                m2 m3 

1. podzemní podlaží           55,97 128,73 
1. nadzemní podlaží           63,87 145,85 
zastřešení             63,87 24,65 

Celkem             63,87 299,23 

 

Celkový obestavěný prostor objektu č. 1 je 299,22 m3 a zastavěná plocha činí 63,87 m2. 

 

Podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2009 Sb., a vyhlášky č. 364/2010 Sb. 

§ 2, písmene d. stavba splňuje podmínky pro stavbu pro rodinnou rekreaci. 

 

Rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 

m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může být podsklepená a mít nejvýše jedno 

nadzemní podlaží a podkroví. CITACE 

Ocenění chaty 

Pro výpočet porovnávacím způsobem podle vyhlášky si zjistíme v příloze č. 20, tabulce č. 1 

základní cenu. Jedná se obec Brno a Katastrální území Bystrc 611778 (Brno 4.). Základní 

cena činí 4 067,- Kč. 

Administrativní ocenění objektu č 1. 

Ocenění rekreačních chat porovnávacím způsobem podle §26 a přílohy č. 20 a 18a vyhlášky 

č. 364/2010 

Obec: Brno 

Katastrální území: Bystrc 611778 (Brno 4) 

Základní cena: IPC= 4 067,- Kč 
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Porovnávací způsob zahrnuje zjištění jednotlivých indexů. Nejprve dle přílohy č. 18a, tabulky 

č.1 je nutno zjistit index trhu, kterým se posuzuje situace pro obchodování s nemovitostmi 

daného tipu v oblasti, kde se nemovitost nachází.  

 

Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 1,0 

Tab. č. 3. – Výpočet It, objektu č. 1 

Znak č. Název znaku 
Popis Kvalitativního 
pásma 

Č. kvalitativního 
pásma 

koef. 

Index trhu It - p říloha č. 18a, tabulka.  č.1 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Nabídka odpovídá 
poptávce 

III. 0 

2 Vlastnictví nemovitosti 
Stavba na vlastním 
pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

II. 0 

3 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem) 

Bez vlivu II. 0 

 

Dalším indexem je index vybavení dle přílohy č. 20, tabulky č.2. Ten posuzuje stavbu 

z hlediska technologii, materiálů, nebo příslušenství, jež ke stavbě přísluší či s ohledem na 

stáří objektu. 
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Index vybavení I v= (1+ΣV i) * V10 * 0,8=0,983 

Tab. č. 4. – Výpočet Iv, objektu č. 1  

Index konstrukce a vybavení - pří. 20, tab. č.2 
Iv 

Číslo Název znaku Druh pásma (kvalitativní pásma) Číslo 
0 Typ stavby III. B 

 
1 Druh stavby Rekreační chata II. 0 
2 Svislé konstrukce Zděné tl. Větší než 30 cm V. 0,05 

3 Střešní konstrukce Krov neumožňující zřízení podkroví I. -0,01 

4 
Napojení stavby na 
sítě 

El. Proud, voda, žumpa 
II. 

0 

5 
Vybavení 

WC ve stavbě, koupelna nebo 
sprchový kout 

IV. 0,10 

6 Vytápění stavby Lokální vytápění II. 0 

7 
Příslušenství stavby 

Příslušenství bez výrazného vlivu na 
cenu chaty III. 

0 

8 
Výměra pozemků 
užívaných se 
stavbou 

Nad 400m2 III. 0,03 

9 
kriterium jinde 
neuvedené 

Bez vlivu na cenu 
III. 

0 

10 
Stavebně-technický 
stav 

Stavba v dobrém stavu s 
pravidelnou údržbou 

II. 1,05 

11 
Koeficient stáří 
popř. rekonstrukce 

30-50 let C 0,8 

0,983 

 

Index polohy, který zohledňuje dostupnost, prostředí a vybavenost okolní lokality je poslední 

z indexů který zde používáme. 

Index polohy IP = (1+ Σ Pi) = 1,24 

Tab. č. 5. – Výpočet Ip, objektu č. 1  

Poloha nemovitosti Ip - pří. 18a, tab. č.3 1,24 

1 Životní prostředí a atraktivita oblasti Oblíbené rekreační oblasti IV. 0,15 

2 Přírodní lokalita Les i vodní plocha v místě IV. 0,05 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0,00 

4 Dopravní dostupnost 
Bezproblémový příjezd k hranici 
pozemku 

III. 0,00 

5 Hromadná doprava Dobrá dostupnost II. 0,00 
6 Parkovací možnosti Špatné I. -0,02 
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7 
Obchody a služby (okolí 
nemovitosti) 

obchod nebo služby II. 0,00 

8 Sportoviště v místě - přístupné veřejnosti II. 0,06 
9 Obyvatelstvo v okolí Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 
Změny v okolí s vlivem na cenu 
nemovitosti 

Bez vlivu III. 0,00 

11 Vlivy neuvedené Žádné II. 0,00 

 

Tyto tři indexy spolu vynásobíme a tím získáme index cenového porovnání. Tím následně 

vynásobíme základní cenu a obestavěný prostor daného objektu a získáme cenu stavby 

porovnávacím způsobem. 

Tab. č. 6. – Výsledná cena porovnávací metodou s příslušenstvím, objektu č. 1 

Koeficient cenového porovnání I podle §24/2 I= I T x IP * I V   1,219 

Základní cena upravená ZCU = ZC x I Kč/m3 4957,67 
Výměra celkem m3 299,22 
Cena stavby, včetně ev. příslušenství bez pozemku Kč 1483434,02 

 

Celková cena objektu č. 1 určená porovnávací metodou dle vyhlášky činí: 

1.483.434,02 Kč 

Ocenění pozemku 

V místě ocenění je platná cenová mapa. Z toho důvodu jsem ocenil dle cenové mapy. 

Tab. č. 7. – Výpočet ceny pozemku dle cenové mapy, objekt č. 1 

Ocenění zahrady a stavebního pozemku 
Plocha zastavěné části pozemku Objektem pro rodinou rekreaci 63,87 
zahrada viz katastr nemovitostí 525,13 
Celková plocha pozemku   589 
Cena pozemku Dle cenové mapy 480 
Rok ocenění   2011 
Celková cena pozemku   282720,00 

 

Celková cena pozemků k objektu č.1 činí:  282.720,-Kč 

Ocenění trvalých porostů – zjednodušeným způsobem 

Smíšení trvalé porosty ovocných dřevin, porosty okrasných dřevin, vinné révy a ostatní se 

oceňují zjednodušeným způsobem podle § 42.  
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Celková cena pozemku se podělí kompletní plochou pozemků a vynásobí se pokryvnou 

plochou společně s koeficientem smíšeného porostu. 

Tab. č. 8. – Zjednodušený způsob ocenění trvalých porostů, objekt č. 1 

Ocenění trvalých porostů 
Celková cena pozemku 282720 
Celková plocha pozemku 589 
Pokryvná plocha porostu 22,5 
Koeficient smíšeného porostu 0,065 
Zjednodušená cena trvalého porostu 702,00 

 

Zjednodušená cena trvalých porostů objektu č. 1 je 702,00 Kč 

Ocenění studny 

Studna nepatří mezi příslušenství, které je součástí ceny objektu pro rodinou rekreaci při 

porovnávacím způsobu ocenění. Je proto oceněna samostatně včetně koeficientu Kp. V roce 

1991 byla provedena výměna čerpadla ve studni. 

 

Tab. č. 9. – Výpočet ceny kopané studny, objekt č. 1 

Studna kopaná 
Studna       
celková hloubka studny   m 5 
průměr vrtu   m 1 
Rok odhadu     2011 
Rok pořízení     1981 
Stáří   roků 30 
Předpokládaná životnost   roků 100 
Opotřebení   % 30,00 
Ocenění       
Hloubka metrů ZC (Kč/m)   
  5 1950,00   
Celkem výchozí cena dokončené studny Kč 9750,00 
Stupeň dokončení studny   % 100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení   9750,00 
Opotřebení studny     2925,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna   6825,00 
Čerpadlo základní cena podle přílohy č. 10 9480,00 
Výchozí cena   Kč 9480,00 
Stupeň dokončení čerpadla   % 100,00 
Výchozí cena čerpadla po zohlednění stupně  Kč 9480,00 
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Dokončení % 100 
Opotřebení   % 66,67 
Opotřebení čerpadla   Kč 6320,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp čerpadlo Kč 3160,00 

Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp 
studna - 
čerpadlo 

Kč 
9985,00 

Koeficient polohový K5 dle přílohy č. 14   1,20 

Koeficient změny cen staveb Ki dle přílohy č. 38 
CZ-CC 

46.25.22.2 2,322 
Koeficient prodejnosti Kp     1,251 
Cena ke dni odhadu s Kp     34805,58 

 

Cena studny včetně čerpadla u objektu č. 1 je 34.805,58,-Kč 

3.1.3 Rekapitulace 

Tab. č. 10. – Rekapitulace objekt č. 1 

Rekapitulace objekt č. 1 
Cena porovnávací metodou dle vyhlášky 1483434,02 
Cena pozemků dle cenové mapy 282720,00 
Cena trvalých porostů zjednodušeně 702,00 
Cena studny s Kp 34805,58 

Celková cena objektu č. 1 1801661,60 

Celková cena objektu č. 1 po zaokrouhlení 1801660,00 

 

Celková cena objektu č. 1 je 1.801.660,-Kč 

slovy: jedenmilionosmsetjednattisícšestsetšedesát Kč 

 

3.2 OCEŇOVÁNÍ V ĚCNOU CENOU (NÁKLADOVÉ) 

3.2.1 Výpočet 

Ocenění rekreačního objektu č. 1 

Pro tento typ ocenění si nejprve v příloze č. 7 určíme typ rekreační chaty. Podle typu svislé 

nosné konstrukce a dle toho, zda-li je chata podsklepená či nikoliv vybereme příslušný typ s 

danou cenou. 
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Objekt č. 1, podsklepený, neumožňující podkroví, se svislou nosnou konstrukcí zděnou 

v tloušťce na 15 cm budeme počítat s cenou 1650,- Kč. Jedná se o typ stavby II B.  

Tab. č. 11. – Nákladové ocenění, objektu č. 1 

Výpočet ceny - rekreační chata zděná, podsklepená 

 
Rekreační objekt                    typ   B II.     podsklepený  

Střecha          plochá    
bez 

podkroví  
Základní cena    dle typu z př. č. 6 vyhlášky ZC/ Kč/m3       1 650,00 
Koeficient využití 
podkroví 

    Kpod         1,000 

Základní cena  po 1. 
úpravě 

     = ZC/ x Kpod ZC Kč/m3       1 650,00 

Obestavěný prostor objektu   OP m3       299,22 
Koeficient polohový Př. č. 14  K 5 -       1,20 

Koeficient změny cen staveb Př. č. 38  K i -   
CZ-CC 

111 
2,169 

Koeficient prodejnosti                                Př. č. 39 Kp  -       1,251 

 

Nejen základním, ale i hlavním u této metody je koeficient vybavení. Jedná se o rozčlenění 

stavby na jednotlivé konstrukce. Tyto konstrukce jsou dány přílohou č. 7 vyhlášky. 

K jednotlivým typům konstrukcí přiřazujeme jejich standart, nadstandard či podstandard. 

Těmito vlastnostmi dále ovlivňuji podíl konstrukcí uvedený v příloze č. 15. Hodnoty dané 

vyhláškou vynásobíme při standardním provedení koeficientem 1,00, při podstandard 

koeficientem 0,46 a u nadstandardu koeficientem 1,54. V případě, že nějaká konstrukce chybí, 

nebo ji vyhláška neuvažuje, počítá se s objemovým podílem či koeficientem 0. Koeficient 

vybavení stavby je suma takto upravených podílů. 

 

 

Tab. č. 12. – Koeficient vybavení stavby u objektu č. 1 

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

1 Základy betonové pasy s izolací S 0,08200   100 0,08200 1,00 0,08200 
2 Zdivo zděné tl. 45 cm N 0,29400 100 0,29400 1,54 0,45276 
3 Stropy  bez podhledu, dřevěné S 0,11300 100 0,11300 1,00 0,11300 

4 Střecha 
krov dřev. vázaný,  střecha 
pultová 

S 0,06100 100 0,06100 1,00 0,06100 

5 Krytina plech pozinkovaný S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,04000 

6 
Klempířské 
konstrukce  

úplné z pozinkovaného 
plechu vč. parapetů 

S 0,00700 100 0,00700 1,00 0,00700 

7 Úprava povrchů vápenocementové omítky S 0,08000 100 0,08000 1,00 0,08000 

8 Schody 
 

C 0,02000 100 0,02000 0,00 0,00000 
9 Dveře rámové ze dřeva S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
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10 Okna dřevěná zdvojená S 0,05100 100 0,05100 1,00 0,05100 

11 Podlahy 
keramická dlažba, 
mazanina + PVC 

S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,04000 

12 Vytápění krbem a přímotopy S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 

13 Elektroinstalace 220/380V, jističe S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 

14 Rozvod vody rozvod studené a teplé vody S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 

15 Zdroj teplé vody elektrický bojler S 0,01000 100 0,01000 1,00 0,01000 

16 Instalace plynu není c 0,00200 100 0,00200 0,00 0,00000 

17 Kanalizace z kuchyně, koupelny, WC S 0,02000 100 0,02000 1,00 0,02000 
18 Záchod standardní splachovací S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 
19 Okenice částečně provedeny p 0,01800 100 0,01800 0,46 0,00828 

20 
Vnitřní hygienické 
vybavení 

umyvadlo sprcha s 0,02200 100 0,02200 1,00 0,02200 

21 Ostatní krb, digestoř, mříže, sporák S 0,02300 100 0,02300 1,00 0,02300 
  Celkem         1,00000    1,12704 

 

Následně po vypočtení koeficientu vybavení stavby jsem vypočítal opotřebení stavby 

analytickou metodou. 

Principem analytické metody výpočtu opotřebení je výpočet opotřebení jednotlivých 

konstrukcí stavby a jejího vybavení v závislosti na stáři jednotlivých částí a předpokládané 

životnosti těchto částí. Opotřebení jednotlivých konstrukcí se počítá lineárně. Na závěr se 

počítá vážený průměr opotřebení a vahou jsou cenové podíly jednotlivých konstrukcí z celku.  

 

Tab. č. 13. – Výpočet opotřebení analytickou metodou u objektu č. 1 

Analytická metoda výpočtu opotřebení 

Pol. Č 
Konstrukce a 

vybavení 
Přepočtený 

podíl A 
Stáří B 

Životnost 
prvku C 

Opotřebení B/C 100×A×B / C 

    
     

1 Základy 0,07276   50 175 0,28571   2,07874 
2 Zdivo 0,40172   50 140 0,35714   14,34720 
3 Stropy 0,10026   50 140 0,35714   3,58078 
4 Střecha 0,05412   50 110 0,45455   2,46021 
5 Krytina 0,03549       0,60000   2,12947 

6 
Klempířské 
konstrukce 

0,00621       0,70000   0,43477 

7 
Úprava 
povrchů 

0,07098       0,60000   4,25894 

8 Schody 0,00000   
  

0,00000   0,00000 
9 Dveře 0,02751       0,60000   1,65034 
10 Okna 0,04525       0,70000   3,16759 
11 Podlahy 0,03549       0,60000   2,12947 
12 Vytápění 0,02662       0,60000   1,59710 

13 
Elektroinstala-
ce 

0,02751       0,60000   1,65034 
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14 Rozvod vody 0,01863       0,60000   1,11797 

15 
Zdroj teplé 
vody 

0,00887       0,60000   0,53237 

16 Instalace plynu 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

17 Kanalizace 0,01775       0,60000   1,06474 
18 Záchod 0,00355       0,60000   0,21295 
19 Okenice 0,00735       0,60000   0,44080 

20 
Vnitřní 
hygienické 
vybavení 

0,01952       0,60000   1,17121 

21 Ostatní 0,02041       0,60000   1,22444 
    1,00         

    Opotřebení analytickou metodou                             45,25 % 

 

U konstrukcí, jejichž opotřebení by neodpovídalo skutečnosti, jsem opotřebení stanovil 

odborným odhadem. 

Výpočet nákladového ocenění 

Tab. č. 14. – Výpočet opotřebení analytickou metodou, rekapitulace u objektu č. 1 

Koeficient vybavení    ( z výpočtu výše ) K4 -       1,12704 

Zákl. cena upravená bez Kp    ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m3       4 840,21 

Zákl. cena upravená s Kp    ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3       6 055,10 

Rok odhadu                                                            2011,00 

Rok pořízení                                                      1961,00 
Stáří                                                                 S roků       50,00 
Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )           analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků       
viz anal. 
výpočet 

Opotřebení    O %       45,25 
Výchozí cena                                                    CN Kč       1448287,64 

Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč       1473987,64 
Odpočet na opotřebení                               45,08 %   O Kč       -655350,16 
Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč       792937,48 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991?                                                       

          ne 

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                               0 % Kč 
   

0,00 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                     Kč       792937,48 

 

Cena objektu podle ocenění nákladového, objekt č. 1 792.937,48 Kč 
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Venkovní úpravy objekt č. 1 

Žumpa 

Pro výpočet žumpy je třeba znát její stáří, výměru a z čeho byla postavena. Pro první 

počítáme s tím, že jde o žumpu z monolitického i montovaného betonu, s životností 80-100 

let. Základní cena za m3 této stavby je 2.300,- Kč. 

 

Tab. č. 15. – Výpočet ceny žumpy, objekt č. 1 

Název Žumpa 
Umístění   Brno - Bystrc 
Popis   žumpa 
Technický stav   dobrý 
Výměra m3 7,5 
CZ-CC   2 223 
Koeficient změny staveb příloha 38 Ki - 2,324 

Rok odhadu     rok 2011 

Rok pořízení     rok 1961 

Stáří   S roků 50 

Předpokládaná životnost   Z roků 100 

Opotřebení   O % 50 

Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/jedn. 2 300,00 

Koeficient polohový   K5 - 1,200 

Základní cena upravená bez Kp CZU=ZCxK5xKi Kč/jedn. 6414,24 

Výchozí cena  bez Kp   CN=ZCUxL Kč 48106,80 

Opotřebení   50% Kč 24053,40 

Cena ke dni odhadu bez Kp   Žumpa Kč 24053,40 

 

Výsledná cena žumpy objektu č. 1 je 24.053,40 Kč 

Studna 

V případě studny se jedná o obdobný postup. Zjistíme si průměr studny, její hloubku, stáří a 

způsob stavby studny. Standardním vybavením studny je čerpadlo, proto se započítává do 

ceny studny. U objektu č. 1 se jedná o studnu kopanou o hloubce do 5 m včetně. Základní 

cena tohoto typu studny je 1.950,- Kč. Čerpadlo je elektrické, základní cena 9.480,- Kč. 
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Tab. č. 16. – Výpočet ceny studny a čerpadla, objekt č. 1 

Studna kopaná 
Studna       
celková hloubka studny   m 5 
průměr vrtu   m 1 
Rok odhadu     2011 
Rok pořízení     1981 
Stáří   roků 30 
Předpokládaná životnost   roků 100 
Opotřebení   % 30,00 
Ocenění       
Hloubka metrů ZC (Kč/m)   
  5 1950,00   
Celkem výchozí cena dokončené studny Kč 9750,00 
Stupeň dokončení studny   % 100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení   9750,00 
Opotřebení studny     2925,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna   6825,00 
Čerpadlo základní cena podle přílohy č. 10 9480,00 
Výchozí cena   Kč 9480,00 
Stupeň dokončení čerpadla   % 100,00 
Výchozí cena čerpadla po zohlednění stupně dokončení Kč 9480,00 
Opotřebení   % 66,67 
Opotřebení čerpadla   Kč 6320,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp čerpadlo Kč 3160,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna - čerpadlo Kč 9985,00 
Koeficient polohový K5 dle přílohy č. 14   1,20 
Koeficient změny cen staveb Ki dle přílohy č. 38 CZ-CC 46.25.22.2 2,322 
Koeficient prodejnosti Kp     1,251 
Cena ke dni odhadu bez Kp     27822,20 

 

Výsledná cena studny a čerpadla č. 1 je 27.822,20 Kč 

Kanalizační přípojka 

Zde se počítá obdobně, jen s metry délkovými (běžnými) u kanalizační přípojky. 

 počítá se délka přípojky vedoucí od stavby k žumpě. 

 Přípojka je typu: kameninová DN 200 mm, délka 10m, rok pořízení 1961 

 

 



44 

Tab. č. 17. – Výpočet kanalizační přípojky, objekt č. 1 

položka hodnota jednotka  Přílohy 
Ki 2,324    dle přílohy. č. 38  
K5 1,200    Brno        dle přílohy. č. 14  
Kp 1,251    Bystrc     oblast Brno 4 dle přílohy. č. 39 
stáří  50 let   

životnost 100 let 
opotřebení 50 % 

Délka ZC (Kč/m) ZCU (Kč/m) Cena celkem bez Kp 
10 m 1 450,00 4 043,76 20.218,80 

 

Výsledná cena kanalizační přípojky objektu č. 1 je 20.218,80 Kč 

 

Elektrická přípojka 

Přípojka je typu: kabel AL 25 mm2 zemní kabel, délka 15m, rok pořízení 1961 

 

Tab. č. 18. – Výpočet elektrické přípojky, objekt č. 1 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,237   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  50 let 

životnost 60 let 
opotřebení 83 % 

Délka ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
15 m 195,00 523,46 1 308,65 

 

Výsledná cena elektrické přípojky objektu č. 1 je 1.308,65 Kč 
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Přípojka vody 

Přípojka je typu: Přípojka vody DN 50 mm, ocelové potrubí, délka 16m, rok pořízení 1961 

 

Tab. č. 19. – Výpočet přípojky vody, objekt č. 1 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,322   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  50 let 

životnost 60 let 
opotřebení 83 % 

Délka ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
16 m 420,00 1 170,29 3 120,77 

 

Výsledná cena přípojky vody u objektu č. 1 je 3.120,77 Kč 

 

Pilíř pro elektroměry 

Zde se počítá s metry krychlovými daného pilíře pro elektroměry. 

Typ pilíře: Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihel, 0,45 m3, rok pořízení 1961 

 

Tab. č. 20. – Výpočet pilíře pro elektroměry, objekt č. 1 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,237   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  50 let 

životnost 60 let 
opotřebení 83 % 

Objem ZC(Kč/m3) ZCU(K č/m3) Cena celkem bez Kp 

0,45 m3 2 810,00 7 543,16 565,74 

 

Výsledná cena pilíře pro elektroměry u objektu č. 1 je 565,74 Kč 
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Zpevněné plochy 

Typ plochy: Plochy s povrchem dlážděným, z betonových dlaždic 30/30/3 do lože z  MC, 

11,3 m2, rok pořízení 1961 

 

Tab. č. 21. – Výpočet zpevněných ploch, objekt č. 1 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,169   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  50 let 

životnost 60 let 
opotřebení 83 % 

Plocha ZC(Kč/m2) ZCU(K č/m2) Cena celkem bez Kp 

11,3 m2 260,00 712,61 1 342,08 

 

Výsledná cena zpevněných ploch u objektu č. 1 je 1.342,08 Kč 

Schody venkovní 

Typ schodiště: betonové, 3,45 m, rok pořízení 1961 

 

Tab. č. 22. – Výpočet venkovní schodiště, objekt č. 1 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,169   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  50 let 

životnost 60 let 
opotřebení 83 % 

Plocha ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
3,45 m 225,00 634,77 364,99 

 

Výsledná cena venkovního schodiště objektu č. 1 je 364,99 Kč 
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Ocenění pozemku objektu č. 1 

V místě ocenění je cenová mapa. Z toho důvodu jsem ocenil dle cenové mapy. 

 

Tab. č. 23. – Výpočet ceny pozemku dle cenové mapy, objekt č. 1 

Ocenění zahrady a stavebního pozemku 
Plocha zastavěné části pozemku Objektem pro rodinou rekreaci 63,87 
zahrada viz katastr nemovitostí 525,13 
Celková plocha pozemku   589 
Cena pozemku Dle cenové mapy 480 
Rok ocenění   2011 
Celková cena pozemku   282720,00 

 

Celková cena pozemků k objektu č.1 je:  282.720,00 Kč 

Trvalé porosty objekt č. 1 

Pro ocenění trvalých porostů je použito oceňovacího přepisu 

Všechny trvalé porosty nacházející se na pozemku: 

 

Tab. č. 24. – Výčet trvalých porostů na pozemku objektu č. 1 

Č. Název Stáří Počet Způsob 
vysazení 

Skupina poznámka 

1 Ořešák Vlašský 10 1 vysazeno OV-vt   
2 Třešeň 25 1 vysazeno T-Nk   
3 Kapradina 8 2 vysazeno Trvalky III.   
4 Máta 3 1 vysazeno Trvalky I. Srážky 
5 Olše šedá 10 1 náletem List I. Srážky 
6 Líska 25 2 vysazeno L-vt   

 

Tab. č. 25. – Ocenění ovocných porostů, objekt č. 1 

Druh 
porostu 

Kód Věk ZC 
(Kč/ks) 

Min. 
cena 

Zvýšení Snížení ZCU Počet 
(ks) 

cena 
celkem 

Ořešák 
vlašský 

OV-vt 10 1558 1558 0% 0% 1558 1 
1558 

Třešeň T-Nk 25 649 649 0% 0% 649 1 949 
Líska L-vt 25 399 399 0% 0% 399 2 798 
Celkem ovocné porosty zahrádkový typ- bez Kp  3305 
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K5 1,200 
Koeficient prodejnosti podle přílohy č. 39 1,000 
Cena ovocných porostů zahrádkového typu - cena bez Kp 3966,00 

 

Ocenění okrasných dřevin dle §41, přílohy 37 

 

Tab. č. 26. – Ocenění okrasných porostů, objekt č. 1 

Název Stáří ZC 
(Kč/ks) 

Počet Snížení Důvod ZCU Cena 
celkem 

Kapradina 8 110 2 0,00   110 220 
Máta 3 60 1 0,30 Prorůstá travou 18 18 
Olše šedá 10 3010 1 0,50 Nálet 1505 1505 
Celkem okrasné rostliny - bez Kp 1743 
Kz 0,75 
K5 1,200 
Koeficient prodejnosti dle přílohy č. 39 1,000 
Cena okrasné rostliny celkem - cena bez Kp 1568,70 

 

Celková cena trvalých porostů na pozemku objektu č.1 je:  5.534,70 Kč 

3.2.2 Rekapitulace 

Tab. č. 27. – Celková cena objekt č. 1 

Rekapitulace objekt č. 1 
Cena objektu dle nákladového ocenění  792937,48 
Cena žumpy 24053,40 
Cena studny s čerpadlem 27822,20 
Cena kanalizační přípojky 20218,80 
Cena elektrické přípojky 1308,86 
Cena přípojky vody 3120,77 
Cena pilíře pro elektroměry 565,74 
Cena zpevněných ploch 1342,08 
Cena venkovního schodiště 364,99 
Cena pozemků dle cenové mapy 282720,00 
Cena trvalých porostů 5534,47 
Celková cena objektu č. 1 1159988,81 
Celková cena objektu č. 1 po zaokrouhlení 1159990,00 

Celková cena objektu č.1 je 1.159.990,-Kč 

Slovy: jedenmilionstopadesátdevěttisícdevětsetdevadesát Kč 
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3.3 METODA STANDARTNÍ JEDNOTKOVÉ TRŽNÍ CENY 

Použitá databáze byla vytvořena výhradně z dat z internetu, z realitních serverů 

sreality.cz a nemovitosti.cz a to v období 12/2010 – 5/2011. Nabídka byla dostatečná pro 

vyhotovení databáze (13 nemovitostí odpovídajícího typu).  

Databáze pro porovnávací metodu se nachází v př č. 4 

Etalon (Objekt č. 1) 

Zděná chata o dispozici 3+ 1, chata i přes to že není příliš udržovaná je v dobrém stavu V obci 

Brno – Bystrc. Obestavěný prostor objektu č. 1 je 299,23 m3, velikost pozemku je 589 m2 ZP 

63,87 m2. V 1. PP se nachází dvě ložnice a terasa. V 1. NP je Chodba, kuchyň, Koupelna + 

WC, spíž, obývací pokoj, terasa a balkon. Chata má vlastní studnu s pitnou vodou, venkovní 

ohniště s možností posezení, vytápění na tuhá paliva. 

Etalon byl redukován těmito koeficienty: 

Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny 

U inzerce internetových serverů, na nichž inzerují realitní kanceláře je velice pravděpodobné, 

že prodej nemovitosti nebude uskutečněn za cenu uvedenou v inzerátu, ale za cenu nižší. 

Tento koeficient slouží k snížení ceny na takovou, za kterou se objekt pravděpodobně prodá. 

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu 

Tento koeficient zohledňuje polohu objektu. Vzhledem k tomu, že porovnáváme rekreační 

objekty, neměli by být v husté zástavbě, centru obce, nebo v blízkosti průmyslové výroby. 

Lokace by měla odpovídat požadavků, kvůli nimž chataří o víkendech opouští město, 

především klid a pěkná příroda. 

K2 Koeficient úpravy velikosti objektu 

Zohledňuje velikost zastavěné plochy a poměr podlaží vůči porovnávané chatě. 

K3 Koeficient úpravy na dostupnost objektu 

Dostupností se v tomto případě rozumí dostupnost dopravním prostředkem, automobilem až 

objektu, nebo dostupnost městskou veřejnou dopravou. Koeficient se snižuje v případě délky 

cesty, kterou musí chodec k objektu ujít pěšky, nebo s nižší údržbou a kvalitou komunikace 

k objektu vedoucí.  
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K4 Koeficient úpravy na stavebně technický stav konstrukcí 

Posouzení stavu k obývání, zvážení možnosti celoročního užití, celkový stav objektu, 

pravidelnost údržby 

K5 Koeficient úpravy velikosti pozemku 

Zde se zhodnocuje velikost pozemků náležících ke stavbě, nebo zahrada, trvalý porost a 

podobné 

K6 Koeficient úpravy podle odborné úvahy znalce 

Tento koeficient lze využít pro zohlednění skutečností v jiných koeficientech neuvedených, 

například výskyt dalších objektů, či úprav na pozemku, například garáž, skleník a podobné. 

IO index odlišnosti – je součinitelem všech předchozích koeficientů 

Tab. č. 28. – Výpočet průměrné ceny objektu č. 1 

Zjišt ění ceny porovnáním nemovitostí jako celku 

Č. 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená  

Koef. 
redukce 
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Cena po 
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pramen 
ceny 
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(1

-6
) Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč 
pramen 
ceny 

Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6   Kč 

1 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 990000 0,85 841 500 1,00 0,82 1,01 1,00 0,90 1,00 0,75 1 128 954 

2 1800000 0,85 1 530 000 1,00 0,85 1,01 0,98 1,10 1,00 0,93 1 653 227 

3 1900000 0,85 1 615 000 1,00 1,22 1,00 0,95 0,90 1,00 1,04 1 548 270 

4 980000 0,85 833 000 0,98 0,78 1,00 0,95 1,10 1,00 0,80 1 042 817 

5 900000 0,85 765 000 0,98 1,25 1,00 0,90 1,15 0,90 1,14 670 413 

6 2100000 0,85 1 785 000 1,00 0,97 1,00 1,10 0,95 1,00 1,01 1 760 963 

7 1200000 0,85 1 020 000 1,00 0,75 1,00 0,95 1,08 1,00 0,77 1 325 536 

8 520000 0,85 442 000 0,98 1,05 1,00 0,90 0,90 0,90 0,75 589 223 

9 990000 0,85 841 500 1,00 0,98 1,01 1,00 0,90 1,00 0,89 944 635 

10 990000 0,85 841 500 1,00 0,98 1,01 1,00 0,90 1,02 0,89 926 113 

Celkem průměr                 Kč 1 159 015 

Minimum                   492 595 

Maximum                   2 390 456 

Směrodatná odchylka               Kč 382 601 

Zaokrouhlená cena objektu č. 1        Kč 1 160 000 

Cena objektu č. 1 zjištěná porovnávacím způsobem tak činí 1.160.000,00 Kč 

Slovy: jedenmilionstošedesáttisíc Kč 
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3.4 VÝNOSOVÁ METODA 

Tato metoda není zcela vhodná pro oceňování tohoto typu nemovitostí v lokalitě, kterou jsem 

vybral. Výnosová metoda se obdobně, jako porovnávací založena na porovnání výnosů 

z nemovitostí stejného typu a na stejném místě. Jsou zde tři hlavní aspekty, proč nebylo 

vhodné tuto metodu použít. V nabídkách realitních kanceláři se nevyskytují žádné nabídky 

pronájmů rekreačních objektů k trvalému bydlení. Výjimečně se vyskytují nabídky 

krátkodobých pronájmů (za 3 měsíce 2 objekty) a to ještě to ještě s výraznými cenovými 

rozdíly. Na základě výše uvedeného, není tedy výnosová metoda provedena. 
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4  OBJEKT Č. 2 

4.1 OCEŇOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ CENOU 

4.1.1 Informace o objektu 

Tento objekt slouží také k celoročnímu bydlení. V této nemovitosti bydlí manželský pár 

v důchodovém věku a matka manželky. K nemovitosti patří studna. Přístupová cesta je ve 

vlastnictví statutárního města Brna. Inženýrské sítě vedou pod přístupovou komunikací. Na 

pozemku nejsou věcná břemena. 

 

Obr. č. 6 – chata č. 2 

Chata užívaná k trvalému bydlení č.e. 707 

Budova je na vlastním pozemku na parcele č. 4106 (č. 4107/1 zahrada). Jedná se o samostatně 

stojící objekt, který má dvě nadzemní podlaží. 
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Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 

Popis chaty: 

Půdorys: ve tvaru obdélníku. Nosná konstrukce: dřevěná nosná konstrukce (převažující). 

Základy: betonové pasy. Izolace proti zemní vlhkost; provedena (vodorovná). Vnější úprava 

povrchů: vápenná omítka. Stropní konstrukce: Dřevené. Střecha: sklonitá ve tvaru sedlovém – 

dřevěný krov. Střešní krytina: plech pozinkovaný. Klempířské konstrukce: oplechování 

střechy, komínu, žlaby a svody z plechu pozinkovaného. Bleskosvod: proveden. Napojení na 

přípojky: vodovod, elektřina, splašková kanalizace je vedena žumpy. 

Popis 1.a 2. nadzemního podlaží: 

Obvodové stěny: Dřevěná (převažující) a zděná nosná konstrukce (tepelná izolace polystyren 

50mm zateplení). Vnitřní stěny a příčky: zděné z cihel plných. Stropní konstrukce: s 

podhledem, dřevěné trámové. Povrchová úprava: vápenná omítka. Schodiště: dřevěné 

samonosné. Okna: dřevěná s dvojsklem. Dveře: rámové ze dřeva. Podlahy v obytných 

místnostech: parkety, mazanina + koberec. Podlahy v ostatních místnostech: keramická 

dlažba, mazanina + PVC. Vytápění: elektrické přímotopy a krb. Elektroinstalace: 220V i 380 

V. Rozvod vody: studené i teplé.  Zdroj teplé užitkové vody: bojler. Rozvod z kanalizace: 

z kuchyně a z koupelny s WC. Rozvod plynu: je zaveden. Vybavení kuchyně: elektrická 

varná deska a elektrická trouba. Vnitřní hygienické vybavení: vana, umyvadlo, WC mísa. 

Další vybavení: krb, kuchyňská linka. 

Výčet místností jednotlivých podlaží: 

1.NP – chodba, kuchyň, obývací pokoj, koupelka s WC, terasa 

2.NP – chodba, ložnice, 2 x sklad, balkon 

Stáří chaty: 

55 let 

Provedené rekonstrukce a stavební úpravy: 

poslední rekonstrukce byla v roce 1990, bylo provedeno rozšíření původní půdorysné plochy 

a provedeno zateplení obvodového pláště izolací polystyren 50mm. Nová obvodová 

konstrukce byla na rozdíl od původní (dřevo) provedena z cihel plných. Provedla se také 

výměna střešní krytiny. Zároveň byl zaveden plyn a provedena rekonstrukce studny. 
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Zjištěné závady: 

Nebyly zjištěny žádné závady. 

Celkový technický stav je velmi dobrý. 

 

Obr. č. 7 – Chata č. 2 (v červeném kolečku se nachází objekt č. 2) 

4.1.2 Výpočet 

Obestavěný prostor 

Tab. č. 29. – Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu č. 2 

  1.NP       délka šířka výška ZP OP 
o Část       m m m m2 m3 

  budova 1. část     9,000 5,400 2,450 48,60 119,07 

  budova 2. část     9,000 2,150 2,200 19,35 42,57 
  terasa       1,450 5,400 1,000 7,83 7,83 

  Celkem 1.NP     19,450     75,78 169,47 
  2.NP       délka šířka výška ZP OP 
o Část       m m m m2 m3 

  střecha sklonitá     10,450 5,077 3,24/2 53,05 85,95 

  střecha plochá     9,000 2,500 0,43/2 22,50 4,84 

  Celkem 2.NP           53,05 90,79 
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Tab. č. 30. – Výsledky zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu č. 2  

  Rekapitulace           ZP OP 
                m2 m3 

1. nadzemní podlaží           75,78 169,47 
2. nadzemní podlaží           53,05 90,79 

Celkem             75,78 260,26 

 

Celkový obestavěný prostor objektu č. 2 je 260,26 m3 a zastavěná plocha činí 75,78 m2. 

Ocenění chaty 

Jedná se obec Brno a Katastrální území Bystrc 611778 (Brno 4.). Základní cena činí 

4 067, Kč. 

Administrativní ocenění objektu č 2. 

Ocenění rekreačních chat porovnávacím způsobem podle §26 a přílohy č. 20 a 18a vyhlášky 

č. 364/2010 

Obec: Brno 

Katastrální území: Bystrc 611778 (Brno 4) 

Základní cena: IPC= 4 067,- Kč 

 

Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 1,0 

 

Tab. č. 31. – Výpočet It, objektu č. 2 

Znak č. Název znaku 
Popis Kvalitativního 
pásma 

Č. kvalitativního 
pásma 

koef. 

Index trhu It - p říloha č. 18a, tabulka.  č.1 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Nabídka odpovídá 
poptávce 

III. 0 

2 Vlastnictví nemovitosti 
Stavba na vlastním 
pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

II. 0 

3 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem) 

Bez vlivu II. 0 
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Index vybavení I v= (1+ΣV i) * V10 * 0,7=0,970 

 

Tab. č. 32. – Výpočet Iv, objektu č. 2 

Index konstrukce a vybavení - pří. 20, tab. č.2 
Iv 

Číslo Název znaku Druh pásma (kvalitativní pásma) Číslo 
0 Typ stavby IV. E 

 
1 Druh stavby Rekreační chata II. 0 

2 Svislé konstrukce 
Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do 
tl. 30 cm včetně 

II. -0,03 

3 Střešní konstrukce 
Podkroví více jak z poloviny zastavěné 
plochy stavby 

III. 0,03 

4 
Napojení stavby na 
sítě 

El. Proud, voda, žumpa 
II. 

0 

5 Vybavení 
WC ve stavbě, koupelna nebo sprchový 
kout 

IV. 0,10 

6 Vytápění stavby ostatní druhy vytápění (plyn) IV. 0,10 

7 Příslušenství stavby Příslušenství zvyšující cenu chaty III. 0,04 

8 
Výměra pozemků 
užívaných se 
stavbou 

Nad 400 m2 III. 0,03 

9 
kriterium jinde 
neuvedené 

Mírně zvyšující cenu (stavba je 
zateplena) 

IV. 0,05 

10 
Stavebně-technický 
stav 

Stavba v dobrém stavu s pravidelnou 
údržbou 

II. 1,05 

11 
Koeficient stáří 
popř. rekonstrukce 

30-50 let D 0,7 

0,970 

 

Index polohy IP = (1+ Σ Pi) = 1,26 

 

Tab. č. 33. – Výpočet Ip, objektu č. 2  

Poloha nemovitosti Ip - pří. 18a, tab. č.3 1,26 

1 
Životní prostředí a atraktivita 
oblasti 

Oblíbené rekreační oblasti IV. 0,15 

2 Přírodní lokalita Les i vodní plocha v místě IV. 0,05 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0,00 

4 Dopravní dostupnost 
Bezproblémový příjezd k hranici 
pozemku 

III. 0,00 

5 Hromadná doprava Dobrá dostupnost II. 0,00 
6 Parkovací možnosti Dobré II. 0,00 
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7 
Obchody a služby (okolí 
nemovitosti 

obchod nebo služby II. 0,00 

8 Sportoviště v místě - přístupné veřejnosti II. 0,06 
9 Obyvatelstvo v okolí Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 
Změny v okolí s vlivem na 
cenu nemovitosti 

Bez vlivu III. 0,00 

11 Vlivy neuvedené Žádné II. 0,00 

       
 

Tab. č. 34. – Výsledná cena porovnávací metodou s příslušenstvím, objektu č. 2 

Koeficient cenového porovnání I 
podle §24/2 

I= I T x IP * I V 
  1,222 

Základní cena upravená ZCU = ZC x I Kč/m3 4969,87 

Výměra celkem m3 260,26 
Cena stavby, včetně ev. příslušenství bez pozemku Kč 1293458,37 

 

Celková cena objektu č. 2 určená porovnávací metodou dle vyhlášky činí: 

1.293.458,37 Kč 

Ocenění pozemku 

Tab. č. 35. – Výpočet ceny pozemku dle cenové mapy, objekt č. 2 

Ocenění zahrady a stavebního pozemku 
Plocha zastavěné části pozemku Objektem pro rodinnou rekreaci 75,78 
zahrada viz katastr nemovitostí 699,22 
Celková plocha pozemku   775 
Cena pozemku Dle cenové mapy 620 
Rok ocenění   2011 
Celková cena pozemku Kč  480500,00 

 

Celková cena pozemků k objektu č.2 činí:  480.500,00 Kč 

Ocenění trvalých porostů – zjednodušeným způsobem 

Tab. č. 36. – Zjednodušený způsob ocenění trvalých porostů, objekt č. 2 

Ocenění trvalých porostů 
Celková cena pozemku 480500 
Celková plocha pozemku 775 
Pokryvná plocha porostu 35,5 
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Koeficient smíšeného porostu 0,065 

Zjednodušená cena trvalého porostu 1430,65 

 

Zjednodušená cena trvalých porostů objektu č. 2 je 1.430,65 Kč 

ocenění studny 

Tab. č. 37. – Výpočet ceny kopané studny, objekt č. 2 

Studna kopaná 
Studna       
celková hloubka studny   m 8 
průměr vrtu   m 1 
Rok odhadu     2011 
Rok pořízení     1990 
Stáří   roků 21 
Předpokládaná životnost   roků 100 
Opotřebení   % 21,00 
Ocenění       
Hloubka metrů ZC (Kč/m) 0-5 m ZC (Kč/m) 
  5 + 3 = 8 1950,00 3810 
Celkem výchozí cena dokončené studny Kč 21180,00 
Stupeň dokončení studny   % 100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení   21180,00 
Opotřebení studny     4447,80 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, 
Kp 

studna   16732,20 

Čerpadlo základní cena podle přílohy č. 10 10780,00 
Výchozí cena   Kč 10780,00 
Stupeň dokončení čerpadla   % 100,00 
Výchozí cena čerpadla po zohlednění stupně dokončení Kč 10780,00 
Opotřebení   % 70,00 
Opotřebení čerpadla   Kč 7546,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, 
Kp 

čerpadlo Kč 
3234,00 

Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna - čerpadlo Kč 19966,20 
Koeficient polohový K5 dle přílohy č. 14   1,20 
Koeficient změny cen staveb Ki dle přílohy č. 38 CZ-CC 46.25.22.2 2,322 
Koeficient prodejnosti Kp     1,251 
Cena ke dni odhadu s Kp     69597,91 

 

Cena studny včetně čerpadla u objektu č. 2 je 69.597,91 Kč 
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4.1.3 Rekapitulace 

Tab. č. 38. – Rekapitulace objekt č. 2 

Rekapitulace objekt č. 2 
Cena porovnávací metodou dle vyhlášky 1293458,37 
Cena pozemků dle cenové mapy 480500,00 
Cena trvalých porostů zjednodušeně 1430,65 
Cena studny 69597,91 

Celková cena objektu č. 2 1844986,93 

Celková cena objektu č. 2 po zaokrouhlení 1844990,00 

 

Celková cena objektu č. 2 je 1.844.990,-Kč 

Slovy: jedenmilionosmsetčtyřicetčtyřitisícdevětsetdevadesát Kč 

4.2 OCEŇOVÁNÍ V ĚCNOU CENOU (NÁKLADOVÉ) 

4.2.1 Výpočet 

Ocenění rekreačního objektu 

Tab. č. 39. – Nákladové ocenění, objektu č. 2 

Výpočet ceny - rekreační chaty, nepodsklepený, s obyvatelným podkrovím 

 
rekreační objekt                   typ E I.   nepodsklepený  

Střecha        šikmá, sedlová   podkroví  

Základní cena    Př. č. 6 ZC/ Kč/m3       1 280,00 
Koeficient využití 
podkroví 

    Kpod         1,090 

Základní cena  po 1. 
úpravě 

     = ZC/ x Kpod ZC Kč/m3       1 395,20 

Obestavěný prostor objektu   OP m3       260,26 
Koeficient polohový Př. č. 14  K5 -       1,20 

Koeficient změny cen staveb Př. č. 38 K i -   
CZ-CC 

111 
2,169 

Koeficient prodejnosti                                                 Př. č. 39 Kp  -       1,251 
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Tab. č. 40. – Koeficient vybavení stavby u objektu č. 2 

Koeficient vybavení 
stavby 

              

Pol.č
. 

Konstrukce a 
vybavení 

Provedení St. 
Podíl 

(př.15) 
% Pod. č. Koef. 

Uprav. 
podíl 

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

1 Základy betonové pasy s izolací N 0,06600 100 0,06600 1,54 0,10164 
2 Podezdívka není C 0,03800 100 0,03800 0,00 0,00000 

3 Zdivo 
montované na bázi dřeva + TI 
50mm 

S 0,16500 100 0,16500 1,00 0,16500 

  Zdivo cihelné + TI 50 mm N 0,08900 100 0,08900 1,54 0,13706 
4 Stropy  bez podhledu, dřevěné S 0,10300 100 0,10300 1,00 0,10300 

5 Střecha 
krov dřevěný vázaný, střecha 
sedlová 

S 0,09200 100 0,09200 1,00 0,09200 

6 Krytina plech pozinkovaný S 0,05100 100 0,05100 1,00 0,05100 

7 
Klempířské 
konstrukce  

úplné z pozinkovaného plechu 
vč. parapetů 

N 0,00800 100 0,00800 1,54 0,01232 

8 Úprava povrchů vápenné omítky S 0,10300 100 0,10300 1,00 0,10300 

9 Schody dřevěné samonosné S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 
10 Dveře rámové ze dřeva S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 
11 Okna dřevěná zdvojená N 0,05200 100 0,05200 1,54 0,08008 
12 Podlahy parkety, mazanina + koberec S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,04000 
13 Vytápění plynové  S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 

14 Elektroinstalace 220/380V, jističe S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 

15 Záchod standardní splachovací S 0,00500 100 0,00500 1,00 0,00500 
16 Okenice částečně provedeny P 0,01900 100 0,01900 0,46 0,00874 

17 
Vnitřní 
hygienické 
vybavení 

umyvadlo, vana N 0,02800 100 0,02800 1,54 0,04312 

18 Ostatní krb, digestoř, sporák S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,02700 
  Celkem         1,00000    1,08296 

 

Tab. č. 41. – Výpočet opotřebení analytickou metodou u objektu č. 2 

Analytická metoda výpočtu opotřebení         

Pol. č. 
Konstrukce a 

vybavení 
Přepočtený 

podíl A 
Stáří B 

Životnost prvku 
C 

Opotřebení B/C 100×A×B / C 

              

1 Základy 0,09385   55 175 0,31429   2,94973 

2 Podezdívka 0,00000       0,00000   0,00000 

3 Zdivo 0,15236   55 140 0,39286   5,98562 

3 Zdivo 0,12656   21 140 0,15000   1,89841 
4 Stropy 0,09511   55 140 0,39286   3,73648 
5 Střecha 0,08495   55 110 0,50000   4,24762 
6 Krytina 0,04709   21 60 0,35000   1,64826 

7 
Klempířské 
konstrukce 

0,01138   21 60 0,35000   0,39817 
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8 Úprava povrchů 0,09511       0,60000   5,70658 

9 Schody 0,01939   55 110 0,50000   0,96956 
10 Dveře 0,02863       0,60000   1,71751 
11 Okna 0,07395   55 70 0,78571   5,80997 
12 Podlahy 0,03694       0,60000   2,21615 
13 Vytápění 0,02955   21 45 0,46667   1,37894 

14 Elektroinstalace 0,02770       0,60000   1,66211 

15 Záchod 0,00462       0,60000   0,27702 
16 Okenice 0,00807       0,60000   0,48423 

17 
Vnitřní 
hygienické 
vybavení 

0,03982       0,60000   2,38901 

18   0,02493       0,60000   1,49590 
    1,00         

    Opotřebení analytickou metodou                              44,97 % 

 

Tab. č. 42. – Výpočet opotřebení analytickou metodou, rekapitulace u objektu č. 2 

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 1,08296 

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m3 3 932,69 

Zákl. cena upravená s Kp    ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3 4 919,80 

Rok odhadu                                                             2011 

Rok pořízení                                                       1956 

Stáří                                                                 S roků       55 

Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )     analyticky 
Celková předpokládaná 
životnost                                            

  Z roků viz anal. výpočet 

Opotřebení    O %       44,97 

Výchozí cena                                                    CN Kč 1 023 521,90 

Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby CND Kč 1 023 521,90 

Odpočet na opotřebení                               44,97 %   O Kč -460 277,80 

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč 563 244,10 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991 ?                                                       

          ne 

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                          0 % Kč   
  

0,00 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                     Kč 563 244,10 

 

Cena objektu podle ocenění nákladového objektu č. 2 je 563.244,10-Kč 
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venkovní úpravy objekt č. 2 

Žumpa 

 

Tab. č. 43. – Výpočet ceny žumpy, objekt č. 2 

Název Žumpa 
Umístění   Brno - Bystrc 
Popis   žumpa 
Technický stav   dobrý 
Výměra m3 9 
CZ-CC   2 223 
Koeficient změny staveb příloha 38 Ki - 2,324 
Rok odhadu     rok 2011 
Rok pořízení     rok 1956 
Stáří   S roků 55 
Předpokládaná životnost   Z roků 100 
Opotřebení   O % 55 
Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/jedn. 2 300,00 
Koeficient polohový   K5 - 1,200 
Základní cena upravená bez Kp CZU=ZCxK5xKi Kč/jedn. 6414,24 
Výchozí cena  bez Kp   CN=ZCUxL Kč 57728,16 
Opotřebení   55% Kč 31750,49 
Cena ke dni odhadu bez Kp   Žumpa Kč 25977,67 
Koeficient prodejnosti Kp   Kp - 1,251 
Cena ke dni odhadu bez Kp   Žumpa Kč 25977,67 

 

Výsledná cena žumpy objektu č. 2 je 25.977,67-Kč 

 

Studna 

 

Tab. č. 44. – Výpočet ceny studny a čerpadla, objekt č. 2 

Studna kopaná 
Studna       
celková hloubka studny   m 8 
průměr vrtu   m 1 
Rok odhadu     2011 
Rok pořízení     1990 
Stáří   roků 21 
Předpokládaná životnost   roků 100 
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Opotřebení   % 21,00 
Ocenění       

Hloubka metrů 
ZC (Kč/m) 0-5 

m 
ZC (Kč/m) 5-10 m 

  5 + 3 = 8 1950,00 3810 
Celkem výchozí cena dokončené studny Kč 21180,00 
Stupeň dokončení studny   % 100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení   21180,00 
Opotřebení studny     4447,80 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, 
Kp 

studna   16732,20 

Čerpadlo základní cena podle přílohy č. 10 10780,00 
Výchozí cena   Kč 10780,00 
Stupeň dokončení čerpadla   % 100,00 
Výchozí cena čerpadla po zohlednění stupně 
dokončení 

Kč 
10780,00 

Opotřebení   % 70,00 
Opotřebení čerpadla   Kč 7546,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, 
Kp 

čerpadlo Kč 
3234,00 

Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp 
studna - 
čerpadlo 

Kč 
19966,20 

Koeficient polohový K5 dle přílohy č. 14   1,20 

Koeficient změny cen staveb Ki 
dle přílohy č. 38 

CZ-CC 
46.25.22.2 2,322 

Koeficient prodejnosti Kp     1,251 
Cena ke dni odhadu bez Kp   Kč  55633,82 

 

Výsledná cena studny a čerpadla objektu č. 2 je 55.633,82 Kč 

Kanalizační přípojka 

Přípojka je typu: kameninová DN 200 mm, délka 12m, rok pořízení 1956 
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Tab. č. 45. – Výpočet kanalizační přípojky, objekt č. 2 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,324   

K5 1,200   

Kp 1,251   

stáří  55 let 

životnost 100 let 

opotřebení 55 % 

Délka ZC (Kč/m) ZCU (Kč/m) Cena celkem bez Kp 

12 m 1 450,00 4 043,76 21 836,30 

 

Výsledná cena kanalizační přípojky objektu č. 2 je 21.836,30 Kč 

 

Přípojka plynu 

Přípojka je typu: Plynová přípojka do DN 40, délka 19m, rok pořízení 1990 

 

Tab. č. 46. – Výpočet plynové přípojky, objekt č. 2 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,304   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  21 let 

životnost 50 let 
opotřebení 42 % 

Délka ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez KP 
19 m 305,00 843,26 9 292,77 

 

Výsledná cena plynové přípojky objektu č. 2 je 9.292,77 Kč 
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Přípojka vody 

Přípojka je typu: Přípojka vody DN 50 mm, ocelové potrubí, délka 5 m, rok pořízení 1956 

 

Tab. č. 47. – Výpočet přípojky vody, objekt č. 2 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,322   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  55 let 

životnost 60 let 
opotřebení 92 % 

Délka ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
5 m 420,00 1 170,29 487,62 

 

Výsledná cena přípojky vody objektu č. 2 je 487,62 Kč 

 

Pilíř pro hlavní uzávěr plynu 

Pilíř je typu: Pilíř zděný pro uzávěr plynu zděný z obyčejných cihel, 0,55 m3, rok pořízení 

1990 

 

Tab. č. 48. – Výpočet pilíře pro hlavní uzávěr plynu, objekt č. 2 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,237   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  21 let 

životnost 70 let 
opotřebení 30 % 

Objem ZC(Kč/m3) ZCU(K č/m3) Cena celkem bez Kp 

0,55 m3 2 010,00 5 395,64 2 077,32 

 

Výsledná cena pilíře pro hlavní uzávěr plynu objekt č. 2 je 2.077,32 Kč 
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Zpevněné plochy 

Typ zpevněných ploch: Plochy s povrchem dlážděným, dlažba zámková - šedá do tloušťky 80 

mm, 19,6 m2, rok pořízení 1990 

 

Tab. č. 49. – Výpočet zpevněných ploch, objekt č. 2 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,351   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  21 let 

životnost 60 let 
opotřebení 35 % 

Plocha ZC(Kč/m2) ZCU(K č/m2) Cena celkem bez Kp 

19,6 m2 515,00 1 452,92 18 510,18 

 

Výsledná cena zpevněných ploch objekt č. 2 je 18.510,18 Kč 

Ocenění pozemků objekt č. 2 

Tab. č. 50. – Výpočet ceny pozemku dle cenové mapy, objekt č. 2 

Ocenění zahrady a stavebního pozemku 
Plocha zastavěné části pozemku Objektem pro rodinou rekreaci 75,78 
zahrada viz katastr nemovitostí 699,22 
Celková plocha pozemku   775 
Cena pozemku Dle cenové mapy 620 
Rok ocenění   2011 
Celková cena pozemku  Kč 480500,00 

 

Výsledná cena pozemků objekt č. 2 je 480.500,00 Kč 

Trvalé porosty objekt č. 2 

 

Tab. č. 51. – Výčet trvalých porostů na pozemku objektu č. 2 

Č. Název Stáří Počet Způsob 
vysazení 

Skupina poznámka 

1 Ořešák Vlašský 45 1 vysazeno OV-vt   
2 Třešeň 15 2 vysazeno T-Nk   
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3 Hrušeň 30 1 vysazeno JHKM-Čk   
4 Růže šípková 9 2 náletem List keř I. Srážky 
5 Borovice černá 10 1 náletem Js II. Srážky 
6 Smrk ztepilý 25 1 náletem Js I. Srážky 
7 Smrk ztepilý 15 1 náletem Js I. Srážky 

 

Tab. č. 52. – Ocenění ovocných porostů, objekt č. 2 

Druh 
porostu Kód Věk 

ZC 
(Kč/ks) 

Min. 
cena Zvýšení Snížení ZCU 

Počet 
(ks) 

cena 
celkem 

Ořešák 
vlašský 

OV-vt 40 2456 2456 0% 0% 2456 1 2456 

Třešeň T-Nk 15 1036 1036 0% 0% 1036 2 2072 
Hrušeň JHKM-Čk 30 543 543 0% 0% 543 1 543 
Celkem ovocné porosty zahrádkový typ- bez Kp  5071 
K5 1,200 
Koeficient prodejnosti podle přílohy č. 39 1,251 
Cena ovocných porostů zahrádkového typu - cena bez Kp 6085,20 

 

Tab. č. 53. – Ocenění okrasných porostů, objekt č. 2 

Název Stáří 
ZC 

(Kč/ks) Počet Snížení Důvod ZCU 
Cena 

celkem 
Růže šípková 9 520 2 0,50 Nálet 260 520 
Borovice 
černá 

10 2610 1 0,50 Nálet 1305 1305 

Smrk ztepilý 25 15840 1 0,50 Nálet 7920 7920 
Smrk ztepilý 15 7620 1 0,50 Nálet 3810 3810 
Celkem okrasné rostliny - bez Kp 13555 
Kz 0,750 
K5 1,200 
Koeficient prodejnosti dle přílohy č. 39  1,251 
Cena okrasné rostliny celkem - cena bez Kp 12199,50 

 

Celková cena trvalých porostů na pozemku objektu č.2 je:  18.284,70 Kč 

  



68 

4.2.2 Rekapitulace 

Tab. č. 54. – Celková cena objekt č. 2 

Rekapitulace objekt č. 2 
Cena objektu dle nákladového ocenění  563244,10 
Cena žumpy 25977,67 
Cena studny s čerpadlem 55633,82 
Cena kanalizační přípojky 21836,30 
Cena přípojky plynu 9292,77 
Cena přípojky vody 487,62 
Cena zpevněných ploch 18510,18 
Cena pilíře pro uzávěr plynu 2077,32 
Cena pozemků dle cenové mapy 480500,00 
Cena trvalých porostů 18284,70 
Celková cena objektu č. 2 1195844,48 
Celková cena objektu č. 2 po zaokrouhlení 1195840,00 

 

Celková cena objektu č.2 je 1.195.840,-Kč 

Slovy: jedenmilionstodevadesátpěttisícosmsetčtyřicet Kč 

4.3 METODA STANDARTNÍ JEDNOTKOVÉ CENY 

Pro tento výpočet u dalších objektů jsem použil hodnoty zjištěné při výpočtu etalonu. 

Hodnotu, jež vyšla u první nemovitosti přepočítám na cenu Kč/m3 a s touto hodnou pak 

porovnám zbývající 2 nemovitosti. 

Tab. č. 55. – Výpočet průměrné ceny etalonu 

Zjišt ění ceny porovnáním nemovitostí jako celku 

Č. 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená  

Koef. 
redukce 

na 

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny 
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-6
) Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč 
pramen 
ceny 

Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6   Kč 

1 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 990000 0,85 841 500 1,00 0,82 1,01 1,00 0,90 1,00 0,75 1 128 954 

2 1800000 0,85 1 530 000 1,00 0,85 1,01 0,98 1,10 1,00 0,93 1 653 227 

3 1900000 0,85 1 615 000 1,00 1,22 1,00 0,95 0,90 1,00 1,04 1 548 270 

4 980000 0,85 833 000 0,98 0,78 1,00 0,95 1,10 1,00 0,80 1 042 817 

5 900000 0,85 765 000 0,98 1,25 1,00 0,90 1,15 0,90 1,14 670 413 

6 2100000 0,85 1 785 000 1,00 0,97 1,00 1,10 0,95 1,00 1,01 1 760 963 
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7 1200000 0,85 1 020 000 1,00 0,75 1,00 0,95 1,08 1,00 0,77 1 325 536 

8 520000 0,85 442 000 0,98 1,05 1,00 0,90 0,90 0,90 0,75 589 223 

9 990000 0,85 841 500 1,00 0,98 1,01 1,00 0,90 1,00 0,89 944 635 

10 990000 0,85 841 500 1,00 0,98 1,01 1,00 0,90 1,02 0,89 926 113 

Celkem průměr                 Kč 1 159 015 

Výslednou cenu nemovitosti (etalonu) zjištěná metodou standardní jednotkové ceny je 

1.159.015,- Kč což je 3.873,32 Kč/m3. 

Tímto způsobem získanou hodnotu použijeme v následující tabulce pro výpočet cen 

dalších objektů. 

Tab. č. 56. – Přepočet ceny pro objekt č. 2 

Č. 
Cena 

etalonu 
za m3 

OP 
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6 

Cena 
oceňovaného 

Objektu 

  Kč m3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 
 

Kč/m3 

1 
3873,32 

299,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3873,32 

2 260,26 1,00 0,95 1,00 1,02 1,04 0,98 0,99 3825,31 

Porovnávací cena objektu č. 2 je 3.825,31 Kč/m3 což je po přepočtu 995.575,18 Kč. 

Výsledná cena objektu č. 2 po zaokrouhlení je 995.000 Kč. 

Slovy: devětsetdevadesátpěttisíc Kč 
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5  OBJEKT Č. 3 

5.1 OCEŇOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ CENOU 

5.1.1 Informace o objektu 

Tato nemovitost neslouží k trvalému bydlení. K objektu patří studna. Přístupová cesta je ve 

vlastnictví Lesů České republiky. Inženýrské sítě vedou pod přístupovou komunikací. Na 

pozemku nejsou věcná břemena. 

 

Obr. č. 8 – Chata č. 3 

Chatka užívaná na rekreace č.e. 669 

Budova stojí na pozemku města Brna. Okolní pozemky patří Lesům České republiky. Pro 

školní příklad a pro snadnější porovnání a zhodnocení výsledků jsem zde simuloval, že 

pozemek je ve vlastnictví majitele chaty. 

Budova je na parcele č. 3853. 



71 

Převažující provedení konstrukcí nebo vybavení: 

Popis chaty:  

Půdorys: ve tvaru obdélníku. Nosná konstrukce: dřevěná nosná konstrukce. Základy: 

betonové pasy. Izolace proti zemní vlhkost; provedena (vodorovná). Vnější úprava povrchů: 

vápenná omítka. Stropní konstrukce: keramický strop (hurdis). Střecha: sklonitá ve tvaru 

sedlovém – dřevěný krov. Střešní krytina: plech pozinkovaný. Klempířské konstrukce: 

oplechování střechy, komínu, žlaby a svody z plechu pozinkovaného. Bleskosvod: proveden. 

Napojení na přípojky: vodovod, elektřina, splašková kanalizace je vedena do žumpy. 

Popis 1. nadzemního podlaží a 1.podzemního podlaží: 

Obvodové stěny: dřevěné oboustranně obíjené – převažující (tepelná izolace polystyren 

100mm zateplení). Vnitřní stěny a příčky: dřevěné. Stropní konstrukce: keramický strop 

(hurdis). Povrchová úprava: vápenná omítka. Schodiště: betonové. Okna: dřevěná 

s dvojsklem. Dveře: rámové ze dřeva. Podlahy v obytných místnostech: parkety Podlahy 

v ostatních místnostech: mazanina, keramická dlažba. Vytápění: kamny na tuhá paliva. 

Elektroinstalace: 220V i 380 V. Rozvod vody: studené i teplé.  Zdroj teplé užitkové vody: 

bojler. Rozvod z kanalizace: z kuchyně a z WC. Rozvod plynu: není. Vybavení kuchyně: 

elektrická varná deska. Vnitřní hygienické vybavení: umyvadlo, WC mísa, sprchový kout. 

Další vybavení: kuchyňská linka. 

 

Výčet místností jednotlivých podlaží: 

1.PP – sklep 

1.NP – obytná kuchyň, koupelna +WC, chodba 

Stáří chaty: 

40 let 

Provedené rekonstrukce a stavební úpravy: 

poslední rekonstrukce byla v roce 2000, bylo provedeno rozšíření zastavěním původní terasy 

a provedeno zateplení obvodového pláště izolací polystyren 100mm. Nová obvodová 

konstrukce byla na rozdíl od původní (dřevo) provedena z cihel plných. V tento rok byla 

provedena také výměna čerpadla ve studni.  
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Nebyly zjištěny žádné závady. 

Celkový technický stav je velmi dobrý. 

 

Obr. č. 9 Chata č. 3 – (v červeném kolečku se nachází objekt č. 3) 

5.1.2 Výpočet 

Obestavěný prostor 

Tab. č. 57. – Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu č. 3 

o 1.PP       délka šířka výška ZP OP 

  Část       m m m m2 m3 

  sklep       1,850 3,800 2,230 7,03 15,68 
  podezdívka     4,550 3,800 0,350 17,29 6,05 
  terasa       1,500 3,800 1,000 5,70 5,70 

  Celkem 1.PP           30,02 27,43 
  1.NP       délka šířka výška ZP OP 

o Část       m m m m2 m3 

  
obytná 
část 

      8,100 4,000 2,160 32,40 69,98 

  Celkem 1.NP           32,40 69,98 
zastřešení -sedlová     délka šířka výška ZP OP 

Část       m m m m2 m3 
          8,100 4,400 0,100 35,64 3,56 

          8,100 4,400 1,030 35,64 18,36 

Celkem zastřešení           35,64 21,92 
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Tab. č. 58. – Výsledky zastavěné plochy a obestavěného prostoru objektu č. 3 

  Rekapitulace           ZP OP 

                m2 m3 

1. podzemní podlaží           30,02 27,43 
1. nadzemní podlaží           32,40 69,98 
zastřešení             35,64 21,92 

Celkem             32,40 119,33 

 

Celkový obestavěný prostor objektu č. 3 je 119,33 m3 a zastavěná plocha činí 32,40 m2. 

Ocenění chaty 

Jedná se obec Brno a Katastrální území Bystrc 611778 (Brno 4.). Základní cena činí 

4 067, Kč. 

Administrativní ocenění objektu č 3. 

Ocenění rekreačních chat porovnávacím způsobem podle §26 a přílohy č. 20 a 18a vyhlášky 

č. 364/2010 

Obec: Brno 

Katastrální území: Bystrc 611778 (Brno 4) 

Základní cena: IPC= 4 067,- Kč 

 

Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 1,0 

Tab. č. 59. – Výpočet It, objektu č. 3 

Znak č. Název znaku 
Popis Kvalitativního 
pásma 

Č. kvalitativního 
pásma 

koef. 

Index trhu It - p říloha č. 18a, tabulka.  č.1 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Nabídka odpovídá 
poptávce 

III. 0 

2 Vlastnictví nemovitosti 
Stavba na vlastním 
pozemku 

II. 0 

3 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem) 

Bez vlivu II. 0 
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Index vybavení I v= (1+ΣV i) * V10 * 0,7=0,958 

Tab. č. 60. – Výpočet Iv, objektu č. 3 

, 
Iv 

Číslo Název znaku Druh pásma (kvalitativní pásma) Číslo 
0 Typ stavby I. F 

  
1 Druh stavby Rekreační chata II. 0 

2 Svislé konstrukce 
Dřevěné oboustranně obíjené, zdivo do tl. 30 
cm včetně 

II. -0,03 

3 Střešní konstrukce Krov neumožňující zřízení podkroví I. -0,01 

4 
Napojení stavby na 
sítě El. Proud, voda, žumpa II. 

0 

5 Vybavení WC ve stavbě, sprchový kout III. 0,10 
6 Vytápění stavby lokální vytápění II. 0,00 

7 
Příslušenství stavby 

Příslušenství bez výrazného vlivu na cenu 
chaty 

III. 0,00 

8 
Výměra pozemků 
užívaných se 
stavbou 

Nad 400 m2 III. 0,03 

9 
kriterium jinde 
neuvedené 

Mírně zvyšující cenu (zateplení) IV. 0,05 

10 
Stavebně-technický 
stav 

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

11 
Koeficient stáří 
popř. rekonstrukce 

30-50 let C 0,8 

0,958 

 

Index polohy IP = (1+ Σ Pi) = 1,26 

Tab. č. 61. – Výpočet Ip, objektu č. 3 

Poloha nemovitosti Ip - pří. 18a, tab. č.3 1,26 

1 
Životní prostředí a atraktivita 
oblasti 

Oblíbené rekreační oblasti IV. 0,15 

2 Přírodní lokalita Les i vodní plocha v místě IV. 0,05 
3 Poloha v zástavbě Bez vlivu II. 0,00 

4 Dopravní dostupnost 
Bezproblémový příjezd k hranici 
pozemku 

III. 0,00 

5 Hromadná doprava Dobrá dostupnost II. 0,00 
6 Parkovací možnosti Dobré II. 0,00 

7 
Obchody a služby (okolí 
nemovitosti) 

obchod nebo služby II. 0,00 

8 Sportoviště v místě - přístupné veřejnosti II. 0,06 
9 Obyvatelstvo v okolí Bezproblémové okolí II. 0,00 
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10 
Změny v okolí s vlivem na cenu 
nemovitosti 

Bez vlivu III. 0,00 

11 Vlivy neuvedené Žádné II. 0,00 

 

Tab. č. 62. – Výsledná cena porovnávací metodou s příslušenstvím, objektu č. 3 

Koeficient cenového porovnání I 
podle §24/2 I= I T x IP * I V   

1,207 

Základní cena upravená ZCU = ZC x I Kč/m3 4908,87 
Výměra celkem m3 119,33 
Cena stavby, včetně ev. příslušenství bez pozemku Kč 585775,46 

 

Celková cena objektu č. 3 určená porovnávací metodou dle vyhlášky činí: 

585.775,46 Kč 

Ocenění pozemku 

Tab. č. 63. – Výpočet ceny pozemku dle cenové mapy, objekt č. 3 

Ocenění zahrady a stavebního pozemku 
Plocha zastavěné části pozemku Objektem pro rodinou rekreaci 32,4 
zahrada viz katastr nemovitostí 500 
Celková plocha pozemku   532,4 
Cena pozemku Dle cenové mapy 600 
Rok ocenění   2011 
Celková cena pozemku Kč  319440,00 

 

Celková cena pozemků k objektu č.3 činí:  319.440,-Kč 

Ocenění trvalých porostů – zjednodušeným způsobem 

Tab. č. 64. – Zjednodušený způsob ocenění trvalých porostů, objekt č. 3 

Ocenění trvalých porostů 
Celková cena pozemku 319440 
Celková plocha pozemku 532,4 
Pokryvná plocha porostu 22,8 
Koeficient smíšeného porostu 0,065 

Zjednodušená cena trvalého porostu 889,20 

 

Zjednodušená cena trvalých porostů objektu č. 3 je 889,20-Kč 
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Ocenění studny 

Tab. č. 65. – Výpočet ceny kopané studny, objekt č. 3 

Studna kopaná 
Studna       
celková hloubka studny   m 4 
průměr vrtu   m 1 
Rok odhadu     2011 
Rok pořízení     1971 
Stáří   roků 40 
Předpokládaná životnost   roků 100 
Opotřebení   % 40,00 
Ocenění       
Hloubka metrů ZC (Kč/m) 0-5 m   
  4 1950,00   
Celkem výchozí cena dokončené studny Kč 7800,00 
Stupeň dokončení studny   % 100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení   7800,00 
Opotřebení studny     3120,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna   4680,00 
Čerpadlo základní cena podle přílohy č. 10 9480,00 
Výchozí cena   Kč 9480,00 
Stupeň dokončení čerpadla   % 100,00 
Výchozí cena čerpadla po zohlednění stupně dokončení Kč 9480,00 
Opotřebení   % 36,67 
Opotřebení čerpadla   Kč 3476,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp čerpadlo Kč 6004,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna - čerpadlo Kč 10684,00 
Koeficient polohový K5 dle přílohy č. 14   1,20 
Koeficient změny cen staveb Ki dle přílohy č. 38 CZ-CC 46.25.22.2 2,322 
Koeficient prodejnosti Kp     1,251 
Cena ke dni odhadu s Kp     37242,14 

 

Cena studny včetně čerpadla u objektu č. 3 je 37.242,14-Kč 

5.1.3 Rekapitulace 

Tab. č. 66. – Rekapitulace objekt č. 3 

Rekapitulace objekt č. 3 
Cena porovnávací metodou dle vyhlášky 585775,46 
Cena pozemků dle cenové mapy 319440,00 
Cena trvalých porostů zjednodušeně 889,20 
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Cena studny 37242,14 

Celková cena objektu č. 3 943346,80 

Celková cena objektu č. 3 po zaokrouhlení 943350,00 

 

Celková cena objektu č. 2 je 943.350,- Kč 

Slovy: devětsetčtyřicetřitisíctřistapadesát Kč 

 

5.2 OCEŇOVÁNÍ V ĚCNOU CENOU (NÁKLADOVÉ) 

5.2.1 Výpočet 

Ocenění rekreačního objektu č. 3 

 

Tab. č. 67. – Nákladové ocenění, objektu č. 3 

Výpočet ceny - rekreační chaty, nepodsklepený, s obyvatelným podkrovím 

 
Rodinný dům podle § 5 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 3/2008 Sb.                                typ F I.   část. podsklepená 

Střecha        
sklonitá, 
sedlová   

bez 
podkroví  

Základní cena    Př. č. 7  ZC/ Kč/m3       1 310,00 
Koeficient využití podkroví     Kpod         1,000 
Základní cena  po 1. úpravě      = ZC/ x Kpod ZC Kč/m3       1 310,00 
Obestavěný prostor objektu   OP m3       119,33 
Koeficient polohový Př. č. 14  K5 -       1,20 

Koeficient změny cen staveb  Př. č. 38  K i - 
 

CZ-
CC 
111 

2,169 

Koeficient prodejnosti                                                 Př. č. 39  Kp  -       1,251 
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Tab. č. 68. – Koeficient vybavení stavby u objektu č. 3 

Koeficient vybavení stavby             

Pol.č
. 

Konstrukce a 
vybavení 

Provedení Stand 
Podíl 

(př.15) 
% Pod.č. Koef. 

Uprav. 
podíl 

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

1 Základy betonové pasy s izolací N 0,07700  100 0,07700 1,54 0,11858 
2 Podezdívka Zděná, kamenná do 1m S 0,04000  100 0,04000 1,00 0,04000 

3 Zdivo 
oboustranně obité + 100 mm 
TI 

S 0,17400 100 0,17400 1,00 0,17400 

  Zdivo Zděné z CP + 100 mm TI  N 0,10000 100 0,10000 1,54 0,15400 
4 Stropy  keramické N 0,10200 100 0,10200 1,54 0,15708 

5 Střecha 
krov dřev. vázaný , střecha 
sedlová 

S 0,07000 100 0,07000 1,00 0,07000 

6 Krytina plech pozinkovaný S 0,05000 100 0,05000 1,00 0,05000 

7 
Klempířské 
konstrukce  

úplné z pozinkovaného 
plechu 

S 0,00800 100 0,00800 1,00 0,00800 

8 Úprava povrchů vápenné omítky S 0,10100 100 0,10100 1,00 0,10100 

9 Schody 
 

C 0,01200 100 0,01200 0,00 0,00000 
10 Dveře rámové ze dřeva S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 
11 Okna dřevěná s dvojsklem N 0,05100 100 0,05100 1,54 0,07854 
12 Podlahy parkety, keramická dlažba S 0,04000 100 0,04000 1,00 0,04000 
13 Vytápění kamny na tuhá paliva S 0,03300 100 0,03300 1,00 0,03300 

14 Elektroinstalace 220/380V, jističe S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 

15 Záchod standardní splachovací S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 
16 Okenice provedeny S 0,01900 100 0,01900 1,00 0,01900 

17 
Vnitřní 
hygienické 
vybavení 

umyvadlo, sprchový kout N 0,02800 100 0,02800 1,54 0,04312 

18 Ostatní digestoř, sporák S 0,02700 100 0,02700 1,00 0,02700 
  Celkem         1,00000     1,18132 

 

Tab. č. 69. – Výpočet opotřebení analytickou metodou u objektu č. 3 

Analytická metoda výpočtu opotřebení 

Pol. č. 
Konstrukce a 

vybavení 
Přepočtený 

podíl A 
Stáří B 

Životnost prvku 
C 

Opotřebení B/C 
100×A×B 

/ C 

  
      

1 Základy 0,10038   40 175 0,22857   2,29437 

2 Podezdívka 0,03386   40 140 0,28571   0,96743 

3 Zdivo 0,14729   40 110 0,36364   5,35616 
3 Zdivo 0,13036   11 140 0,07857   1,02426 
4 Stropy 0,13297   40 140 0,28571   3,79908 
5 Střecha 0,05926   40 110 0,36364   2,15477 
6 Krytina 0,04233       0,60000   2,53953 

7 
Klempířské 
konstrukce 

0,00677       0,60000   0,40633 

8 Úprava povrchů 0,08550       0,60000   5,12986 



79 

9 Schody 0,00000   
  

0,00000   0,00000 
10 Dveře 0,02709   40 70 0,57143   1,54791 
11 Okna 0,06648   40 70 0,57143   3,79915 
12 Podlahy 0,03386       0,60000   2,03162 
13 Vytápění 0,02793       0,60000   1,67609 

14 Elektroinstalace 0,02709       0,60000   1,62530 

15 Záchod 0,00339   11 60 0,18333   0,06208 
16 Okenice 0,01608   40 70 0,57143   0,91907 

17 
Vnitřní 
hygienické 
vybavení 

0,03650   11 60 0,18333   0,66918 

18 Ostatní 0,02286       0,60000   1,35135 
    1,00         

    Opotřebení analytickou metodou                              37,37 % 

  
Opotřebení prvků analytickou metodou nastaveno na max.                             1,00   

 

Tab. č. 70. – Výpočet opotřebení analytickou metodou, rekapitulace u objektu č. 3 

Koeficient vybavení  ( z výpočtu výše ) K4 - 1,18132 

Zákl. cena upravená bez Kp  ZC × K4 × K5 ×Ki   Kč/m3 4 027,91 

Zákl. cena upravená s Kp  ZC x K4 x K5 × Ki × Kp ZCU Kč/m3 5 038,92 

Rok odhadu                                                            2011 

Rok pořízení                                                      1971 
Stáří                                                                 S roků       40 

Způsob výpočtu opotřebení ( lineárně / analyticky )       analyticky 

Celková předpokládaná životnost                                             Z roků   viz anal. výpočet 

Opotřebení    O %       37,22 
Výchozí cena                                                    CN Kč       480 650,50 

Stupeň dokončení stavby   D %       100,00 

Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení stavby 
CN
D 

Kč   485 533,48 

Odpočet na opotřebení                               37,22 %   O Kč   -179 619,09 

Cena po odpočtu opotřebení, bez Kp   Kč   301 031,41 
Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním 
povolením vydaným do 28.2.1991?                                                      

          ne 

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                               0 % Kč 
   

0,00 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                     Kč       301 031,41 

 

Cena objektu podle ocenění nákladového objektu č. 3 je 301.031,41 Kč 
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Venkovní úpravy objekt č. 3 

Žumpa 

Tab. č. 71. – Výpočet ceny žumpy, objekt č. 3 

Název Žumpa 
Umístění   Brno - Bystrc 
Popis   žumpa 
Technický stav   dobrý 
Výměra m3 7,0 
CZ-CC   2 223 
Koeficient změny staveb příloha 38 Ki - 2,324 
Rok odhadu     rok 2011 
Rok pořízení     rok 1956 
Stáří   S roků 40 
Předpokládaná životnost 

 
Z roků 100 

Opotřebení   O % 40 
Základní cena podle přílohy č. 11 ZC Kč/jedn. 2 300,00 
Koeficient polohový   K5 - 1,200 
Základní cena upravená bez Kp CZU=ZCxK5xKi Kč/jedn. 6414,24 
Výchozí cena  bez Kp   CN=ZCUxL Kč 44899,68 
Opotřebení   40% Kč 17959,87 
Cena ke dni odhadu bez Kp   Žumpa Kč 26939,81 
Koeficient prodejnosti Kp   Kp - 1,251 
Cena ke dni odhadu bez Kp   Žumpa Kč 26939,81 

 

Výsledná cena žumpy objektu č. 3 je 26.939,81 Kč 

Studna 

Tab. č. 72. – Výpočet ceny studny a čerpadla, objekt č. 3 

Studna kopaná 
Studna       
celková hloubka studny   m 4 
průměr vrtu   m 1 
Rok odhadu     2011 
Rok pořízení     1971 
Stáří   roků 40 
Předpokládaná životnost   roků 100 
Opotřebení   % 40,00 
Ocenění       
Hloubka metrů ZC (Kč/m) 0-5 m   
  4 1950,00   
Celkem výchozí cena dokončené studny Kč 7800,00 
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Stupeň dokončení studny   % 100,00 
Výchozí cena po zohlednění stupně dokončení   7800,00 
Opotřebení studny     3120,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna   4680,00 
Čerpadlo základní cena podle přílohy č. 10 9480,00 
Výchozí cena   Kč 9480,00 
Stupeň dokončení čerpadla   % 100,00 
Výchozí cena čerpadla po zohlednění stupně dokončení Kč 9480,00 
Opotřebení   % 36,67 
Opotřebení čerpadla   Kč 3476,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp čerpadlo Kč 6004,00 
Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, Kp studna - čerpadlo Kč 10684,00 
Koeficient polohový K5 dle přílohy č. 14   1,20 
Koeficient změny cen staveb Ki dle přílohy č. 38 CZ-CC 46.25.22.2 2,322 
Koeficient prodejnosti Kp     1,251 
Cena ke dni odhadu bez Kp     29769,90 

 

Výsledná cena studny a čerpadla objektu č. 3 je 29.769,90 Kč 

Kanalizační přípojka 

Přípojka je typu: kameninová DN 200 mm, délka 13m, rok pořízení 1971 

 

Tab. č. 73. – Výpočet kanalizační přípojky, objekt č. 3 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,324   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  40 let 

životnost 100 let 
opotřebení 40 % 

Délka ZC (Kč/m) ZCU (Kč/m) Cena celkem bez Kp 
13 m 1 450,00 4 043,76 31 541,33 

 

Výsledná cena kanalizační přípojky objektu č. 3 je 31.541,33 Kč 
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Přípojka vody 

Přípojka je typu: Přípojka vody DN 50 mm,ocelové potrubí, délka 15 m, rok pořízení 1971 

 

Tab. č. 74. – Výpočet přípojky vody, objekt č. 3 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,322   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  40 let 

životnost 60 let 
opotřebení 67 % 

Délka ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
15 m 420,00 1 170,29 5 851,44 

 

Výsledná cena přípojky vody objektu č. 3 je 5.851,44 Kč 

Elektrická přípojka 

Přípojka je typu: Kabel AL 25 mm2 zemní kabel, délka 35 m, rok pořízení 1971 

Tab. č. 75. – Výpočet elektrické přípojky, objekt č. 3 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,237   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  40 let 

životnost 60 let 
opotřebení 67 % 

Délka ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
35 m 195,00 523,46 6 107,01 

 

Výsledná cena přípojky elektrické objektu č. 3 je 6.107,01 Kč 
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Pilíř pro elektroměry 

Pilíř je typu: Pilíř zděný pro elektroměry, zděný z obyčejných cihel, 0,68 m3, rok pořízení 

1971 

Tab. č. 76. – Výpočet Pilíře pro elektroměry, objekt č. 3 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,237   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  40 let 

životnost 60 let 
opotřebení 67 % 

Objem ZC(Kč/m3) ZCU(K č/m3) Cena celkem bez Kp 

0,68 m3 2 810,00 7 543,16 1 709,78 

 

Výsledná cena pilíře pro elektroměry je 1.709,78 Kč. 

Schody venkovní 

Typ schodů: betonové 1,54 m, rok pořízení 2000 

Tab. č. 77. – Výpočet venkovního schodiště, objekt č. 3 

položka hodnota jednotka 
Ki 2,351   
K5 1,200   
Kp 1,251   
stáří  11 let 

životnost 60 let 
opotřebení 18 % 

Plocha ZC(Kč/m) ZCU(K č/m) Cena celkem bez Kp 
1,54 m 225,00 634,77 798,33 

 

Výsledná cena venkovního schodiště je 798,33 Kč. 

Ocenění pozemků objekt č. 3 

Tab. č. 78. – Výpočet ceny pozemku dle cenové mapy, objekt č. 3 

Ocenění zahrady a stavebního pozemku 
Plocha zastavěné části pozemku Objektem pro rodinou rekreaci 32,4 
zahrada viz katastr nemovitostí 500 
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Celková plocha pozemku   532,4 
Cena pozemku Dle cenové mapy 600 
Rok ocenění   2011 
Celková cena pozemku Kč  319440 

Výsledná cena pozemků objekt č. 3 je 319.440,-Kč 

Trvalé porosty objekt č. 3 

Tab. č. 79. – Výčet trvalých porostů na pozemku objektu č. 3 

Č. Název Stáří Počet Způsob vysazení Skupina poznámka 

1 Jabloň 25 1 vysazeno JHKM-Čk   
2 Smrk ztepilý 20 1 vysazeno Js I.   
3 Smrk ztepilý 15 1 náletem Js I. Srážky 
4 Smrk ztepilý 28 1 náletem Js I. Srážky 
5 Smrk ztepilý 20 2 náletem Js I. Srážky 

 

Tab. č. 80. – Ocenění ovocných porostů, objekt č. 3 

Druh 
porostu 

Kód Věk ZC 
(Kč/ks) 

Min. 
cena 

Zvýšení Snížení ZCU Počet 
(ks) 

cena 
celkem 

Jabloň 
JHKM-
Čk 

25 1256 1256 0% 0% 1256 1 
1256 

Celkem ovocné porosty zahrádkový typ- bez Kp  1256 
K5 1,200 
Koeficient prodejnosti podle přílohy č. 39 1,251 
Cena ovocných porostů zahrádkového typu - cena bez Kp 1507,20 

 

Tab. č. 81. – Ocenění okrasných porostů, objekt č. 3 

Název Stáří 
ZC 

(Kč/ks) Počet Snížení Důvod ZCU 
Cena 

celkem 
Smrk ztepilý 20 7620 1 0,00   7620 7620 
Smrk ztepilý 15 7620 1 0,50 Nálet 3810 3810 
Smrk ztepilý 28 15840 1 0,90 Nálet, zápoj 1584 1584 
Smrk ztepilý 20 7620 2 0,50 Nálet 3810 7620 
Celkem okrasné rostliny - bez Kp 20634 
Kz 0,750 
K5 1,200 
Koeficient prodejnosti dle přílohy č. 39  1,251 
Cena okrasné rostliny celkem - cena bez Kp 18570,60 

 

Celková cena trvalých porostů na pozemku objektu č.3 je 20.077,80 Kč 
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5.2.2 Rekapitulace 

Tab. č. 82. – Celková cena objekt č. 3 

Rekapitulace objekt č. 3 
Cena objektu dle nákladového ocenění  301031,41 
Cena žumpy 26939,81 
Cena studny včetně čerpadla 29769,90 
Cena kanalizační přípojky 31541,33 
Cena přípojka vody 5851,44 
Cena elektrické přípojky 6107,01 
Cena pilíře pro elektroměry 1709,78 
Cena venkovního schodiště 798,33 
Cena pozemků dle cenové mapy 319440,00 
Cena trvalých porostů 20077,80 
Celková cena objektu č. 3 743266,81 
celková cena objektu č. 3 po zaokrouhlení 743270,00 

 

Celková cena objektu č.3 je 743.270,00 Kč 

Slovy: sedmsetčtyřicettřitisícdvěstěsedmdesát Kč 
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5.3 METODA STANDARTNÍ JEDNOTKOVÉ CENY 

Tab. č. 83. – Výpočet průměrné ceny etalonu 

Zjišt ění ceny porovnáním nemovitostí jako celku 

Č. 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená  

Koef. 
redukce 

na 

Cena po 
redukci na 

pramen 
ceny 

p
o

lo
ha
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st

 
0
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IO
  

  
(1

-6
) Cena 

oceňovaného 
objektu 

odvozená 

  Kč 
pramen 
ceny 

Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6   Kč 

1 (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 990000 0,85 841 500 1,00 0,82 1,01 1,00 0,90 1,00 0,75 1 128 954 

2 1800000 0,85 1 530 000 1,00 0,85 1,01 0,98 1,10 1,00 0,93 1 653 227 

3 1900000 0,85 1 615 000 1,00 1,22 1,00 0,95 0,90 1,00 1,04 1 548 270 

4 980000 0,85 833 000 0,98 0,78 1,00 0,95 1,10 1,00 0,80 1 042 817 

5 900000 0,85 765 000 0,98 1,25 1,00 0,90 1,15 0,90 1,14 670 413 

6 2100000 0,85 1 785 000 1,00 0,97 1,00 1,10 0,95 1,00 1,01 1 760 963 

7 1200000 0,85 1 020 000 1,00 0,75 1,00 0,95 1,08 1,00 0,77 1 325 536 

8 520000 0,85 442 000 0,98 1,05 1,00 0,90 0,90 0,90 0,75 589 223 

9 990000 0,85 841 500 1,00 0,98 1,01 1,00 0,90 1,00 0,89 944 635 

10 990000 0,85 841 500 1,00 0,98 1,01 1,00 0,90 1,02 0,89 926 113 

Celkem průměr                 Kč 1 159 015 

Výslednou cenu nemovitosti (etalonu) zjištěná metodou standardní jednotkové ceny je 

1.159.015,- Kč což je 3.873,32 Kč/m3. 

Tab. č. 84. – Přepočet ceny pro objekt č. 3 

Č. 
Cena 

etalonu 
za m3 

OP 
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o
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ve
lik
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st

 

d
o

st
u
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n

o
st

 

st
av

 

ve
lik

o
st

 p
o
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ku
 

ú
va

h
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zn
al

ce
 

IO
 Cena 

oceňovaného 
Objektu 

  Kč m3 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1x…xK6 Kč/m3 

1 
3873,32 

299,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3873,32 

3 119,33 1,00 0,87 0,99 1,02 0,99 1,00 0,87 3368,79 

Porovnávací cena objektu č. 3 je 3.368,79 Kč/m3 což je po přepočtu 401.997,54 Kč. 

Výsledná cena objektu č. 3 po zaokrouhlení je 402.000 Kč. 

Slovy: čtyřistadvatisíce Kč 
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6  STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů 

A POROVNÁNÍ 

6.1 OCEŇOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ CENOU 

Tab. č. 85. – Srovnání cen všech objektů administrativní cenou 

Objekt 
Cena porovnávací dle vyhlášky 

Objekt č. 1 Objekt č. 2 Objekt č. 3 
Rekreační chata 1483434,02 1293458,37 585775,46 
Studna s Kp 34805,58 69597,91 37242,14 
Celkem stavby (včetně všech vú) 1518239,60 1363056,28 623017,60 
pozemky dle cenové mapy 282720,00 480500,00 319440,00 
Porosty  702,00 1430,65 889,20 
Celkem 1801661,60 1844986,93 943346,80 
Celkem po zaokrouhlení 1801660,00 1844990,00 943350,00 

Zde bych chtěl upozornit na cenu objektu č. 3, který je výrazně menší, co se obestavěného 

prostoru týče (m3). Proto je jeho cena výrazně nižší, než u předchozích dvou objektů. První 

objekt je zděný (z kamene), ostatní dva jsou z konstrukcí na bázi dřeva. 

6.2 OCEŇOVÁNÍ V ĚCNÉ CENY (METODA NÁKLADOVÉHO 

OHODNOCENÍ) 

Tab. č. 86. – Srovnání objektů věcnou cenou 

Objekt 
Věcná hodnota (bez Kp) 
Objekt č. 1 Objekt č. 2 Objekt č. 3 

Rekreační chata 792937,48 563244,10 301031,41 
Žumpa 24053,40 25977,67 26939,81 
Studna 27822,20 55633,82 29769,90 
Kanalizační přípojka 20218,80 21836,30 31541,33 
Elektrická přípojka 1308,65   6107,01 
Přípojka vody 3120,77 487,62 5851,44 
Pilíř pro elektroměry 565,74   1709,78 
Zpevněné plochy 1342,08 18510,18   
Schody venkovní 364,99   798,33 
Pozemek dle cenové mapy 282720,00 480500,00 319440,00 
Porosty celkem 5534,70 18284,70 20077,80 
Plynová přípojka   9292,77   
Pilíř pro plynoměr   2077,32   
Celkem 1159988,81 1195844,48 743266,81 
Celkem po zaokrouhlení 1159990,00 1195840,00 743270,00 
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I v této metodě cenu ovlivnila velikost objektů, ale i materiály použité na veškeré konstrukce 

a jejich stáří (opotřebení). Kombinace druhých dvou faktorů je hlavním důvodem, proč je 

cena objektu č. 2 o tolik nižší, než u objektu č. 1, přesto že obestavěný prostor mají téměř 

shodný (rozdíl je cca 30 m3). Domnívám se, že nejvíce cenu z hlediska materiálového ovlivnil 

typ obvodové nosné konstrukce, kterým se mimo jiné (zde je určující i typ a způsob 

využitelnosti podkroví) určuje cena za m3 stavby. Objekt č. 3 je novější, přesto je jeho cena 

nižší než u prvních dvou a to hlavně díky materiálu obvodové stěny. 

6.3 METODA STANDARDNÍ JEDNOTKOVÉ TRŽNÍ CENY 

Tab. č. 87. – Srovnání porovnávacích cen objektů 

Metoda standardní jednotkové tržní ceny 
Objekt č. 1 1160000,00 
Objekt č. 2 995000,00 
Objekt č. 3 402000,00 

Nižší cena u objektu č. 3 je dána skutečností, že se jedná o velice malý objekt. Je již tak malý, 

že omezuje užívání i při rekreaci, natož v případě trvalého bydlení. Jinak obecně platí, že cena 

není přímo úměrná velikosti (platí zde nepřímá úměra). Malé a menší objekty jsou výrazně 

lépe prodejné než objekty větší a velké. Souvisí to jednat s celkovou výší jejich kupní ceny, 

která je u menších nemovitostí dostupnější širší klientele, ale také s nižšími náklady 

na provoz, které musí budoucí vlastník vynakládat a které v posledních letech stále narůstají. 

 

6.4 OBJEKT Č. 1 SOUHRN 

Tab. č. 88. – Souhrn cen, objekt č. 1 

Rekapitulace objekt č. 1 Cena              Kč 
Ocenění administrativní cenou 1801660,00 

Ocenění věcnou cenou 1159990,00 

metoda standardní jednotkové tržní ceny 1160000,00 

 



Obr. 

 

6.5 OBJEKT Č. 2 SOUHRN

Tab. č. 89. – Souhrn cen, objekt 

Rekapitulace objekt č. 2 
Ocenění administrativní cenou

Ocenění věcnou cenou 

metoda standardní jednotkové tržní ceny
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Obr. č. 10 – Graf srovnání cen objektu č. 1 

SOUHRN 

Souhrn cen, objekt č. 2 

rativní cenou 

metoda standardní jednotkové tržní ceny 

Obr. č. 11 – Graf srovnání cen objektu č. 2 

Administrativní ocenění ocenění věcnou cenou Metoda SJTC

Administrativní ocenění ocenění věcnou cenou Metoda SJTC
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995000,00 

 

Metoda SJTC

Metoda SJTC



6.6 OBJEKT Č. 3 SOUHRN

Tab. č. 90. – Souhrn cen, objekt 

Rekapitulace objekt č. 3 
Ocenění administrativní cenou

Ocenění věcnou cenou 

metoda standardní jednotkové tržní ceny
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Obr. č. 12 – Graf srovnání cen objektu č. 3 

 vychází nejvyšší hodnota stanovená administrativní cenou (podle p

edpisu) a nejnižší vychází metoda porovnávací (SJTC), která vychází z

ří a nejlépe vystihuje aktuální stav na trhu s nemovitostmi (v daném 

segmentu trhu). I když se v případě administrativní ceny projevuje snaha

obvyklým cenám, zatím k tomu nedochází (vychází se ze statistických údaj

ění/ bez dalších potřebných údajů, které mohou cenu výrazn

Výše uvedené výsledky tuto skutečnost potvrzují. 

 

Administrativní ocenění ocenění věcnou cenou Metoda SJTC
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Tab. č. 91. – porovnání administrativního ocen
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Obr. č. 13 – Graf srovnání administrativního ocen
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dministrativního ocenění a metodu SJTC jsem dále znázornil tabulkou 

porovnáním procentuálních rozdílů mezi jednotlivými cenami. 

porovnání administrativního oceněni a metody SJTC

Administrativní ocenění 
 Cena obvyklá (Metoda 

SJTC)  

1801660,00 1160000,00
1844990,00 995000,00
943350,00 402000,00

Graf srovnání administrativního ocenění a metody SJTC

ní se odvíjí od účelu, ke kterému bude stanovená cena sloužit. Pro úv
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6.7 OBJEKTY PRORODINOU REKREACI JAKO TRVALE 

OBÝVANÉ 

Zde bych vás chtěl upozornit, že v dnešní době jsou objekty pro rodinnou rekreaci 

mnohem více užívány k trvalému pobytu osob. Ve finanční situaci, v jaké se nacházíme je to 

běžný způsob bydlení pro sociálně slabší, nebo pro mladé jedince jako takzvané startovací 

bydlení. Ve větších městech je to běžné. Důvody jsou jasné, cena bytu mnohdy i 

několikanásobně převyšuje cenu chaty na periferii. Toto bydlení má své plusy i mínusy.  

Výhodami jsou bezesporu vlastní pozemek, větší soukromí v chatových oblastech, kde 

většina staveb je obývána jen krátkodobě a samozřejmě i jednoduší parkování (v Brně 

rozhodně podstatný problém hlavně v centru města a přilehlých oblastech).  

Za nevýhody by se dalo považovat například: horší dostupnost z centra a to MHD i 

vlastním dopravním prostředkem (hlavně v zimních obdobích), způsob vytápění (většina chat 

je i v dnešní době vytápěna kotlem na tuhá paliva) a zastaralé konstrukce a technologie (např. 

špatné tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí). 

Mým názorem je, že v tomto typu nemovitostí v dnešní době bydlí buď mladí jedinci, 

nebo osoby přibližně v důchodovém věku. Důvody jsou celkem jasné. Mladí jedinci co právě 

vystudovali střední nebo vysokou školu mají problém získat dobře placenou práci z důvodu 

absence praxe důležité ve většině oborů a staří lidé pokud se jim v průběhu života nepodařilo 

koupit nemovitost ve městě. Lidé v důchodovém věku prostě nemají, nebo později nebudou 

mít na placení vysokého nájmu v centrech velkých měst. Domnívám se, že to je hlavním 

důvodem, proč staří lidé v některých případech žijí v chatových oblastech. V případě dříve 

narozených spoluobčanů bych rád uvedl další ne nevýznamnou nevýhodu a tou je horší 

dostupnost pro případnou lékařskou pomoc. 

Použité nemovitosti a jejich možnosti využití pro trvalé bydlení 

Objekt č. 1 je z kamenného zdiva o dvou podlažích. Tato nemovitost je v současné 

době užívána k trvalému bydlení. Žije zde muž ve věku 25 let. Důvody proč žije právě 

v objektu pro rekreaci jsem uvedl výše. Jak sám řekl, nemohl by si dovolit koupit byt v centru 

Brna o takové rozloze, navíc zde má svůj klid. Chata je vytápěna krbem na tuhá paliva a 

elektrickými přímotopy. Budova sice není kompletně udržována, ale je v dobrém stavu. 

Sousední objekty slouží jen k rekreaci, přístupová cesta je zpevněná, možnost parkování 

nedaleko objektu. 
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Objekt č. 2 se nachází také v oblasti Bystrc, Brno-město. Jedná se o dvoupodlažní 

objekt z materiálu dřevěného oboustranně obíjeného zdiva do tloušťky 30 cm. Objekt je již 

delší dobu trvale obýván a to více osobami. Žije zde pár v důchodovém věku s matkou. 

Chatka prošla v průběhu let několika stavebními úpravami. V poslední fázi půdorysným 

rozšířením, zateplením obvodového zdiva tepelnou izolací a zavedením přípojky plynu. 

Stavba je udržovaná a v dobrém stavu. V případě provedení střešních oken v druhém 

nadzemním podlaží by byla kvalita bydlení jak zvednuta, tak by byla navýšena skutečná 

užitná plocha obytných místností. S tím by byly spojeny některé další stavební úpravy. 

K objektu vede asfaltová komunikace a parkovací místa jsou přímo před budovou. Vytápění 

je plynové. 

Objekt č. 3 je jednopodlažní budova částečně podsklepená, obvodové konstrukce jsou 

z materiálu dřevěného (oboustranně obíjeného), zateplené. Chata je užívána pouze pro 

rekreaci. Objekt byl v posledních letech půdorysně rozšířen a zateplen (bylo vybudováno 

sociální zařízeni a WC). Tato nemovitost by se dala také považovat za trvale obyvatelnou, ale 

v žádném případě ne pro více než 2 osoby. Stavba je udržovaná a v dobrém stavu, přístupová 

cesta je zpevněná, vytápění krbem na tuhá paliva, parkování nedaleko objektu. 
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7  ZÁVĚR 

Cílem mojí práce bylo provést různé způsoby ocenění rekreačních chat v oblasti Brno, Bystrc. 

V teoretické části jsem se zaměřil na objasnění základních pojmů v oceňování, dále 

představení oceňované oblasti, důležitým informacím k oceňování a k pomůckám nezbytným 

k samotnému získání informací o objektech. 

V praktické části jsem provedl ocenění tří rekreačních objektů, jež se nachází v dané lokalitě. 

Blízkost Brněnské přehrady výrazně ovlivní obchodování s rekreačními objekty. Poptávku po 

rekreačních objektech v lokalitě zvyšuje možnost aktivního trávení volného času, např. jízda 

na kole (v oblasti jsou cyklistické i turistické trasy), jízda na loďce, různé sportoviště atp. 

Dalšími pozitivními faktory jsou krásná okolní příroda a nedaleký hradu Veveří. Z důvodu 

krize, jež výrazně ovlivnila trh s nemovitostmi v posledních letech, se prodej nemovitostí pro 

rodinou rekreaci výrazně snížil, v některých oblastech o 20 a více procent. Oblast Bystrce 

není běžkou lokalitou zaměřenou na pronájem rekreačních objektů. Důvod je na jasný, každý 

majitel rekreačního objektu v okolí Brněnské přehrady rád využije svůj volný čas v tak pěkné 

a klidné lokalitě, jako je tato, ať už aktivním odpočinkem v přírodě, při zkrášlování své 

zahrady, nebo při relaxaci v poklidu. 

Odpočinek na chatě, nebo chalupě patří k naší kultuře už po generace, i přes to bych se nebál 

tvrdit, že v dnešní době je v této lokalitě větší nabídka, než poptávka po nemovitostech typu 

rekreační chata. To mě překvapuje, protože z dlouhodobého hlediska jsou dnes ceny těchto 

objektů poměrně dost nízké. 
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