
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt  

Cena je jedním z nejd�ležit�jších faktor�, které ovliv�uje lidské rozhodování ve 

spojitosti s bytovými domy. V první �ásti práce jsem se v�noval názvosloví a postup�m 

tvorby cen dle platných oce�ovacích a p�edpis�. V druhé �ásti jsem ocenil zvolený bytový 

d�m kombinací nákladového a výnosového zp�sobu ocen�ní a porovnávacím zp�sobem 

ocen�ní. Následn� jsem tyto ceny porovnal a zhodnotil. 

Abstrakt 

 Price is one of the most important factor which influences people in making decisions 

in connection with apartment blocks. In the first part I attended to terminology and pricing 

techniques according to the valid valuation regulations. In the second part I appreciated select 

apartment block in combnation with load and yield technique of valuation and comparative 

teqnique of valuation. Sequentially I compared and assessed this prices.
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1 ÚVOD A CÍLE 

Téma: ,,Porovnání cen bytového domu v k.ú. Brno - Židenice stanovených dle 

platných oce�ovacích p�edpis�‘‘ považuji za zna�n� aktuální a to z d�vodu, že cena je jedním 

z nejd�ležit�jších faktor� p�i rozhodování v oblasti bytových dom�. 

Z mého pohledu je velmi d�ležité se zadaná problematice v�novat, jelikož p�evážn� 

cena ovliv�uje veškeré jednání lidí ve spojitosti s bytovými domy. 

Ve své diplomové práci bych se cht�l v�novat porovnání cen bytového domu  

v k.ú. Brno – Židenice a objasnit, jak se m�ní cena v závislosti na zm�n� vlastnických práv 

k bytovému domu. 

V první �ásti diplomové práce bych Vás cht�l seznámit se zadanou problematikou. 

Osv�tlit použité názvosloví a detailn� Vás seznámit s použitými postupy tvorby cen  

stanovených dle platných oce�ovacích p�edpis�. 

Ve druhé �ásti diplomové práce bych Vám formou p�ípadové studie rád nazna�il 

zm�nu cen v závislosti na zm�n� zp�sobu vlastnictví bytového domu a to dv�ma zp�soby. 

Zaprvé, pro p�ípad, že se jedná o jeden celek, který lze pronajmout. Zadruhé, pro p�ípad, že je 

d�m rozd�len prohlášením vlastník� na jednotlivé bytové jednotky. V prvním p�ípad� bude 

ocen�ní provedeno kombinací nákladového a výnosového zp�sobu ocen�ní dle platného 

oce�ovacího p�edpisu. V druhém p�ípad� bude cena stanovena sou�tem cen jednotlivých 

bytových jednotek, které se ocení porovnávacím zp�sobem dle platného oce�ovacího 

p�edpisu. 

Cílem této diplomové práce je následn� takto zjišt�né ceny porovnat a zd�vodnit 

výsledky dosažené v této diplomové práci. 
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2 OCE�OVÁNÍ DLE PLATNÝCH CENOVÝCH P�EDPIS� 

2.1 NÁZVOSLOVÍ 

• Nemovitost – nemovitostmi jsou podle o Ob�anského zákoníku pozemky a stavby 

spojené se zemí pevným základem. 

• Pozemek – pozemkem se podle § 27 katastrálního zákona �. 344/1992 Sb. rozumí �ást 

zemského povrchu odd�lená od sousedních �ástí hranicí územn� správní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhu pozemku, 

pop�. rozhraním zp�sobu využití pozemku. 

• Zastav�ný pozemek – pozemek zastav�ný bytovým domem, ohrani�ený obvodem 

bytového domu. 

• Parcela - parcela je pozemek, který je geometricky a polohov� ur�en, zobrazen v 

katastrální map� a ozna�en parcelním �íslem. Vým�rou parcely je vyjád�ení plošného 

obsahu pr�m�tu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách, 

zaokrouhlená na celé �tvere�ní metry. Celistvý pozemek se m�že skládat i z n�kolika 

parcel; výjime�n� m�že nastat i situace obrácená (nap�. u zem�d�lské p�dy). Pozemek 

je ur�en parcelním �íslem a názvem obce eventuáln� katastrálního území, ve kterém 

leží. 

• Stavba – stavbou se rozumí výsledek stavební �innosti, který lze individualizovat 

podle druhu, ú�elu a využití, �i podle jeho využití v terénu. 

• Stavební objekt – prostorov� odd�lená nebo technicky samostatná �ást stavby. 

• Budova – budovou se podle zákona o oce�ování majetku rozumí stavba prostorov� 

soust�ed�ná a navenek p�evážn� uzav�ená obvodovými st�nami a st�ešními 

konstrukcemi, s jedním nebo více ohrani�enými prostory. 

• Budova – budova dle 
SN 73 4055 je samostatný pozemní stavební objekt prostorov� 

soust�ed�ný a navenek zcela uzav�ený, s jedním nebo více ohrani�enými užitkovými 

prostory. Budova jako užší vymezení druhu stavebního objektu je objekt ohrani�ený 

v prostoru obvodovými st�nami a st�ešními konstrukcemi. 

• Bytový d�m je stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavk�m na trvalé bydlení a je k tomuto ú�elu ur�ena. 
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• Bytová jednotka - reáln� vymezená �ást domu, která m�že být p�edm�tem 

vlastnického práva dle Zákona o vlastnictví byt� (tedy je lze nabývat a prodávat). 

• Podlahová plocha - celková vnit�ní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená 

vnit�ní stranou vn�jších st�n, bez neobývaných sklep� a odd�lených nevytáp�ných 

prostor (zák. �. 406/2006 Sb., § 2, písm. p, výpo�et se �ídí podle 
SN EN 13790). 

• Obestav�ný prostor – prostorové vymezení stavebního objektu ohrani�eného vn�jšími 

vymezujícími plochami. Obestav�ný prostor se skládá z díl�ích obestav�ných prostor� 

(základ�, spodní a vrchní �ásti objektu a zast�ešení). Pro ú�el oce�ování se obestav�ný 

prostor základ� neuvažuje. 

• Zastav�ná plocha – plocha p�dorysného �ezu vymezená vn�jším obvodem svislých 

konstrukcí uvažovaného celku. 

• Sou�ást – sou�ástí v�cí je vše, co k ní podle její povahy náleží a nem�že být odd�leno, 

aniž by se tím v�c znehodnotila. Stavba není sou�ástí pozemku. (§ 120 zákona �. 

40/1964 Sb., Ob�anský zákoník). 

• P�íslušenství – pojmem p�íslušenství se rozumí v�ci, které náleží vlastníku v�ci hlavní 

a jsou jím ur�eny k tomu, aby byly s hlavní v�cí trvale užívány. (§ 121 zákona �. 

40/1964 Sb., Ob�anský zákoník). 

• Spole�né �ásti domu - spole�nými �ástmi domu �ásti domu ur�ené pro spole�né 

užívání, zejména základy, st�echa, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, 

schodišt�, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, ko�árkárny, kotelny, komíny, 

vým�níky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, 

elekt�iny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, spole�né antény, a to i když jsou 

umíst�ny mimo d�m. (§ 2 písm. g) zákona �. 72/1994 Sb.). 

2.2 KOMBINACE NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZP�SOBU 

OCEN�NÍ 

Dle § 2 odst. 3 písm. a) a b) zákona �. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku je: 

Jiným zp�sobem oce�ování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základ� je: 

• nákladový zp�sob, který vychází z náklad�, které by bylo nutno vynaložit na po�ízení   

p�edm�tu ocen�ní v míst� ocen�ní a podle jeho stavu ke dni ocen�ní, 
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• výnosový zp�sob, který vychází z výnosu z p�edm�tu ocen�ní skute�n� dosahovaného 

nebo z výnosu, který lze z p�edm�tu ocen�ní za daných podmínek obvykle získat a z 

kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry). 

Ocen�ní staveb kombinací nákladové a výnosového zp�sobu vychází z § 22 vyhlášky 

�. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb.. 

V našem p�ípad� vycházíme z odstavce 1, 2, 3, 4 a 7 p�íslušného paragrafu. 

Vyhláška �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. �íká: 

§ 22 

 

(1) Je-li pronajata stavba, pop�ípad� s p�íslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se zjistí 

nákladovým zp�sobem podle § 3, jako celek jednomu nebo více nájemc�m, ocení se kombinací 

nákladového a výnosového zp�sobu. 

(2) Je-li stavba, pop�ípad� p�evažující �ást stavby, typu B, F, H, J, K, R, S, Z podle 

p�ílohy �. 2 a typu C, I, J podle p�ílohy �. 3 �áste�n� pronajata, pop�ípad� 

s p�íslušenstvím a pozemkem v souladu se svým ú�elem užití, ocení se taková stavba 

kombinací nákladového a výnosového zp�sobu. Není-li stavba vyjmenovaných typ� 

pronajata, avšak lze ji v míst� pronajmout za p�edpokladu, že její stavebn� technický 

stav to umož�uje, ocení se i taková stavba kombinací nákladového a výnosového zp�sobu. 

Nájemné za nepronajaté plochy se dopo�te ve výši obvyklého nájemného podle 

§ 2 odst. 1 zákona . 

(3) Je-li pronajat soubor staveb obsahující alespo� dv� stavby, jejichž cena se zjistí 

nákladovým zp�sobem podle § 3, pop�ípad� s p�íslušenstvím bez pozemk� a trvalých  porost�, 

jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, ocení se 

soubor staveb jako celek kombinací nákladového a výnosového zp�sobu. 

(4) Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oce�ovanou podle odstavc� 1, 2 a 3 

pronajato i její p�íslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocen�ní kombinací 

nákladového a výnosového zp�sobu. Slouží-li p�íslušenství nejen stavbám oce�ovaným podle 

odstavc� 1, 2 a 3, ale i stavbám oce�ovaným pouze nákladovým zp�sobem, zahrne se do 
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ocen�ní kombinací nákladového a výnosového zp�sobu pouze tehdy, p�evažuje-li jeho užití 

pro stavbu oce�ovanou tímto zp�sobem, není-li v nájemní smlouv� uvedeno jinak. 

(7) Cena staveb uvedených v odstavcích 1 až 3 se zjistí z ceny stavby nebo staveb 

zjišt�né nákladovým zp�sobem bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby nebo staveb 

zjišt�né výnosovým zp�sobem s tím, že zp�sob výpo�tu ceny je stanoven v p�íloze �. 17 

 v tabulce �. 2 podle zat�íd�ní do skupiny podle tabulky �. 1 na základ� analýzy rozvoje 

nemovitosti. Cena souboru staveb zjišt�ná nákladovým zp�sobem se zjistí jako sou�et cen 

jednotlivých staveb souboru zjišt�ných nákladovým zp�sobem bez koeficientu prodejnosti.1 

2.2.1 Ocen�ní nákladovým zp�sobem 

Ocen�ní nákladovým zp�sobem pro bytový d�m v zadaná lokalit� vychází z vyhlášky  

�. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

Ocen�ní nákladovým zp�sobem vychází ze základních cen za m�rné jednotky stavby 

vynásobené p�íslušným množstvím m�rných jednotek nebo z náklad� na po�ízení stavby. 

Dále se  zohlední charakter a velikost stavby, její vybavení, funkce, poloha a prodejnost. 

P�ihlédne se k technickému opot�ebení stavby. Základní ceny a zp�sob jejich úpravy u 

jednotlivých druh� staveb, postupy p�i m��ení a výpo�tu vým�r staveb a postupy p�i 

oce�ování v�etn� zp�sob� zjišt�ní a uplatn�ní technického opot�ebení stanoví vyhláška. Ve 

stanovených cenách a postupech se zohled�ují i vlivy p�sobící na úrove� a relace cen staveb 

na trhu.  

Ocen�ní nákladovým zp�sobem zadaného bytového domu vychází z ocen�ní bytového 

domu a jeho p�íslušenství nákladovým zp�sobem bez Kp a ceny pozemku a trvalých porost�. 

Cena bytového domu nákladovým zp�sobem vychází z § 3 vyhlášky �. 3/2008 Sb., cena 

venkovních úprav nákladovým zp�sobem vychází z § 10 vyhlášky �. 3/2008 Sb., cena 

pozemku dle cenové mapy a cena  trvalých porost� dle § 41 odst. 1 a) vyhlášky �. 3/2008 

Sb.,od následné ceny zjišt�né se ode�te opot�ebení zp�sobem stanoveným v p�íloze �. 15 

vyhlášky �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 

Sb. 

                                                 

1 § 22 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
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Pro spln�ní podmínek a pot�eb § 22 vyhlášky �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 

456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. jsou jednotlivé ceny zjišt�né nákladovým 

zp�sobem po�ítány bez koeficientu prodejnosti, i když v následném vý�tu paragraf� a postup� 

výpo�t� je tento koeficient zmín�n. 

2.2.1.1 Cena bytového domu nákladovým zp�sobem ocen�ní 

Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. �íká: 

§ 3 

Budova a hala 

(1) Jako budova a hala se oce�uje stavba, kterou nelze za�adit podle ú�elu jejího užití 

mezi stavby oce�ované podle § 4 až § 11. 

(2) Cena budovy a haly se zjistí vynásobením po�tu m3 obestav�ného prostoru, 

ur�eného zp�sobem uvedeným v p�íloze �. 1, základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na 

ú�elu užití a upravenou podle odstavce 3. 

(3) Základní cena budovy a haly uvedená v p�ílohách �. 2 a 3 se násobí koeficienty K1 

až K5, Ki a Kp podle vzorce: 

ZCU = ZC × K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × Ki × Kp, 

kde 

ZCU … základní cena upravená, 

ZC …   základní cena podle p�ílohy �. 2 nebo �. 3, 

K1 …  koeficient p�epo�tu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v p�íloze �. 4, 

K2 …koeficient p�epo�tu základní ceny podle velikosti pr�m�rné zastav�né plochy podlaží v 

objektu, pop�ípad� samostatn� oce�ované �ásti, se vypo�te podle vzorce 

PZP
K

60,6
92,02 +=

, 

kde  

0,92 a 6,60 jsou konstanty, 

PZP … pr�m�rná zastav�ná plocha v m2 
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K3 …  koeficient p�epo�tu základní ceny podle pr�m�rné výšky podlaží v objektu, pop�ípad� 

samostatn� oce�ované �ásti podle vzorce 

30,0
10,2

3 +=
v

K
 pro budovy, 

30,0
80,2

3 +=
v

K
 pro haly, ne však mén� než 0,60, 

kde  

v … je pr�m�rná výška podlaží v metrech,  

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty, 

K4 … koeficient vybavení stavby se vypo�te podle vzorce 

( )nK ×+= 54,014 , 

kde 

1 a 0,54 jsou konstanty, 

n … sou�et objemových podíl� konstrukcí a vybavení, uvedených v p�íloze �. 15 v tabulce �. 1 

pro budovy a v tabulce �. 2 pro haly, s nadstandardním vybavením, snížený o sou�et 

objemových podíl� konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením zjišt�ných z 

uvedených tabulek. 

Dále platí, že 

a) není-li ve vý�tu konstrukcí a vybavení v p�íslušné tabulce p�ílohy �. 15 uvedena 

konstrukce, která se ve stavb� vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. a) této 

p�ílohy. Zjišt�ný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a p�ipo�te se k sou�tu 

objemových podíl�; p�itom se výše ostatních objemových podíl� nem�ní, 

b) chybí-li ve stavb� konstrukce uvedená v p�íslušné tabulce p�ílohy �. 15, vynásobí se 

její objemový podíl koeficientem 1,852 a ode�te se od sou�tu objemových podíl�. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozp�tím od 0,80 do 1,20, které lze p�ekro�it jen 

výjime�n� na základ� pr�kazného zd�vodn�ní, kterým je zejména fotodokumentace, vý�et a 

podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním resp. nadstandardním 

provedením; 

K5 … koeficient polohový podle p�ílohy �. 14, 
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Ki … koeficient zm�ny cen staveb podle p�ílohy �. 38, vztažený k cenové úrovni roku 1994, 

Kp … koeficient prodejnosti uvedený v p�íloze �. 39.2 

2.2.1.2 Cena venkovních úprav nákladovým zp�sobem ocen�ní 

§ 10 

Venkovní úprava 

(1) Cena venkovní úpravy, krom� té, která tvo�í  p�íslušenství ke stavb� oce�ované 

porovnávacím zp�sobem a je zahrnuta v její cen�, se zjistí vynásobením po�tu m�rných 

jednotek základní cenou uvedenou v p�íloze �. 11, pop�ípad� v p�íloze �. 5 a násobí se 

koeficienty K5 z p�ílohy �. 14, Ki z p�ílohy �. 38 a Kp z p�ílohy �. 39. Pokud skute�ná 

konstrukce venkovní úpravy neodpovídá zp�sobu provedení uvedenému v p�íloze �. 11, 

pop�ípad� v p�íloze �. 5, upraví se základní cena p�im��en� k odchylce a násobí se koeficienty 

K5 z p�ílohy �. 14, Ki z p�ílohy �. 38 a  Kp z p�ílohy �. 39. 

(2) Cena venkovních úprav uvedených v p�íloze �. 11 na pozemcích ve funk�ním celku 

se stavbou oce�ovanou podle § 3 typu J, K p�ílohy �. 2 nebo podle § 5, tvo�í-li venkovní 

úpravy p�íslušenství k t�mto stavbám, se zjistí podle odst. 1 nebo, s výjimkou položek �. 2.5, 

2.7, 3.2, 15, 19, 21, 23 p�ílohy �. 11, zjednodušeným zp�sobem ve výši 2,0 až 3,5 % ze zjišt�né 

ceny stavby oce�ované podle § 3 typu J, K p�ílohy �. 2 nebo ve výši 3,5 až 5,0 % ze zjišt�né 

ceny stavby oce�ované podle § 5, pop�ípad� ze sou�tu zjišt�ných cen t�chto staveb a 

zjišt�ných cen staveb oce�ovaných podle § 7 a 8, pokud jsou tyto stavby jejich p�íslušenstvím.  

(3) Cena venkovní úpravy neuvedená v p�íloze �. 5 nebo p�íloze �. 11 se zjistí podle 

náklad� na po�ízení v dob� oce�ování a upraví se koeficientem Kp z p�ílohy �. 39.3 

2.2.1.3 Cena stavebního pozemku  dle cenové mapy 

Cena stavebního pozemku v zadaná lokalit� se oce�uje dle § 10 zákona �. 

151/1997 Sb. o oce�ování majetku. Jedná se o stavební pozemek dle platného územního 

plánu k.ú. Brno – Židenice, který je charakterizován jako plocha �istého bydlení ( BC ). 

Stavební pozemek se oce�uje cenou za m�rnou jednotku (m2) uvedenou v cenové 

map�, která je závazná pro danou lokalitu (Cenová mapa stavebních pozemk� statutárního 

                                                 

2 § 3 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

3 § 10 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
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m�sta Brna �. 8). Takto zjišt�ná cena za m�rnou jednotku (m2) se násobí množstvím m�rných 

jednotek celého pozemku. 

§ 10 zákona �. 151/1997 Sb. �íká: 

§ 10 

Oce�ování stavebního pozemku 

(1) Stavební pozemek se oce�uje násobkem vým�ry pozemku a ceny za m2 uvedené v 

cenové map�, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek ocen�n v cenové map�, ocení se 

násobkem vým�ry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy 

p�sobící zejména na využitelnost pozemk� pro stavbu, pop�ípad� ceny zjišt�né jiným 

zp�sobem oce�ování podle § 2, které stanoví vyhláška.  

(2) Cenová mapa stavebních pozemk� je grafické znázorn�ní stavebních pozemk� na 

území obce nebo její �ásti v m��ítku 1 : 5 000, pop�ípad� v m��ítku podrobn�jším s 

vyzna�enými cenami. Stavební pozemky v cenové map� se ocení skute�n� sjednanými cenami 

obsaženými v kupních smlouvách. 

(3) Nejsou-li p�i zpracování cenové mapy sjednané ceny stavebních pozemk� podle 

odstavce 2 v dané obci k dispozici nebo nelze-li je použít, protože již neodpovídají úrovni 

sjednaných cen porovnatelných pozemk� ke dni vypracování cenové mapy, zjistí se ceny na 

základ� porovnání se sjednanými cenami obdobných pozemk� v dané obci nebo v jiných 

srovnatelných obcích spadajících do stejné skupiny podle po�tu obyvatel; skupiny obcí 

stanoví vyhláška. P�i porovnání se vychází ze shodného ú�elu užití, z obdobné polohy v obci a 

ze shodné stavební vybavenosti pozemku. Údaje o postupu a porovnání obce uvedou v textové 

�ásti cenové mapy, která pop�ípad� obsahuje další vysv�tlivky. Podrobn�jší metodiku 

zpracování cenových podklad� pro cenovou mapu m�že stanovit vyhláška. 

 (4) Jestliže nelze cenu stavebního pozemku zjistit podle odstavce 2 nebo 3, do cenové 

mapy se cena takového pozemku neuvede a pozemek se oce�uje podle odstavce 1 druhé v�ty. 

(5) Návrh cenové mapy stavebních pozemk� nebo její zm�ny p�edkládá obec p�ed 

jejím vydáním Ministerstvu financí k vyjád�ení. Obec zašle vyhlášku sou�asn� s jejím 

vyhlášením Ministerstvu financí k uve�ejn�ní v Cenovém v�stníku. 

(6) Koncem každého kalendá�ního roku se obecn� závaznou vyhláškou obce dopl�ují 

cenové mapy o nové ceny stavebních pozemk�. Zm�ní-li se sjednaná cena, ú�el užití nebo 

stavební vybavenost pozemku, zjistí se nová cena pozemku zp�sobem podle odstavce 2 nebo 3. 

P�itom platí postup podle odstavce 5. 
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(7) Obec umožní nahlédnout bezplatn� do cenové mapy pozemk� vedené touto obcí 

každému, kdo o to požádá.4  

2.2.1.4 Cena trvalých porost� 

Ocen�ní trvalých porost� nacházejících se na pozemku v zadané lokalit� vychází z 

§ 41 odst. 1a vyhlášky �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky 

�. 460/2009 Sb. 

Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. �íká: 

§ 41 

Ovocné d�eviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny 

(1) Základní ceny ovocných d�evin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti a 

zp�soby jejich úpravy, jsou uvedeny: 

a) pro ovocné d�eviny v p�íloze �. 34, rozd�lené na �ást 1 - intenzivní výsadba v K�/m2  

a �ást 2 – extenzivní, zahrádková výsadba, vesm�s v K�/ks.5  

2.2.1.5 Opot�ebení 

Opot�ebení znázor�uje skute�nost, že stavba stárnutím a používáním postupn� ztrácí 

na hodnot� a degraduje, pokud bereme v potaz zachování p�vodních materiál� a konstrukci 

nového domu. Opot�ebení se udává v procentech a je závislé na daném typu stavby a její 

konstrukce. Pro následn� zadanou nemovitost jsem zvolil lineární zp�sob výpo�tu opot�ebení, 

který vychází z p�ílohy �. 15 k vyhlášce �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve 

zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. a p�edpokládá se rovnom�rné rozvržení opot�ebení na celou 

dobu p�edpokládané životnosti stavby. 

Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. �íká: 

                                                 

4 § 10 zákona �. 151/1997 Sb. 

5 § 41 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
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§ 21 

Opot�ebení stavby 

(1) Cena zjišt�ná podle § 3 až 13 se sníží o opot�ebení zp�sobem stanoveným v p�íloze 

�. 15. 

(2) U rozestav�né stavby narušené pov�trnostními nebo jinými vlivy a u jiné stavby 

uvedené v § 17 se cena sníží o opot�ebení p�im��en�. 

(3) P�i výpo�tu opot�ebení stavby bez základ� se p�ihlédne k její kratší životnosti 

oproti nemovité stavb� obdobného charakteru a životnost uvedená v p�íloze �. 15 se sníží o 20 

až 40 %.  

(4) V p�ípad� výskytu radonu ve stavb� se stavebním povolením vydaným do 28. února 

1991 se cena stavby snižuje po odpo�tu opot�ebení podle odstavc� 1 až 3 o 7 %. Výskyt 

radonu je nezbytné prokázat.6 

 

p�íloha �. 15 k vyhlášce �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní 

vyhlášky �. 460/2009 Sb. - Opot�ebení staveb 

1. Cena stavby se p�im��en� sníží o opot�ebení vzhledem k jejímu stá�í, stavu    

a p�edpokládané další životnosti stavby nebo její �ásti. Výpo�et opot�ebení se provede 

metodou lineární nebo analytickou. 

2. P�i použití lineární metody se opot�ebení rovnom�rn� rozd�lí na celou dobu 

p�edpokládané životnosti. Ro�ní opot�ebení se vypo�te d�lením 100 % celkovou 

p�edpokládanou životností. Použije-li se pro výpo�et opot�ebení lineární metoda, opot�ebení 

m�že �init nejvýše 85%. 

3. Opot�ebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních 

úprav a h�bitovních staveb se stanoví lineární metodou.  

P�edpokládaná životnost p�i b�žné údržb� �iní zpravidla u  

a)  budov, hal, rodinných dom�, rekrea�ních chalup a rekrea�ních domk� se zd�nými, 

betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druh� konstrukcí 

80 let a mén� 

                                                 

6 § 21 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
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b) rekrea�ních a zahrádká�ských chat  

     - zd�ných  80 let 

     - d�ev�ných oboustrann� oplášt�ných a montovaných  60 let 

     - ostatních  50 let, 

c)  inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce, 

d)  vedlejších staveb a garáží 

     - zd�ných  80 let 

     - d�ev�ných oboustrann� oplášt�ných a montovaných  60 let 

     - ostatních  30-40let 

e)   studní 

     - kopaných a vrtaných s pr�m�rem nad 150 mm  100 let 

     - ostatních  50 let 

f)   venkovních úprav je uvedena v p�íloze �. 117 

 

2.2.2 Ocen�ní výnosovým zp�sobem 

Ocen�ní výnosovým zp�sobem v zadaná lokalit� vychází z § 23 vyhlášky �. 3/2008 

Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

P�i oce�ování výnosovým zp�sobem se vychází z ro�ního nájemného za danou 

nemovitost. Nájemné je dle § 671 odst. 1 ob�anského zákoníku pen�žní �ástka, kterou 

nájemce hradí pronajímateli nemovitosti za p�enechání práva nemovitost užívat. Nájemné by 

m�lo být stanoveno takovým zp�sobem, aby z n�j vlastník nemovitosti mohl uhradit veškeré 

náklady související s provozem nemovitosti (da�  nemovitosti, pojišt�ní nemovitosti, oprava a 

údržba, správa nemovitosti, nájemné z pozemku, amortizace) a dosáhl požadovaného zisku. 

                                                 

7 p�íloha �. 15 k vyhlášce �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. 
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2.2.2.1 Náklady související s  provozem nemovitosti 

Zde jsou znázorn�ny a popsány nej�ast�jší náklady související s provozem 

nemovitosti: 

• Da	 z nemovitosti – se skládá z dan� z pozemk� a dan� ze staveb. Poplatníkem dan� z 

nemovitostí je fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem nemovitosti nacházející 

se na území 
eské republiky bez ohledu na její bydlišt� a sídlo. 

• Pojišt�ní nemovitosti - pojišt�ní obytných budov a staveb chrání p�ed škodami 

vzniklými p�sobením živl� a p�ed dalšími riziky spojenými s užíváním. 

• Oprava a údržba – jedná se o ro�ní náklady spojené s b�žnou opravou a údržbou 

nemovitosti. 

• Správa nemovitost – jedná se o ekonomické, technicko správní a právní �innosti 

spojené s užíváním nemovitosti. 

• Nájemné z pozemku - nájemné z pozemk� je stanoveno vým�rem Ministerstva financí 


R, který je platný vždy pro každý kalendá�ní rok. 

• Amortizace – jde o p�echod hodnoty dlouhodobého majetku do produkce ve form� 

odpis�. 

Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. �íká: 

§ 23 

(1) Cena nemovitostí uvedených v § 22 zjišt�ná výnosovým zp�sobem se vypo�te 

podle vzorce 

,100×=
p
N

CV
 

kde  

CV … cena zjišt�ná výnosovým zp�sobem, 

N … ro�ní nájemné upravené podle následujících odstavc�, 

p … míra kapitalizace v procentech uvedená v p�íloze �. 16; u staveb s víceú�elovým užitím 

se použije míra kapitalizace podle p�evažujícího ú�elu užití; jsou-li podíly ú�elu užití shodné 
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a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra 

kapitalizace použije podle jeho základního ú�elu užití.  

(2) Ro�ní nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných doklad� o placení 

nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší 

než obvyklé, ur�í se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona. Výše obvyklého 

nájemného musí být prokazateln� zd�vodn�na. Ro�ní nájemné je souhrn nájemného za 

podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové podlahové 

plochy stavby jako sou�et zjišt�ných vým�r podlahových ploch jednotlivých podlaží v �len�ní 

podle ú�elu užití s uvedením nájemného, p�i�emž se do ní nezapo�ítávají podlahové plochy 

spole�ných prostor staveb, jako jsou chodby, schodišt�, p�ípadn� p�dy, sklepy, prádelny, 

sušárny, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouv�. Celková podlahová plocha 

se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž stavebn� technický stav havárie 

neumož�uje užívání nebo jejich stavebn� technické provedení je speciální a v míst� není 

p�edpoklad jejich pronajmutí, pouze na základ� pr�kazného zd�vodn�ní, kterým je zejména 

fotodokumentace, vý�et a podrobný popis t�chto prostor. 

(3) Do ro�ního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním 

pronajatých nemovitostí. 

(4) Ro�ní nájemné zjišt�né za celou stavbu nebo soubor staveb podle odstavc� 2 a 

3 se sníží o 40 % a o nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka, nebo o 5 % z ceny pozemku, 

zjišt�né podle cenové mapy stavebních pozemk� nebo podle § 28, jsou-li stavba i pozemek ve 

vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby. P�i výpo�tu se vychází pouze ze zastav�ných 

ploch stavbami oce�ovanými podle § 22 odstavc� 1 až 3. Celková výše odpo�tu nesmí být 

vyšší než 50% z ro�ního nájemného zjišt�ného podle odstavc� 2 a 3.  

(5) Pozemky se ocení samostatn� podle �ásti t�etí.8 

2.2.3 Ocen�ní kombinací nákladového a výnosového zp�sobu  

Kombinace cen zjišt�ných nákladovým a výnosovým zp�sobem ocen�ní a v závislosti 

na jejich zat�íd�ní do skupin dle analýzy rozvoje nemovitosti vychází z p�ílohy �. 17 vyhlášky 

�. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

                                                 

8 § 23 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
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p�íloha �. 17 k vyhlášce �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky 

�. 460/2009 Sb.- Zat�íd�ní nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti pro 

ocen�ní kombinací nákladového a výnosového zp�sobu. 

Tabulka �. 1 

      Charakteristika Skupin  
dle  analýzy rozvoje nemovitosti: Ozna�. 

skupiny Zm�ny okolí a podmínek s dopadem na 
výnosnost nemovitosti nebo na její  poptávku 

Rozvojové možnosti 
nemovitosti 

A ano 
B 

s pozitivním dopadem  
ne 

C ano 
D 

bez zásadních zm�n – stabilizovaná oblast  
ne 

E ano 
F 

s negativním dopadem  
ne 

   

 

Stanovení ceny nemovitosti kombinací výnosového a nákladového zp�sobu 

Tabulka �. 2 

Výpo�et ceny nemovitostí kombinací nákladového  
a výnosového zp�sobu:  
CV ≤≤≤≤  CN                      CV> CN Kód 

skupiny:  
Pro stavby  
 

Pro soubor 
staveb  

Pro budovy  
typu   J a K  
a  pro soubor 
staveb 

Pro ostatní 
budovy 

A  CV + 0,40 R CV + 0,40 R Cv × 1,05 CV × 1,10 
B, C  CV + 0,20 R C V+ 0,15 R cV – 0,05 R CV × 1,05 
D, E  CV + 0,10 R CV cV – 0,10 R  CV  

F CV  CV– 0,05 R cV – 0,20 R CV – 0,05 R 

Kde        R   =  |CV - CN|,      
        CV  - cena stavby pop�ípad� souboru staveb zjišt�ná výnosovým zp�sobem, 

        CN  - cena stavby pop�ípad� souboru staveb zjišt�ná nákladovým zp�sobem bez 

koeficientu prodejnosti Kp. 

V analýze rozvoje nemovitosti se posuzuje schopnost nemovitosti p�izp�sobit se 

p�edpokládaným zm�nám okolí a podmínek, které mohou výrazn� ovlivnit výnosnost nebo 

poptávku po nemovitosti. 

Zm�nami okolí a podmínek se rozum�jí budoucí zm�ny charakteru okolní zástavby v 

návaznosti na územní plán, realizace staveb v okolí posuzované nemovitosti  
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s  výrazným dopadem  na její výnosnost nebo prodejnost  (nap�.  objekty ob�anské 

vybavenosti, dopravní a pr�myslové stavby, stanice metra, otvírka t�žebního území aj.), 

fiskální a dota�ní politika státu, cenové regulace aj.   

Rozvojovými možnostmi nemovitosti se rozumí posouzení, zda stávající využití   

odpovídá jejímu  nejlepšímu a nejvyššímu  využití, zda stavebn� technické parametry stavby 

odpovídají požadavk�m vyplývajícím z p�edpokládaných zm�n, p�ípadn� zda je možná její 

zm�na (nap�. stavebními úpravami, zm�nou ú�elu užití stavby), aby se zachovala nebo zvýšila 

výnosnost nemovitosti, u pozemk� posouzení možnosti další zástavby, aj. 

Zat�íd�ní do skupin je nutno  zd�vodnit.9 

 

2.3 OCEN�NÍ POROVNÁVACÍM ZP�SOBEM DLE § 25 VYHLÁŠKY 


. 3/2008 SB., VE ZN�NÍ VYHLÁŠKY 
. 456/2008 SB. A VE ZN�NÍ 

VYHLÁŠKY 
. 460/2009 SB. 

Dle § 2 odst. 3 písm. c) zákona �. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku je: 

Jiným zp�sobem oce�ování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základ� je: 

• porovnávací zp�sob, který vychází z porovnání p�edm�tu ocen�ní se stejným nebo 

obdobným p�edm�tem a cenou sjednanou p�i jeho prodeji; je jím též ocen�ní v�ci 

odvozením z ceny jiné funk�n� související v�ci. 

Ocen�ní bytového domu dle § 25 vyhlášky �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 

456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. dochází za p�edpokladu, že bytový d�m je 

rozd�len prohlášením vlastník� na jednotlivé bytové jednotky dle § 4 zákona �. 72/1994 Sb.. 

Prohlášení vlastníka dle § 4 zákona �. 72/1994 Sb. �íká: 

§ 4 

Prohlášení vlastníka budovy 

(1) Vlastník budovy svým prohlášením (dále jen "prohlášení") ur�uje prostorov� 

vymezené �ásti budovy, které se za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se 

stavebním ur�ením stanou jednotkami [§ 2 písm. h)] a spole�nými �ástmi domu [§ 2 písm. g)]. 

                                                 

9 p�íloha �. 17 k vyhlášce �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 

460/2009 Sb. 
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Prohlášení musí mít písemnou formu. Prohlášení je povinnou p�ílohou návrhu na povolení 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základ� smlouvy o p�evodu první 

jednotky v dom�.  

(2) Prohlášení podle odstavce 1 musí obsahovat 

a) ozna�ení budovy údaji podle katastru nemovitostí, �íslo jednotky v�etn� jejího pojmenování 

a umíst�ní v budov�, 

b) popis jednotek, jejich p�íslušenství, podlahovou plochu a popis jejich vybavení, 

c) ur�ení spole�ných �ástí budovy, které budou spole�né vlastník�m všech jednotek a ur�ení 

spole�ných �ástí budovy, které budou spole�né vlastník�m jen n�kterých jednotek, 

d) stanovení spoluvlastnických podíl� vlastník� jednotek na spole�ných �ástech budovy  

(§ 8 odst. 2), 

e) ozna�ení pozemku, který je p�edm�tem p�evodu vlastnictví nebo p�edm�tem jiných práv 

podle § 21, údaji podle katastru nemovitostí,  

f) práva a závazky týkající se budovy, jejích spole�ných �ástí a práva k pozemku, která 

p�ejdou z vlastníka budovy na vlastníky jednotek,  

g) pravidla pro p�ispívání spoluvlastník� domu na výdaje spojené se správou, údržbou 

 a opravami spole�ných �ástí domu, pop�ípad� domu jako celku,  

h) pravidla pro správu spole�ných �ástí domu, pop�ípad� domu jako celku, v�etn� ozna�ení 

osoby pov��ené správou domu. 

(3) K prohlášení se p�ikládají p�dorysy všech podlaží, pop�ípad� jejich schémata, 

ur�ující polohu jednotek a spole�ných �ástí domu, s údaji o podlahových plochách jednotek.10 

§ 25 

Byt ve vícebytovém dom� 

 (1) Cena dokon�eného bytu ve vlastnictví podle zákona o vlastnictví byt�8) v budov� 

typu J a K z p�ílohy �. 2 , v�etn� jeho p�íslušenství1), které je stavebn� sou�ástí stavby, a 

podílu na spole�ných �ástech domu9), se zjistí vynásobením po�tu m2 podlahové plochy, 

ur�ené zp�sobem uvedeným v p�íloze �. 1, základní cenou uvedenou v p�íloze �. 19 tabulce �. 

                                                 

10 § 4 zákona �. 72/1994 Sb. 
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1 upravenou podle odstavce 2. V základní cen� bytu je zahrnuto jeho vybavení uvedené v 

p�íloze �. 2.  

  (2) Základní cena se násobí indexem cenového porovnání podle vzorce: 

IZCZCU ×= , 

kde  

ZCU …  základní cena upravená za m2 podlahové plochy bytu, 

ZC  …  základní cena podle p�ílohy �. 19 tabulky �. 1, 

I  …  index cenového porovnání vypo�tený podle vzorce: 

VPT IIII ××= , 

kde 

IT…   index trhu se stanoví podle vzorce: 

�
=

+=
3

1

1
i

iT TI
 

kde 

Ti   …  hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z p�ílohy �. 18a tabulky �.1;                 

IP   …   index polohy se stanoví podle vzorce: 

�
=

+=
n

i
ip PI

1

1
, 

kde 

Pi  …  hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z p�ílohy �. 18a tabulky �. 4 

nebo �. 5 nebo �. 6 v návaznosti na velikost obce, ve které se byt nachází.   

n   …  celkový po�et znak� v p�íslušné tabulce p�ílohy �. 18a; 

IV   …  index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce: 

10

9

1

1 VVI
i

iV ×�
�

�
�
�

� += �
=  

kde 
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Vi  … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z p�ílohy �. 

19 tabulky �. 2.  

Popisy hodnocených znak�, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou 

uvedeny v p�íslušných tabulkách uvedených p�íloh. 

Hodnota i-tého znaku se stanoví za�len�ním nemovitosti podle jejích charakteristik do 

kvalitativního pásma znaku. 

Index cenového porovnání se pro další výpo�et zaokrouhlí na t�i desetinná místa. 

  (3) Cena bytu zjišt�ná porovnávacím zp�sobem zahrnuje i p�íslušný podíl na cen� 

p�íslušenství stavby, které není stavebn� její sou�ástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, 

studna a vedlejší stavba sloužící výhradn� spole�nému užívání.  

  (4) Spoluvlastnický podíl na pozemku �i na pozemcích a pop�ípad� na trvalých 

porostech se ocení samostatn� podle �ásti t�etí a páté.11  

 

Ocen�ní spoluvlastnického podílu na pozemcích a pop�ípad� trvalých porostech 

vychází z již d�íve zmín�ných kapitol 2.2.1.3 a 2.2.1.4, kde zjišt�ná cena je rozd�lena dle 

spoluvlastnických podíl�. 

2.4 POROVNÁNÍ CEN BYTOVÉHO DOMU DLE PLATNÝCH 

OCE�OVACÍCH P�EDPIS� 

Porovnání cen dle platných oce�ovacích p�edpis� dle vyhlášky 3/3008 Sb., ve zn�ní 

vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. je provedeno na základ� 

objektivních skute�n� zjišt�ných podklad� z p�ípadové studie, která je sou�ástí druhé 

(praktické �ásti) této diplomové práce. Ve výsledku bude zd�vodn�no ‚, pro a proti ‘‘ t�chto 

metod a dále se budu v závislosti na výsledky zamýšlet, zdali je lepší d�m pronajímat jako 

celek nebo je výhodn�jší forma spoluvlastnictví domu více osobami. 

 

                                                 

11 § 25 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
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3 P�ÍPADOVÁ STUDIE - PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

P�ÍPADOVÉ STUDIE 

• Výpis z katastru nemovitostí – informativní výpis z katastru nemovitostí bytového 

domu na parcele p.�. 6180/4 v k.ú. Židenice (okres Brno-m�sto) je sou�ástí p�ílohy 

této diplomové práce. 

• Kopie katastrální mapy – kopie katastrální mapy zadané lokality je sou�ástí p�ílohy 

této diplomové práce. 

• Projektová dokumentace – projektová dokumentace, zap�j�ená firmou SIDO, spol. 

s r.o. se sídlem v Brn� na ulici Vinohradská 81, je sou�ástí p�ílohy této diplomové 

práce a obsahuje tyto �ásti: 

- Situace (m��ítko 1:200), 

- Plot – štípané tvárnice (m��ítko 1:100), 

- P�dorysy jednotlivých podlaží (m��ítko 1:100),    

- �ez (m��ítko 1:100),     

- Pohledy – jihozápadní, severozápadní, severovýchodní  (m��ítko 1:100).   

• Kolauda�ní rozhodnutí – kolauda�ní rozhodnutí na užívání bytového domu ze dne 

14.09.2005. 

• Místní šet�ení – místní šet�ení spojené s prohlídkou a po�ízením fotodokumentace 

prob�hlo dne 02.03.2010 za ú�asti správce domu pana Pavla Jursy. 

• Použité p�edpisy – použité p�edpisy: 

- Zákon �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku, 

- Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky 

�. 460/2009 Sb., o provedení n�kterých stanovení zákona �. 151/1997 Sb., o 

oce�ování majetku. 

• Popis nemovitosti – jedná se o novostavbu bytového domu, který bude jako �adový 

koncový d�m na ulici Svatoplukova v  Brn� – Židenicích. Bytový d�m se na ulici 

Svatoplukova nachází v blízkosti dopravního uzlu Stará Osada v docházkové 

vzdálenosti cca 5 min. b�žnou ch�zí. Jako jednou z mála nevýhod této lokality je 

p�ímé sousedství s ulicí Gajdošova, která je sou�ástí m�stského okruhu a z d�vodu 
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hluku a zne�išt�ní automobilovým provozem bylo na bytovém dom� z�ízeno opat�ení 

pro zp�íjemn�ní bydlení nájemník�. Parcely  p.�. 6180/3 a 6180/4 v katastrálním 

území Židenice (okres Brno-m�sto) o  celkové ploše 551 m2 mají spole�n� p�ibližn� 

obdélníkový tvar o ší�ce cca 11m. Novostavba je navržena pouze na parcele p.�. 

6180/4 tak, aby byla uzav�ena uli�ní �ada ulice Svatoplukova. Tato �ada je dnes 

ukon�ena neupraveným štítem. Navrhovaný bytový d�m se t�emi nadzemními 

podlažími a obytným podkrovím zakon�uje tuto uli�ní �adu. Zastav�ná plocha �iní 

103,1 m2. Výška objektu po h�eben st�echy je 13,4 m. Podrobné technické �ešení 

v�etn� výkresové dokumentace bytového domu bude k nahlédnutí v p�íloze této 

diplomové práce. 
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4 P�ÍPADOVÁ STUDIE - KOMBINACE NÁKLADOVÉHO A 

VÝNOSOVÉHO ZP�SOBU OCEN�NÍ  

Ocen�ní staveb kombinací nákladové a výnosového zp�sobu vychází z § 22 vyhlášky 

�. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

Jelikož je objekt v�etn� p�íslušenství k datu ocen�ní kompletn� pronajat je t�eba ocenit tento 

objekt dle platných oce	ovacích p�edpis� a to formou kombinace nákladového a výnosového zp�sobu 

ocen�ní dle § 22 a §  23 vyhlášky. Nejd�íve se ocení objekt v�etn� p�íslušenství nákladovým zp�sobem bez 

Kp a posléze výnosovým zp�sobem. 

4.1 OCEN�NÍ NÁKLADOVÝM ZP�SOBEM – VÝPO
ET 

4.1.1 Cena bytového domu nákladovým zp�sobem ocen�ní – výpo�et 

4.1.1.1 Celkový popis bytového domu 

Bytový d�m se nachází v katastrálním území Židenice (okres Brno-m�sto). Jedná se o 

t�ípodlažní bytový d�m s využitým podkrovím. Bytový d�m je lichob�žníkového tvaru, zd�ný 

s valbovou st�echou s dv�ma viký�i. 

• Nosné konstrukce – obvodové a vnit�ní zdivo p�evážn� tlouš�ky 0,45 m, na 

základových pasech. 

• Vodorovné konstrukce – stropy železobetonové monolitické. 

• Izolace – proti zemní vlhkosti tepelná a zvuková. 

• Úprava povrch� - vnit�ní dvouvrstvé omítky, vn�jší dvouvrstvé omítky  alternativn� 

též vn�jší šlecht�ná omítkovina BEK, do úrovn� 2NP venkovní obklad. 

• Oplechování - okapy, žlaby, oplechování úžlabí a komín�, parapety. 

• St�ešní krytina - krytina st�echy BRAMAC barvy �ervené v�etn� všech dopl�k�. 

• Napojení na inženýrské sít� – voda, plyn, kanalizace, elektro. 

Pro ú�ely ocen�ní se jedná o budovu typu K s ú�elem užití budovy jako domy 

vícebitové (netypové). 
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4.1.1.2 Popis jednotlivých podlaží 

• 1NP 

- Obvodové zdivo: obvodové zdivo z keramických tvárnic tlouš�ky 0,45 m, 

- Vnit�ní úprava st�n: dvouvrstvé omítky, obklady v koupeln�, 

- Stropy: železobetonové monolitické tlouš�ky 0,175 m, 

- Schodišt�: železobetonové monolitické, 

- Podlahy a dlažby: betonová mazanina vyztužená sva�ovanou sítí, nášlapná 

vrstva litý vyztužený beton v garáži a dlažba v koupeln� a spole�ných 

prostorech, 

- Okna: plastová bílá, 

- Dve�e: vstupní dve�e plastové, vnit�ní d�ev�né, 

- Vytáp�ní: plynový kotel, 

- Rozvod vody: teplá a studená, 

- Sociální za�ízení: koupelna s WC, 

- Kanalizace: z koupelny s WC, 

- Zdroj teplé vody: ze zásobníku teplé užitkové vody (TUV), který je sou�ástí 

plynového kotle, 

- Vý�et místností podlaží: chodba, schodišt�, technická místnost, koupelna 

s WC, garáž. 

• 2NP 

- Obvodové zdivo: obvodové zdivo z keramických tvárnic tlouš�ky 0,45 m, 

- Vnit�ní úprava st�n: dvouvrstvé omítky, obklady v koupeln�, 

- Stropy: železobetonové monolitické tlouš�ky 0,175 m, 

- Schodišt�: železobetonové monolitické, 

- Podlahy a dlažby: betonová mazanina vyztužená sva�ovanou sítí, nášlapná 

vrstva parkety a dlažba v koupeln� a spole�ných prostorech, 

- Okna: plastová bílá, 

- Dve�e: vnit�ní d�ev�né, 

- Vytáp�ní: plynový kotel, 

- Rozvod vody: teplá a studená, 

- Sociální za�ízení: koupelna s WC, 

- Kanalizace: z kuchyn�, koupelny s WC, 

- Zdroj teplé vody: ze zásobníku teplé užitkové vody (TUV), který je sou�ástí 

plynového kotle, 
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- Kuchy�ské vybavení: digesto�, d�ez, sporák, lednice, 

- Vý�et místností podlaží: chodba, schodišt�,byt garsoniéra, byt 1+kk, byt 1+1. 

• 3NP 

- Obvodové zdivo: obvodové zdivo z keramických tvárnic tlouš�ky 0,45 m, 

- Vnit�ní úprava st�n: dvouvrstvé omítky, obklady v koupeln�, 

- Stropy: železobetonové monolitické tlouš�ky 0,175 m, 

- Schodišt�: železobetonové monolitické, 

- Podlahy a dlažby: betonová mazanina vyztužená sva�ovanou sítí, nášlapná 

vrstva parkety a dlažba v koupeln� a spole�ných prostorech, 

- Okna: plastová bílá, 

- Dve�e: vnit�ní d�ev�né, 

- Vytáp�ní: plynový kotel, 

- Rozvod vody: teplá a studená, 

- Sociální za�ízení: koupelna s WC, 

- Kanalizace: z kuchyn�, koupelny s WC, 

- Zdroj teplé vody: ze zásobníku teplé užitkové vody (TUV), který je sou�ástí 

plynového kotle, 

- Kuchy�ské vybavení: digesto�, d�ez, sporák, lednice, 

- Vý�et místností podlaží: chodba, schodišt�,byt garsoniéra, byt 1+kk, byt 1+1. 

• 4NP 

- Obvodové zdivo: obvodové zdivo z keramických tvárnic tlouš�ky 0,45 m, 

- Vnit�ní úprava st�n: dvouvrstvé omítky, obklady v koupeln�, 

- Stropy: železobetonové monolitické tlouš�ky 0,175 m, 

- Schodišt�: železobetonové monolitické, 

- Podlahy a dlažby: betonová mazanina vyztužená sva�ovanou sítí, nášlapná 

vrstva parkety a dlažba v koupeln� a spole�ných prostorech, 

- Okna: plastová bílá, st�ešní okna d�ev�ná, 

- Dve�e: vnit�ní d�ev�né, 

- Vytáp�ní: plynový kotel, 

- Rozvod vody: teplá a studená, 

- Sociální za�ízení: koupelna s WC, 

- Kanalizace: z kuchyn�, koupelny s WC, 

- Zdroj teplé vody: ze zásobníku teplé užitkové vody (TUV), který je sou�ástí 

plynového kotle, 
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- Kuchy�ské vybavení: digesto�, d�ez, sporák, lednice, pra�ka, 

- Vý�et místností podlaží: chodba, schodišt�,byt 2+1. 

4.1.1.3 Stá�í bytového domu 

Stá�í bytového domu �iní k datu ocen�ní 5 let. Po technické stránce je bytový d�m ve 

velmi dobrém stavu, jelikož majitel bytového domu má zajišt�nou pravidelnou správu 

nemovitosti. 

4.1.1.4 Výpo�et vým�r bytového domu 

Tabulka 1: Výpo�et vým�r bytového domu 

 1NP  Délka  
1 

Délka 
2 

Ší�ka  Výška ZP OP 

O 
ást  m m m m m2 m3 

 
ást 1 (lichob�žník)  9,90 8,70 1,20 2,675 11,16 29,85 
 
ást 2  3,60  1,20 2,675 4,32 11,56 
 
ást 3 (lichob�žník)  9,30 8,40 9,90 2,675 87,62 234,37 
 Celkem 1NP      103,10 275,78 
         
 2NP  Délka  

1 
Délka 

2 
Ší�ka  Výška ZP OP 

O 
ást  m m m m m2 m3 

 
ást 1 (lichob�žník)  9,90 8,70 1,20 2,925 11,16 32,64 
 
ást 2  3,60  1,20 2,925 4,32 12,64 
 
ást 3 (lichob�žník)  9,30 8,40 9,90 2,925 87,62 264,29 
 Celkem 2NP      103,10 301,57 
         
 3NP  Délka  

1 
Délka 

2 
Ší�ka  Výška ZP OP 

O 
ást  m m m m m2 m3 

 
ást 1 (lichob�žník)  9,90 8,70 1,20 2,925 11,16 32,64 
 
ást 2  3,60  1,20 2,925 4,32 12,64 
 
ást 3 (lichob�žník)  9,30 8,40 9,90 2,925 87,62 256,29 
 Celkem 3NP      103,10 301,57 
         
 Podkroví  Délka  

1 
Délka 

2 
Ší�ka  Výška ZP OP 

O 
ást  m m m m m2 m3 

 
ást 1 (lichob�žník)  9,90 8,70 1,20 1,200 11,16 13,39 
 
ást 2  3,60  0,45 1,200 1,62 1,94 
 
ást 3 (lichob�žník)  9,30 8,40 9,90 1,200 87,62 105,14 
 
ást 1 (lichob�žník) 

(valbová st�echa) 
 9,90 8,70 1,20 3,500  19,53 

 
ást 2 polovi�ní výška 
(valbová st�echa) 

 3,60  0,45 3,500  2,84 

 
ást 3 (lichob�žník) 
(valbová st�echa) 

 9,30 8,40 9,90 3,500  153,34 
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 - Levá valba (�ty�st�n)  9,90  3,75 3,500  - 21,65 

 - Pravá valba (�ty�st�n)  9,95  3,20 3,500  - 18,58 
 Viký� (2ks)  4,416  2,70 2,350  6,19 
 Balkon  3,60  0,875 1,000  3,15 
 Celkem Podkroví      100,40 265,29 

Tabulka 2: Rekapitulace výpo�tu vým�r bytového domu 

 Rekapitulace       ZP OP 
        m2 m3 

1NP       103,10 275,78 
2NP       103,10 301,57 
3NP       103,10 301,57 
4NP - Podkroví       100,40 265,29 
Celkem       409,70 1 144,21 

Tabulka 3: Pr�m�rná výška a pr�m�rná zastav�ná plocha podlaží 

Pr�m�rná výška a pr�m�rná zastav�ná plocha podlaží 
Podlaží    ZP podlaží v  ZP × v 
1NP    103,10 1 2,675  275,79 
2NP    103,10 1 2,925  301,57 
3NP    103,10 1 2,925  301,57 
4NP - Podkroví    100,40 1 2,700  265,29 
Celkem    409,70    1 144,21 
Pr�m�r podle p�ílohy �. 1 vyhlášky  102,43  v  2,79 

4.1.1.5 Koeficient vybavení budov K4 

Tabulka 4: Koeficient vybavení budov K4 

Koeficient vybavení stavby                           
Pol

. 
Konstrukce a 

vybavení 
Provedení Sta

nd. 
Podíl 

(p�.15) 
% Pod.�. Koef. Uprav. podíl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = 
5x6 

(8) (9) 

1 Základy betonové pasy z betonu t�ídy 
B 20 s izolací S 0,06000 100 0,06000 1,00 0,06000 

2  Svislé 
konstrukce  zd�né tl. 45 cm S 0,18800 100 0,18800 1,00 0,18800 

3  Stropy  železobetonové monolitické s 
rovným podhledem S 0,08200 100 0,08200 1,00 0,08200 

4  Krov, st�echa krov d�ev�ný S 0,05300 100 0,05300 1,00 0,05300 
5  Krytiny st�ech  pálená taška barvy �ervené S 0,02400 100 0,02400 1,00 0,02400 
6  Klempí�ské 

konstrukce  
úplné st�echy z 

pozinkovaného plechu S 0,00700 100 0,00700 1,00 0,00700 

7  Úprava vnit�. 
povrch�   dvouvrstvé vápenné omítky  S 0,06900 100 0,06900 1,00 0,06900 

8  Úprava vn�j. 
povrch�  

dvouvrstvé vápenné omítky , 
b�žné standardní obklady S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 

9  Vnit�ní obklady 
keram.  

b�žné obklady záchod�,  
koupelen, kuchyní S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 

10  Schody  železebotenové monolitické S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000 
11  Dve�e  b�žné hladké plné nebo S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 
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prosklené, provedení d�ev�né, 
vstupní plastové 

12  Vrata  neuvažují se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000 
13  Okna  zdvojená, d�ev�ná  S 0,05400 100 0,05400 1,00 0,05400 
14  Povrchy podlah  parkety, b�žná ker. dlažba, 

textilní krytiny vpichované  S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100 

15  Vytáp�ní  úst�ední, plynový kotel S 0,04700 100 0,04700 1,00 0,04700 
16  Elektroinstalace  sv�telná a t�ífázová S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200 
17  Bleskosvod  instalován S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 
18  Vnit�ní vodovod  ocelové nebo plastové trubky, 

rozvod studené a teplé vody S 0,03300 100 0,03300 1,00 0,03300 

19  Vnit�ní 
kanalizace 

odpady ze všech hyg. 
za�ízení, koupelen, kuchyní S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200 

20  Vnit�ní 
plynovod  rozvod zemního plynu S 0,00400 100 0,00400 1,00 0,00400 

21 
 Oh�ev vody  

centrální - pr�tokové oh�íva�e 
(karmy), bojlery, kombin. s 

ÚT 
S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100 

22  Vybavení 
kuchyní  plynové sporáky S 0,01800 100 0,01800 1,00 0,01800 

23  Vnit�ní hyg. 
vybavení 

umyvadla, vany, sprchy, WC 
splachovací,   vše b�žného 

provedení  
S 0,03800 100 0,03800 1,00 0,03800 

24  Výtahy  chybí C 0,01300 100 0,01300 0,00 0,00000 
25 

 Ostatní  

vestav�né sk�ín�, b�žné 
digesto�e, rozvody domácího 
telefonu, odv�trání n�kterých 
prostor jednotlivými malými 
ventilátory, požární hydranty, 
rozvody STA pod omítkou a v 
lištách, m�íže 

S 0,05600 100 0,05600 1,00 0,05600 

26  Instala�ní pref. 
jádra 

neuvažuj se X 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000 

27 Konstrukce 
neuvedené 

klimatizace v�etn� instalace 
 (2 ks) 

Y 0,00681 100 0,00681 1,00 0,00681 

28 Konstrukce 
neuvedené 

garážová vrata (3 ks) Y 0,02145 100 0,02145 1,00 0,02145 

29 Konstrukce 
neuvedené 

kamerový a p�ístupový 
systém 

Y 0,05108 100 0,05108 1,00 0,05108 

  Celkem K4     1,07934  1,06634 

Koeficient vybavení budov je spo�ítán v návaznosti na objemové podíly konstrukcí a vybavení 

podle typu budov (budova typu K). Nejd�íve se zjistí objemové podíly konstrukcí a vybavení dle p�ílohy �. 

15. Následn� musíme zjistit zdali, jde o standardní (S), podstandardní (P), nadstandardní (N), neuvažující 

(X) �i konstrukci navíc (Y). Tyto odlišnosti se následn� upraví koeficientem pro výpo�et upravených 

podíl�. Sou�tem upravených podíl� dostáváme koeficient K4. 

V našem p�ípad� dochází k navýšení koeficientu vybavení budov (K4) v návaznosti na 

konstrukce, které jsou zde navíc pro daný typ budovy. Jejich objemové podíly jsou spo�teny z ceny 

po�izovací t�chto konstrukcí a ceny bytového domu bez t�chto konstrukcí navíc. 
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4.1.1.6 Ocen�ní bytového domu 

Tabulka 5: Ocen�ní bytového domu 

Výpo�et ceny – 
budova 

Bytový d�m 
Brno – Židenice  

Svatoplukova 4398/50 

Ocen�ní podle § 3 vyhlášky �. 3/2008 Sb. ve 
zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní 

vyhlášky �. 460/2009 Sb. 
Výpo�et ceny nákladovým zp�sobem  (§ 3, p�íloha 
�. 2) 

 

Budova - § 3 a p�íloha 
�. 2  

Domy vícebytové (typové) typ K     CZ-CC   1122 

Základní cena                                dle typu z p�ílohy �. 2 
vyhlášky 

ZC K�/m3    2 150,00 

Obestav�ný prostor objektu                                            OP m3    1 144,21 
Pr�m�rná výška podlaží                                              PV

P 
m    

2,79 
Pr�m�rná zastav�ná plocha podlaží                                                     PZ

P 
m2    

102,43 
Koeficient druhu 
konstrukce                                   

  ( p�íl. �. 4 vyhlášky ) K1 zd�né  
0,939 

Koeficient zastav�né 
plochy                              

  ( = 0.92 + 6.60 / PZP ) K2 - 
 

 
 0,98443 

Koeficient výšky 
podlaží                              

  ( = 0.30 + 2.10 / PVP ) K3 - 
 

 
 1,05269 

Koeficient polohový                                           ( p�íloha �. 14 - dle významu 
obce) 

K5 - 
 

 
 1,22 

Koeficient zm�ny cen 
staveb                              

  ( p�íloha �. 38 ) Ki - 
 

 
 2,162 

Koeficient prodejnosti                                                   ( p�íloha �. 39 ) Kp  -     1,207 
Koeficient vybavení 
stavby 

 ( z výpo�tu kapitola 4.1.1.5 ) K4 - 
 

 
 1,06634 

Zákl. cena upravená 
bez Kp 

 ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x 
K5 × Ki 

 K�/m3 
 

 
 5 884,38 

Zákl. cena upravená s 
Kp 

 ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x 
K5 × Ki × Kp 

ZC
U 

K�/m3 
 

 
 7 102,45 

 

Rok odhadu                                                            2010 
Rok po�ízení                                                      2005 
Stá�í                                                                 S rok�       5 
Zp�sob výpo�tu 
opot�ebení 

( lineárn� / analyticky )          lineárn� 

Celková p�edpokládaná životnost                                            Z rok�      100 
Opot�ebení    O %      5 
Výchozí cena                                                    C

N 
K�      6 732 966,44 

Stupe� dokon�ení stavby   D %      100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení 
stavby 

CN
D 

K�      6 732 966,44 

Odpo�et na opot�ebení                                %   O K�      - 336 648,32 
Cena po odpo�tu opot�ebení, bez Kp   K�       6 396 318,12 
Cena ke dni odhadu bez koeficientu prodejnosti                                                     K�       6 396 318,12 

Cena ke dni odhadu s koeficientem prodejnosti                  CN K�       7 720 355,97 
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4.1.2 Cena venkovních úprav nákladovým zp�sobem – výpo�et 

Cena venkovních úprav nákladovým zp�sobem vychází z § 10 vyhlášky. Možnost ocen�ní podle 

odst. 1 daného § 10 vyhlášky jsem zvolil z d�vodu toho, že cena venkovních úprav podle odst. 2 

 (procentuálním rozmezí 2 – 3,5 % ze zjišt�né ceny stavby) neodpovídá skute�né  cen� venkovních úprav. 

Ocen�ní podle odst. 1 daného § 10 vyhlášky více odpovídá realit� množství venkovních úprav a mí�e 

opot�ebení v závislosti na zjišt�né cen� bytového domu. 

4.1.2.1 Popis venkovních úprav 

• Vodovodní p�ípojka – vodovodní p�ípojka umíst�ná p�ed domem do ulice 

Svatoplukova o délce 6,20 m, použitý materiál rPE 40 x 5,5 mm. 

• Kanaliza�ní p�ípojka - kanaliza�ní p�ípojka umíst�ná p�ed domem do ulice 

Svatoplukova o délce 12,50 m, použitý materiál kamenina DN 150 mm. 

• Plynová p�ípojka - plynová p�ípojka umíst�ná p�ed domem do ulice Svatoplukova o 

délce 3,60 m, použitý materiál PE 40 x 2,3 mm. 

• Elektro p�ípojka - elektro p�ípojka umíst�ná p�ed domem do ulice Svatoplukova o 

délce 53,00 m, použitý typ AYKY 4 x 50 mm2. 

• Plot ze strojového pletiva – plot ze strojového pletiva umíst�n po levé stran� bytového 

domu, kopíruje levou stranu domu p�i pohledu z ulice Svatoplukova o pohledové ploše 

23,44 m2, použitý materiál strojové pletivo barvy zelené. 

• Plot z betonových tvárnic – plot z betonových tvárnic umíst�n po levé stran� 

bytového domu, navazuje na plot ze strojového pletiva a kopíruje hranici pozemku o 

pohledové ploše 55,42 m2, použitý materiál betonové štípané tvárnice. 

• Zpevn�né plochy – zpevn�né plochy umíst�né za domem do zahradní �ásti o vým��e 

115,54 m2, použitý materiál št�rková vrstva tlouš�ky do 250 mm. 

• Zpevn�né plochy – zpevn�né plochy umíst�né za domem do zahradní �ásti o vým��e 

22,54 m2, použitý materiál betonová zámková dlažba tlouš�ky do 80 mm. 

• Zpevn�né plochy – zpevn�né plochy umíst�né za domem do zahradní �ásti o vým��e 

23,92 m, použitý materiál kamenný chodníkový obrubník 20 x 25, stojatý, lože 

z betonu. 
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4.1.2.2 Ocen�ní venkovních úprav 

Tabulka 6: Ocen�ní venkovních úprav – vodovodní p�ípojka 

Vodovodní p�ípojka § 10    
Umíst�ní: P�ed domem, do ulice Svatoplukova 
Popis: p�ípojka vodovodní z trub rPE 40 x 5,5 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m):  = 6,20 
Kód: CZ - CC 2222 
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,296 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení                                rok 2005 
Stá�í                                S rok� 5 
P�edpokládaná životnost                                Z rok� 55 
Opot�ebení                               O % 9,09 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m 385,00 
Koeficient polohový   p�íloha �. 14                                                  K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m 1 078,43 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 6 686,27 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                 K� 6 686,27 
Opot�ebení                                                       K� - 607,78 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Vodovodní p�ípojky  K� 6 078,49 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Vodovodní p�ípojky  K� 7 336,73 

Tabulka 7: Ocen�ní venkovních úprav – p�ípojka kanalizace 

P�ípojka kanalizace § 10    
Umíst�ní: P�ed domem, do ulice Svatoplukova 
Popis: P�ípojka kanalizace DN 150 mm - kameninová 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m):  = 12,50 
Kód: CZ - CC 2223 
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,294 
Rok odhadu                               Rok 2010 
Rok po�ízení                                Rok 2005 
Stá�í                                S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost                                Z Rok� 100 
Opot�ebení                               O % 5 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m 1 180 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m 3 302,44 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 41 280,53 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 41 280,53 
Opot�ebení                                                       K� - 2064,03 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Kanaliza�ní p�ípojka K� 39 216,50 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Kanaliza�ní p�ípojka K� 47 334,32 

 



39 

Tabulka 8: Ocen�ní venkovních úprav – plynová p�ípojka 

Plynová p�ípojka § 10    
Umíst�ní: P�ed domem, do ulice Svatoplukova 
Popis: Plynová p�ípojka z trub PE 40 x 2,3 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m):  = 3,60 
Kód: CZ - CC 2221 
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,297 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 50 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 10 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m 305,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m 854,71 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 3 076,96 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 3 076,96 
Opot�ebení                                                       K� - 307,70 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Plynová p�ípojka K� 2 769,26 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                  Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Plynová p�ípojka K� 3 342,50 

Tabulka 9: Ocen�ní venkovních úprav – elektro p�ípojka 

Elektro p�ípojka § 10    
Umíst�ní: P�ed domem, do ulice Svatoplukova 
Popis: Elektro p�ípojka typ AYKY 4 x 50 mm2 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m):  = 53,00 
Kód: CZ - CC 2224 
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,229 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 60 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 8,3 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m 215,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m 584,67 
Výchozí cena (bez Kp)                                               CN = ZCU × L K� 30 987,34 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                         K� 30 987,34 
Opot�ebení                                                       K� - 2 571,95 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Elektro p�ípojka K� 28 415,39 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Elektro p�ípojka K� 34 297,38 
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Tabulka 10: Ocen�ní venkovních úprav – plot ze strojového pletiva 

Plot ze strojového pletiva  § 10    
Umíst�ní: Po levé stran� bytového domu, kopíruje levou stranu domu 

p�i pohledu z ulice Svatoplukova 
Popis: Strojové pletivo barvy zelené 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m2): (1,80 + 9,92) x 2,00 = 23,44 
Kód: CZ - CC 1122 
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,162 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 30 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 16,7 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m2 240,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m2 630,03 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 14 838,31 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 14 838,31 
Opot�ebení                                                       K� - 2 478,00 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Plot ze stroj. pletiva K� 12 360,31 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Plot ze stroj. pletiva K� 14 918,90 

Tabulka 11: Ocen�ní venkovních úprav – plot z betonových tvárnic 

Plot z betonových tvárnic § 10    
Umíst�ní: Po levé stran� bytového domu, navazuje na plot ze 

strojového pletiva a kopíruje hranici pozemku 
Popis: Betonové štípané tvárnice 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m2): 2,56 x 2,66 + ((2,66 + 

2,00) x 0,98)/2 + 10,40 x 
2,00 + (0,98 – 0,19) x 

2,00 

= 55,42 

Kód: CZ - CC 1122 
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,162 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 60 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 8,3 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m2 1 250,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                             ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m2 3 297,05 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 182 722,51 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 182 722,51 
Opot�ebení                                                       K� - 15 165,97 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Plot z betonových tvárnic K� 167 556,54 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Plot z beton. tvárnic K� 202 240,74 
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Tabulka 12: Ocen�ní venkovních úprav – zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy § 10    
Umíst�ní: Za domem, do zahradní �ásti 
Popis: Št�rkové tl. do 250 mm 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m2): 11,50 x 6,00 + 15,50 x 

3,00 
= 115,50 

Kód: CZ – CC  211         
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,267 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 20 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 25,0 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m2 95,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m2 262,75 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 30 347,08 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 30 347,08 
Opot�ebení                                                       K� - 7 586,77 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Št�rkové plochy K� 22 760,31 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Št�rkové plochy K� 27 471,69 

Tabulka 13: Ocen�ní venkovních úprav – zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy § 10    
Umíst�ní: Za domem, do zahradní �ásti 
Popis: Betonová dlažba zámková - šedá tl. do 80 mm 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m2): 2,00 x 3,60 + 2,20 x 0,50 

+ 3,70 x 1,61 + 1,35 x 
1,25 + 1,00 x 0,38 + 1,80 

x 2,42 + 2,32 x 0,80 

= 22,54 

Kód: CZ – CC  211         
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,267 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 60 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 8,3 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m2 515,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                    ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m2 1 424,36 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 32 105,07 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 32 105,07 
Opot�ebení                                                       K� - 2 664,72 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Plochy zámkové dlažby K� 29 440,35 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                                                     Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Plochy zámkové dlažby K� 35 534,50 
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Tabulka 14: Ocen�ní venkovních úprav – zpevn�né plochy 

Zpevn�né plochy § 10    
Umíst�ní: Za domem, do zahradní �ásti 
Popis: obrubník chodníkový kamenný 20 x 25, stojatý, lože 

z betonu 
Technický stav: Odpovídající stá�í 
Vým�ra L (m): 12,30 + 2,32 + 2,00 + 

0,85 + 5,60 + 0,85 
= 23,92 

Kód: CZ – CC  211         
 

   

Koeficient zm�ny cen staveb (p�íl. 38)                                  Ki  - 2,267 
Rok odhadu                               rok 2010 
Rok po�ízení  Rok 2005 
Stá�í S Rok� 5 
P�edpokládaná životnost Z Rok� 60 
Opot�ebení stanoveno odborným odhadem O % 8,3 
Základní cena podle p�ílohy �. 11                                            ZC K�/m 570,00 
Koeficient polohový                                                     K5 - 1,22 
Základní cena upravená bez Kp                                                     ZCU = ZC × K5 × Ki K�/m 1 576,47 
Výchozí cena (bez Kp)                                                     CN = ZCU × L K� 37 709,16 
Stupe� dokon�ení stavby (odborným odhadem)                                                     % 100,00 
Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby (bez Kp)                                                                     K� 37 709,16 
Opot�ebení                                                       K� - 3 129,86 
Cena ke dni odhadu bez Kp                                                     Obrubníky K� 34 579,30 
Koeficient prodejnosti Kp (p�íloha �. 39)                          Kp  - 1,207 
Cena ke dni odhadu s Kp                                                     Obrubníky K� 41 737,22 

4.1.3 Cena stavebního pozemku - výpo�et 

Dle § 9 odst. 1 písm. a) zákona �. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku se jedná o 

stavební pozemky evidované v katastru nemovitostí jako druh pozemku zastav�ná plocha a 

nádvo�í (p.�. 6180/4) a ostatní plocha (p.�. 6180/3), které tvo�í spole�n� jednotný funk�ní 

celek. 

Dle §10 zákona �. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku se stavební pozemky ocení 

jednotkovou cenou z cenové mapy stavebních pozemk� statutárního m�sta Brna �. 8. Jedná se 

o pozemky v katastrálním území Židenice (okres Brno-m�sto) a to: 

• Parcela p.�. 6180/4 – zastav�ná plocha a nádvo�í, vým�ra 114 m2, 

• Parcela p.�. 6180/3 – ostatní plocha, vým�ra 437 m2. 

4.1.3.1 Ocen�ní stavebního pozemku dle cenové mapy 

Tabulka 15: Ocen�ní stavebního pozemku dle cenové mapy 

Název Parcelní �íslo Vým�ra 
[m2] 

Jedn. cena 
[K�/m2] 

Cena 
[K�] 

zastav�ná plocha a nádvo�í 6180/4 114,00 2 510,00 286 140,00 
ostatní plocha 6180/3 437,00 2 510,00 1 096 870,00 
Sou�et  = 1 383 010,00 
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Stavební pozemky ocen�né dle § 10 z. �. 151/1997 Sb.- celkem 1 383 010,00 

 

4.1.4 Cena trvalých porost� – výpo�et 

Tabulka 16: Ocen�ní trvalých porost� 

Ocen�ní ovocných porost� podle § 41 odst. 1 písm. a), a p�ílohy �. 34 vyhlášky �. 3/2008 Sb. - extenzivní (zahrádkový)  typ výsadby,  
ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

Druh porost�    Kód V�k ZC - cena   
za ks, m2 

Min. 
ZC 

Zvýšení 
(max. 25 

%) 

Snížení 
(max 80 

%) 
ZCU Po�et Cena celkem   

    rok� K� K� max. 25 
% max. 80 % K�/ks, 

K�/m2 
( ks nebo 

m2) (K�)   

Jablo� VK JHKM-
Vk 35 1 086,00 140,00 0 30 760,20 1 760,20 

Celkem ovocné porosty zahrádkový typ - cena bez Kp                                            K� 760,20 

Koeficient prodejnosti podle  p�ílohy �. 39, pozn. 16                             1,00 

Celkem ovocné porosty zahrádkový typ - cena s Kp                        K� 760,20 

Snížení ceny trvalých porost� o 30% jsem volil z d�vodu, že zde oce	ovaná jablo	 má 

neupravovanou korunu, strom je napaden šk�dci a nemá z tohohle d�vodu dobré plody. Po odborné 

konzultaci jsem došel ke snížení ceny v uvedené výši. 

4.1.5 Rekapitulace ocen�ní podle cenového p�edpisu nákladovým zp�sobem 

Tabulka 17: Rekapitulace ocen�ní podle cenového p�edpisu nákladovým zp�sobem 

   Objekt Cena po odpo�tu 
opot�ebení,  
s Kp  (K�) 

Cena po odpo�tu 
opot�ebení,  

bez Kp  (K�) 

Cena bez odpo�tu 
opot�ebení,  

bez Kp  (K�) 
Bytový d�m 
Brno – Židenice  
Svatoplukova 4398/50 

7 720 355,97 6 396 318,12 6 732 966,44 

Vodovodní p�ípojka  7 336,73 6 078,49 6 686,27 
Kanaliza�ní p�ípojka 47 334,32 39 216,50 41 280,53 
P�ípojka plynu 3 342,50 2 769,26 3 076,96 
Elekto p�ípojka 34 297,38 28 415,39 30 987,34 
Plot ze strojového pletiva 14 918,90 12 360,31 14 838,31 
Plot z betonových tvárnic 202 240,74 167 556,54 182 722,51 
Št�rkové plochy 27 471,69 22 760,31 30 347,08 
Plochy zámkové dlažby 35 534,50 29 440,35 32 105,07 
Obrubníky 41 737,22 34 579,30 37 709,16 
Stavby celkem 8 134 569,95 6 739 494,54 7 112 719,67 
Pozemky 
p. �. 6180/4 286 140,00 286 140,00  
p. �. 6180/3 1 096 870,00 1 096 870,00  
Pozemky celkem 1 383 010,00 1 383 010,00  
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Porosty 
Jablo� VK 760,20 760,20  
Porosty celkem 760,20 760,20  
Celkem po zaokrouhlení 9 518 340,00 8 123 260,00  

 

4.2 OCEN�NÍ VÝNOSOVÝM ZP�SOBEM – VÝPO
ET 

4.2.1 Nájemné bytových jednotek podle smlouvy 

• Byt garsoniéra – dv� bytové jednotky, nacházející se ve 2NP a 3NP nad sebou, 

m�sí�ní nájemné za jednu  bytovou jednotku typu garsoniéra �iní 5 500 K�. Celkové 

ro�ní nájemné za ob� bytové jednotky �iní 132 000 K� (2 x 5 500 x 12). 

• Byt 1+kk - dv� bytové jednotky, nacházející se ve 2NP a 3NP nad sebou, m�sí�ní 

nájemné za jednu  bytovou jednotku typu 1+kk �iní 6 000 K�. Celkové ro�ní nájemné 

za ob� bytové jednotky �iní 144 000 K� (2 x 6 000 x 12). 

• Byt 1+1 - dv� bytové jednotky, nacházející se ve 2NP a 3NP nad sebou, m�sí�ní 

nájemné za jednu  bytovou jednotku typu 1+1 �iní 6 500 K�. Celkové ro�ní nájemné za 

ob� bytové jednotky �iní 156 000 K� (2 x 6 500 x 12). 

• Byt 2+1 – jedna bytová jednotka, nacházející se v podkroví, m�sí�ní nájemné za 

bytovou jednotku typu 2+1 �iní 8 000 K�. Celkové ro�ní nájemné za bytovou jednotku 

�iní 96 000 K� (1 x 8 000 x 12). 

• Garážové stání – garážové stání k bytové jednotce typu 2+1, nacházející se v 1NP, 

m�sí�ní nájemné za garážové stání �iní 1 000 K�. Celkové ro�ní nájemné za garážové 

stání �iní 12 000 K� (1 x 1 000 x 12). 

Z d�vodu toho, že se jedná o objekt vyjmenovaný v § 22 odst. 2 vyhlášky, dopo�ítává se nájemné 

za nepronajatou �ást ve výší obvyklého nájemného. Z d�vodu, že je ale objekt v sou�asné dob� celý 

pronajat, nemusí se toto brát v potaz.   

4.2.2 Nájemné z pozemku – výpo�et 

Ro�ní nájemné zjišt�né za celou stavbu podle odstavc� 2 a 3 se sníží o 40% a o 

nájemné z pozemku, je-li jiného vlastníka, nebo o 5 % z ceny pozemku, zjišt�né podle cenové 

mapy stavebních pozemk� nebo podle § 28, jsou-li stavba i pozemek ve vlastnictví stejné 

právnické nebo fyzické osoby. P�i výpo�tu se vychází pouze ze zastav�ných ploch stavbami 

oce�ovanými podle § 22 odstavc� 1 až 3. Celková výše odpo�tu nesmí být však vyšší než 

50% z ro�ního nájemného zjišt�ného podle odstavc� 2 a 3. 
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Z d�vodu toho, že se jedná o bytový d�m a pozemky pod ním, které jsou jednoho vlastníka, 

ode�teme proto v tomto p�ípad� 5 % z ceny pozemku dle cenové mapy. 

Tabulka 18: Výpo�et nájemného z pozemku 

Výpo�et zastav�né plochy stavby podle p�ílohy �. 1, �l. 2, odst. (1) 
vyhlášky �. 3/2008 ve zn�ní vyhl.�. 456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

    Zastav�ná plocha (m2) 
Celkem zastav�ná plocha stavby                                            m2 103,10 
Jednotková cena pozemku zastav�ného stavbou  K� / m2 2 510,00 
Cena pozemku zastav�ného stavbou                                            K� 258 856,30 
Z toho 5 % (§ 23 odst. 4)   K� 12 942,82 

4.2.3 Cena bytového domu výnosovým zp�sobem ocen�ní – výpo�et 

Tabulka 19: Cena bytového domu výnosovým zp�sobem 

Výnosové ocen�ní podle § 22 – jen jedna pronajatá budova s pozemkem nebo bez n�j, s p�íslušenstvím 
bez rozlišení nájemného 

Výnosové ocen�ní stavby podle § 22, 23 vyhlášky �. 3/2008Sb. ve zn�ní vyhl.�. 456/2008Sb.,460/2009 Sb. 

Výnosy z nájemného za rok (§ 23) 

Ro�ní nájemné podle smlouvy ev. jiných doklad�  K� 540 000,00 

Je pronajatata celá budova resp. Hala? ano / ne ano 

Ocen�ní podle ustanovení vyhl. �.3/2008 ve 
zn�ní vyhl.�. 
456/2008Sb., 
460/2009  Sb. 

§ 22 odst. 1 

Jedná se o budovu nebo halu? budova / hala budova 

Zadejte typ podle p�ílohy �. 2 (budovy) resp. �. 3 (haly) typ K 

Je možno v daném míst� a vzhledem ke stavu pronajmout 
zbývající �ást? (§ 22 odst. 2, poslední v�ta) 

ano / ne  

Dopo�ítané nájemné za zbývající �ást K� Celé pronajato 

Nájemné vypo�tené celkem K� 540 000,00 

Ro�ní nájemné v míst� a v �ase odhadu obvyklé za celou 
pronajatou nemovitost                                   

K� 540 000,00 

Uvažovaný výnos z nájemného ro�n� (§ 22 odst. 2)                                                  K� 540 000,00 
Náklady na dosažení p�íjm� (za rok)  

Podklady pro výpo�et náklad�                                                                                               

Náklady 40 % z nájemného (§ 23 odst. 4)  N 216 000,00 

Je pozemek, na které stavba stojí, stejného vlastníka jako 
stavba? 

ano / ne ano 

Nájemné z pozemku, je-li pozemek jiného vlastníka (§ 22 
odst. 4)  

K� Stejného vlastníka 

Je-li pozemek, na n�mž stavba stojí, stejného vlastníka:   

Zastav�ná plocha stavby  - p�íloha �. 1, �l. 2, odst. (1) m2 103,10 

Jednotková cena pozemku podle cenové mapy resp. výsledná 
podle § 28 

K� / m2 2 510,00 

Cena vým�ry pozemku rovné zastav�né ploše stavby K� 258 856,30 

Z toho 5 % (§ 23 odst. 4)  K� 12 942,82 
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Náklady celkem  K� 228 942,82 
Výpo�et �istého ro�ního nájemného  

Výnosy  ro�n� celkem                                                K� 540 000,00 
Náklady   ro�n� celkem                                                K� 228 942,82 

Nájemné po odpo�tu náklad� ro�n� celkem                                         K� 311 057,18 

P�ípustné minimum:  50 %  nájemného (§ 23 odst. 5) K� 270 000,00 


isté ro�ní nájemné                                                 K� 311 057,18 
Výpo�et ceny výnosovým zp�sobem  


isté ro�ní nájemné                                                        K� 311 057,18 

Míra kapitalizace základní - p�íloha �. 
16, položka:                                                         

9 - Bytové domy % 5,00 

Je pronajata celá budova resp. hala?                    ano - nezvyšuje se ano 

Míra kapitalizace pro výpo�et ceny výnosovým zp�sobem % 5,00 

Cena zjišt�ná výnosovým zp�sobem  CV, v�etn� 
p�íslušenství, bez pozemk� a trvalých porost�                                   

K� 6 221 143,60 

4.3 OCEN�NÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO 

ZP�SOBU – VÝPO
ET 

Tabulka 20: Ocen�ní kombinací nákladového a výnosového zp�sobu 

Ocen�ní staveb kombinací nákladového a výnosového ocen�ní podle p�ílohy �. 17 vyhlášky �. 3/2008 Sb., 
ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb. a vyhlášky �. 460/2009 Sb. Jedna pronajatá budova  s p�íslušenstvím 

bez pozemk�, pronajatý bez rozlišení nájemného. 
Cena všech staveb v�etn� p�íslušenství, zjišt�ná výnosovým 
zp�sobem, bez pozemk� a trvalých porost� 

CV  (K�) 6 221 143,60 

Cena všech staveb v�etn� p�íslušenství, zjišt�ná nákladovým 
zp�sobem, bez Kp, s odpo�tem opot�ebení, bez pozemk� a 
trvalých porost� 

CN (K�) 6 739 494,54 

Rozdíl CV - CN  (K�) - 518 350,94 

Absolutní hodnota rozdílu R   =  | CV - CN| (K�) 518 350,94 

Zat�íd�ní nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti podle tabulky �. 1  p�ílohy  �.  17  
vyhlášky �. 3/2OO8 ve zn�ní vyhl. �. 456/2008Sb. a vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

Skupina   D 

Charakteristika Bez zásadních zm�n  – stabilizovaná oblast, nemovitost nemá 
rozvojové možnosti 

Vztah ceny stanovené výnosovým 
zp�sobem a ceny stanovené 
nákladovým zp�sobem 

Cena stanovená výnosovým zp�sobem je  Menší 

Koeficient úpravy rozdílu K  0,10 

Cena stanovená kombinací 
výnosového a nákladového zp�sobu 
ocen�ní 

CK = CV + 0,10 R K� 6 272 978,70 

Pozemky :       

Stavební pozemky  K� 1 383 010,00 

Pozemky celkem  K� 1 383 010,00 
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Porosty:    

Jablo� VK  K� 760,20 

Porosty celkem  K� 760,20 

Celkem po zaokrouhlení   K� 7 656 750,00 

Zd�vodn�ní zat�íd�ní do skupiny D – jedná se o stabilizovanou oblast, kde nemovitost nemá další 

rozvojové podmínky. Bytový d�m je situován tak, aby ukon�oval uli�ní �adu ulice Svatoplukova. D�m je 

navržen na maximální dovolené výškové parametry. V zahrad� za domem není možná další výstavba.  
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5 P�ÍPADOVÁ STUDIE – PROVNÁVACÍ ZP�SOB OCEN�NÍ 

Ocen�ní bytového domu dle § 25 vyhlášky �. 3/2008 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 

456/2008 Sb. a ve zn�ní vyhlášky �. 460/2009 Sb. dochází za p�edpokladu, že bytový d�m je 

rozd�len prohlášením vlastník� na jednotlivé bytové jednotky dle § 4 zákona �. 72/1994 Sb. 

5.1 POPIS BYTOVÝCH JEDNOTEK 

5.1.1 Byty 2NP a 3NP 

• Byt 2.1 – byt typu garsoniéra, nacházející se v 2NP. Do bytu se dostaneme po to�itém 

monolitickém schodišti, které vede z 1NP od vchodových dve�í. Vstupními 

protipožárními dve�mi (prvními na podest�) po vstupu do bytu stojíme v chodb�, která 

propojuje vstup s pokojem. Po pravé stran� v chodb� bytu je vstup do koupelny, ve 

které je umíst�no umyvadlo, sprchový kout a WC. Pokoj bytu 2.1 je standardn� 

vybaven kuchy�skou linkou, sporákem, lednicí, šatní sk�íní, dv�mi postelemi, jídelním 

stolem se �ty�mi židlemi, dv�ma no�ními stolky a televizí. Sou�ástí tohoto bytu je také 

klimatizace, zajiš�ující vetší komfort bydlení, jelikož okna jsou umíst�na na 

frekventovanou ulici Gajdošova. 

• Byt 3.1 – byt typu garsoniéra, nacházející se ve 3NP. Do bytu se dostaneme po  

to�itém monolitickém schodišti, které vede z 2NP. Vstupními protipožárními dve�mi 

(prvními na podest�) po vstupu do bytu stojíme v chodb�, která propojuje vstup 

s pokojem. Po pravé stran� v chodb� bytu je vstup do koupelny, ve které je umíst�no 

umyvadlo, sprchový kout a WC. Pokoj bytu 3.1 je standardn� vybaven kuchy�skou 

linkou, sporákem, lednicí, šatní sk�íní, dv�mi postelemi, jídelním stolem se �ty�mi 

židlemi, dv�ma no�ními stolky a televizí. Sou�ástí tohoto bytu je také klimatizace, 

zajiš�ující vetší komfort bydlení, jelikož okna jsou umíst�na na frekventovanou ulici 

Gajdošova. 

• Byt 2.2 – byt typu 1+kk, nacházející se v 2NP. Do bytu se dostaneme po to�itém 

monolitickém schodišti, které vede z 1NP od vchodových dve�í. Vstupními 

protipožárními dve�mi (druhými na podest�) po vstupu do bytu stojíme v chodb�, která 

je tvaru písmene ,,L‘‘. Chodba je ukon�ena kuchy�ským koutem s kuchy�skou linkou 

se sporákem a lednicí. Po levé stran� od kuchy�ského koutu je vstup do koupelny, ve 

které je umíst�no umyvadlo, sprchový kout a WC. Pokoj bytu 2.2 je standardn� 
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vybaven šatní sk�íní, dv�mi postelemi, jídelním stolem se �ty�mi židlemi, dv�ma 

no�ními stolky a televizí. 

 

• Byt 3.2 – byt typu 1+kk, nacházející se v 3NP. Do bytu se dostaneme po to�itém 

monolitickém schodišti, které vede z 2NP. Vstupními protipožárními dve�mi (druhými 

na podest�)  po vstupu do bytu stojíme v chodb�, která je tvaru písmene ,,L‘‘. Chodba 

je ukon�ena kuchy�ským koutem s kuchy�skou linkou se sporákem a lednicí. Po levé 

stran� od kuchy�ského koutu je vstup do koupelny, ve které je umíst�no umyvadlo, 

sprchový kout a WC. Pokoj bytu 3.2 je standardn� vybaven šatní sk�íní, dv�mi 

postelemi, jídelním stolem se �ty�mi židlemi, dv�ma no�ními stolky a televizí. 

• Byt 2.3 – byt typu 1+1, nacházející se v 2NP. Do bytu se dostaneme po to�itém 

monolitickém schodišti, které vede z 1NP od vchodových dve�í. Vstupními 

protipožárními dve�mi (t�etími na podest�) po vstupu do bytu stojíme v chodb�, která 

propojuje vstup s kuchyní. Po levé stran� chodby je vstup do koupelny, ve které je 

umíst�no umyvadlo, sprchový kout a WC. Kuchy� je obdélníkového tvaru, po levé 

stran� od vstupu do kuchyn� je kuchy�ská linka se sporákem a lednicí, ve st�edu 

kuchyn� je situován st�l se �ty�mi židlemi. Po pravé stran� od vstupu do kuchyn� je 

vstup do pokoje, který je standardn� vybaven šatní sk�íní, dv�mi postelemi, dv�ma 

no�ními stolky a televizí. 

• Byt 3.3 - byt typu 1+1, nacházející se v 3NP. Do bytu se dostaneme po to�itém 

monolitickém schodišti, které vede z 2NP. Vstupními protipožárními dve�mi (t�etími na 

podest�) po vstupu do bytu stojíme v chodb�, která propojuje vstup s kuchyní. Po levé 

stran� chodby je vstup do koupelny, ve které je umíst�no umyvadlo, sprchový kout a 

WC. Kuchy� je obdélníkového tvaru, po levé stran� od vstupu do kuchyn� je 

kuchy�ská linka se sporákem a lednicí, ve st�edu kuchyn� je situován st�l se �ty�mi 

židlemi. Po pravé stran� od vstupu do kuchyn� je vstup do pokoje, který je standardn� 

vybaven šatní sk�íní, dv�mi postelemi, dv�ma no�ními stolky a televizí. 

5.1.2 Byt v podkroví 

• Byt 4.1 – byt typu 2+1, nacházející se v podkroví bytového domu. Jedná se o 

podkrovní byt se zkoseným stropem a balkonem. Do bytu se dostaneme po to�itém 

monolitickém schodišti, které vede z 3NP. Vstupními protipožárními dve�mi po vstupu 

do bytu stojíme v ateliéru, který je vybaven sedací soupravou a televizí, dominantním 

prvkem této místnosti je nosný sloup, podepírající st�ešní konstrukci. Ateliér je p�ímo 
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propojen s kuchyní s kuchy�skou linkou se sporákem a vestav�nou lednicí, stolem a 

�ty�mi židlemi. Po levé stran� od vchodu je pokoj, který je standardn� vybaven šatní 

sk�íní, dv�mi postelemi a dv�ma no�ními stolky. Po pravé stran� od vstupu do bytu je 

vstup do koupelny, ve které je umíst�no umyvadlo, rohová vana, pra�ka a WC. Na 

severovýchodní stran� bytu je balkon, sm��ující do zahrady s krásným výhledem na 

Vinohrady. 

5.2 KOEFICIENT CENOVÉHO POROVNÁNÍ 

5.2.1 Koeficient cenového porovnání byt� v 2.1 a 3.1 

Tabulka 21: Koeficient cenového porovnání byt� v 2.1 a 3.1 

Ocen�ní dokon�eného bytu v budovách typu J, K  porovnávacím zp�sobem podle § 25 a  vyhlášky �.  
3/2008 Sb. ve zn�ní vyhl. �. 456/2008Sb. a vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

 Brno (tab. �. 6 p�ílohy 18a) 

Obec                                Brno 

Katastrální území       Židenice 611115 

Oblast                           p�íloha �. 39       6 

Základní cena p�íloha �. 19, tab. 1 ZC   K� / m2 31 983,00 

Výpo�et koeficientu cenového porovnání I  podle § 25 odst. 2       

Znak 
�. Název znaku Popis kvalitativního 

pásma 


íslo 
kval. 

pásma 

Doporu�ená 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

Sou�et resp. 
koeficient 

Index trhu IT - p�íloha �. 18a, tabulka �. 1       0,950 

1 
Situace na díl�ím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Poptávka nižší než 
nabídka II. -0,05 -0,05   

2 Vlastnictví 
nemovitostí 

Stavba na vlastním 
pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

II. 0 0,00   

3 

Vliv právních vztah� 
na prodejnost (nap�. 
prodej podílu, 
pronájem) 

Bez vlivu II. 

 
 

0 
 
 

0,00 -0,050 
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Index polohy IP - p�íloha �. 18a, tabulka �. 6 (pro stavby ur�ené k trvalému bydlení a 
byty - pro m�sta (oblasti a okresy Praha –východ a  Praha – západ) vyjmenovaná v tabulce 

�. 1 v p�íloze �. 19 nebo 20a.) 
1,000 

1 Poloha nemovitosti  
v obci 

V souvisle zastav�ném 
území III. 0 0,00   

2 

Význam lokality v 
obci, oblasti, okresu 
(posuzuje se ve 
vztahu k uvedené 
základní cen�) 

Bez vlivu II. 0 0,00   

3 
Okolní zástavba a 
životní prost�edí v 
okolí nemovitosti 

P�evažující objekty pro 
bydlení  III. 0 0,00   

4 

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

Dobrá dostupnost 
centra obce, dobré 
dopravní spojení 

II. 0 0,00   

5 Parkovací možnosti 
v okolí nemovitosti Omezené II. 0 0,00   

6 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 
 

0,00   

7 
Zm�ny v okolí 
s vlivem na cenu 
nemovitosti 

bez  vlivu III. 0 

 
 

0,00   

8 Vlivy neuvedené Bez dalších vliv� II. 0 
 

0,00 0,000 

Index konstrukce a vybavení IV - p�íloha �. 19, tabulka �. 2     1,463 

1 Typ stavby 
Budova - zd�ná nebo 

monolitická konstrukce 
vyzdívaná  

IV. 0,1 0,10   

2 Spole�né �ásti domu Žádné z dále uvedených I. -0,01 -0,01   

3 P�íslušenství domu  Bez dopadu na cenu 
bytu II. 0 0,00   

4 Umíst�ní bytu v 
dom� 

Ostatní podlaží 
nevyjmenované II. 0 0,00   

5 
Orientace obyt. 
místností ke 
sv�tovým stranám  

Ostatní sv�tové strany - 
s výhledem  III. 0,03 0,03   
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6 

Základní 
p�íslušenství bytu, 
kterým se rozumí 
koupelna nebo 
koupelnový, 
pop�ípad� sprchový 
kout a splachovací 
záchod. 

P�íslušenství úplné - 
standardní provedení III. 0 0,00   

7 
Další vybavení bytu 
a prostory užívané 
spolu s bytem  

Nadstandardní 
vybavení - klimatizace V. 0,05 až 0,10 0,05  

8 Vytáp�ní bytu Úst�ední  III. 0 0,00   

9 Kriterium jinde 
neuvedené Bez vlivu na cenu III. 

 
 

0 0,00 0,170 

10 Stavebn�- technický 
stav 

Stavba ve výborném 
stavu  I. 1,25 1,25 1,250 

  Stá�í stavby (rok�) 5     

  Byla provedena rekonstrukce (vým�na alespo� 60 % 
objemových podíl� konstrukcí a vybavení) ? ne Jen do 

50 let   

  Pokud byla provedena rekonstrukce, její stá�í (rok�)       
  Použitá hodnota stá�í pro koeficient -s- 5     

  Koeficient -s- p�ed úpravou na nástavby, p�ístavby, 
stavební úpravy rozsahu alespo� 50 %  

1,00 
 

    

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

s Koeficient stá�í ev. rekonstrukce -s- 1,00 1,00   

Koeficient cenového porovnání I  podle § 25 odst. 2   I = IT×IP×IV 1,390 

Zd�vodn�ní vybraných index� – jelikož se v sou�asné dob� více staví menší byty a v d�sledku 

ekonomické krize jsou lidé opatrn�jší, volil jsem z toho d�vodu poptávku po bytech nižší než nabídku (II). 

Jedná  se o budovu zd�nou (IV.). Byty 2.1 a 3.1 nemají žádné spole�né �ásti v možnostech uvedených (I.). 

Orientace byt� je dle p�iložené projektové dokumentace (III.). Další vybavení byt� a spole�né prostory 

s byty 2.1 a 3.1 mají nadstandardní vybavení v podob� klimatizace, která však radikáln� nezvyšuje cenu 

bytu, z toho d�vodu jsem volil hodnotu 0,05 (V.). Stavebn�-technický stav je výborný, jedná se o 5 let 

starý bytový d�m s pravidelnou údržbou (I.). 
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5.2.2 Koeficient cenového porovnání byt� v 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3 

Tabulka 22: Koeficient cenového porovnání byt� v 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3 

Ocen�ní dokon�eného bytu v budovách typu J, K  porovnávacím zp�sobem podle § 25 a  vyhlášky �.  
3/2008 Sb. ve zn�ní vyhl. �. 456/2008Sb. a vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

 Brno (tab. �. 6 p�ílohy 18a) 

Obec                                Brno 

Katastrální území       Židenice 611115 

Oblast                           p�íloha �. 39       6 

Základní cena p�íloha �. 19, tab. 1 ZC   K� / m2 31 983,00 

Výpo�et koeficientu cenového porovnání I  podle § 25 odst. 2       

Znak 
�. Název znaku Popis kvalitativního 

pásma 


íslo 
kval. 

pásma 

Doporu�ená 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

Sou�et resp. 
koeficient 

Index trhu IT - p�íloha �. 18a, tabulka �. 1       0,950 

1 
Situace na díl�ím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Poptávka nižší než 
nabídka II. -0,05 -0,05   

2 Vlastnictví 
nemovitostí 

Stavba na vlastním 
pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

II. 0 0,00   

3 

Vliv právních vztah� 
na prodejnost (nap�. 
prodej podílu, 
pronájem) 

Bez vlivu II. 
 

0 
 

0,00 -0,050 

Index polohy IP - p�íloha �. 18a, tabulka �. 6 (pro stavby ur�ené k trvalému bydlení a 
byty - pro m�sta (oblasti a okresy Praha –východ a  Praha – západ) vyjmenovaná v tabulce 

�. 1 v p�íloze �. 19 nebo 20a.) 
1,000 

1 Poloha nemovitosti  
v obci 

V souvisle zastav�ném 
území III. 0 0,00   

2 

Význam lokality v 
obci, oblasti, okresu 
(posuzuje se ve 
vztahu k uvedené 
základní cen�) 

Bez vlivu II. 

 
 

0 
 
 

0,00   

3 
Okolní zástavba a 
životní prost�edí v 
okolí nemovitosti 

P�evažující objekty pro 
bydlení  III. 0 0,00   
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4 

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

Dobrá dostupnost 
centra obce, dobré 
dopravní spojení 

II. 0 0,00   

5 Parkovací možnosti 
v okolí nemovitosti Omezené II. 0 0,00   

6 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00   

7 
Zm�ny v okolí 
s vlivem na cenu 
nemovitosti 

bez  vlivu III. 0 

 
 

0,00 
 

  

8 Vlivy neuvedené Bez dalších vliv� II. 0 0,00 0,000 

Index konstrukce a vybavení IV - p�íloha �. 19, tabulka �. 2     1,363 

1 Typ stavby 
Budova - zd�ná nebo 

monolitická konstrukce 
vyzdívaná  

IV. 0,1 0,10   

2 Spole�né �ásti domu Žádné z dále uvedených I. -0,01 -0,01   

3 P�íslušenství domu  Bez dopadu na cenu 
bytu II. 0 0,00   

4 Umíst�ní bytu v 
dom� 

Ostatní podlaží 
nevyjmenované II. 0 0,00   

5 
Orientace obyt. 
místností ke 
sv�tovým stranám  

Ostatní sv�tové strany - 
s výhledem  III. 0,03 0,03   

6 

Základní 
p�íslušenství bytu, 
kterým se rozumí 
koupelna nebo 
koupelnový, 
pop�ípad� sprchový 
kout a splachovací 
záchod. 

P�íslušenství úplné - 
standardní provedení III. 0 0,00   

7 
Další vybavení bytu 
a prostory užívané 
spolu s bytem  

Standardní vybavení, 
bez dalších prostor  I. -0,03 -0,03  

8 Vytáp�ní bytu Úst�ední III. 0 0,00   
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9 Kriterium jinde 
neuvedené Bez vlivu na cenu III. 

 
 

0 0,00 0,090 

10 Stavebn�- technický 
stav 

Stavba ve výborném 
stavu  I. 1,25 1,25 1,250 

  Stá�í stavby (rok�) 5     

  Byla provedena rekonstrukce (vým�na alespo� 60 % 
objemových podíl� konstrukcí a vybavení) ? ne Jen do 

50 let   

  Pokud byla provedena rekonstrukce, její stá�í (rok�)       
  Použitá hodnota stá�í pro koeficient -s- 5     

  Koeficient -s- p�ed úpravou na nástavby, p�ístavby, 
stavební úpravy rozsahu alespo� 50 %  

1,00 
 

    

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

s Koeficient stá�í ev. rekonstrukce -s- 1,00 1,00   

Koeficient cenového porovnání I  podle § 25 odst. 2   I = IT×IP×IV 1,295 

Zd�vodn�ní vybraných index� – jelikož se v sou�asné dob� více staví menší byty a v d�sledku 

ekonomické krize jsou lidé opatrn�jší, volil jsem z toho d�vodu poptávku po bytech nižší než nabídku (II). 

Jedná  se o budovu zd�nou (IV.). Byty 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3 nemají žádné spole�né �ásti v možnostech 

uvedených (I.). Orientace byt� je dle p�iložené projektové dokumentace (III.). Další vybavení byt� a 

spole�né prostory s byty 2.2, 2.3, 3.2 a 3.3 mají standardní vybavení bez další prostor (I.). Stavebn�-

technický stav je výborný, jedná se o 5 let starý bytový d�m s pravidelnou údržbou (I.). 

5.2.3 Koeficient cenového porovnání bytu v podkroví – byt 4.1 

Tabulka 23: Koeficient cenového porovnání byt� v podkroví – byt 4.1 

Ocen�ní dokon�eného bytu v budovách typu J, K  porovnávacím zp�sobem podle § 25 a  vyhlášky �.  
3/2008 Sb. ve zn�ní vyhl. �. 456/2008Sb. a vyhlášky �. 460/2009 Sb. 

 Brno (tab. �. 6 p�ílohy 18a) 

Obec                                Brno 

Katastrální území       Židenice 611115 

Oblast                           p�íloha �. 39       6 

Základní cena p�íloha �. 19, tab. 1 ZC   K� / m2 31 983,00 

Výpo�et koeficientu cenového porovnání I  podle § 25 odst. 2       

Znak 
�. Název znaku Popis kvalitativního 

pásma 


íslo 
kval. 

pásma 

Doporu�ená 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

Sou�et resp. 
koeficient 
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Index trhu IT - p�íloha �. 18a, tabulka �. 1       0,950 

1 
Situace na díl�ím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Poptávka nižší než 
nabídka II. -0,05 -0,05   

2 Vlastnictví 
nemovitostí 

Stavba na vlastním 
pozemku (ve 
spoluvlastnictví) 

II. 0 0,00   

3 

Vliv právních vztah� 
na prodejnost (nap�. 
prodej podílu, 
pronájem) 

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

Index polohy IP - p�íloha �. 18a, tabulka �. 6 (pro stavby ur�ené k trvalému bydlení a 
byty - pro m�sta (oblasti a okresy Praha –východ a  Praha – západ) vyjmenovaná v tabulce 

�. 1 v p�íloze �. 19 nebo 20a.) 
1,020 

1 Poloha nemovitosti  
v obci 

V souvisle zastav�ném 
území III. 0 0,00   

2 

Význam lokality v 
obci, oblasti, okresu 
(posuzuje se ve 
vztahu k uvedené 
základní cen�) 

Bez vlivu II.           0 0,00   

3 
Okolní zástavba a 
životní prost�edí v 
okolí nemovitosti 

P�evažující objekty pro 
bydlení  III. 0 0,00   

4 

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

Dobrá dostupnost 
centra obce, dobré 
dopravní spojení 

II. 0 0,00   

5 Parkovací možnosti 
v okolí nemovitosti 

Výborné, privátní 
parkování III. 0,02 0,02   

6 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00   

7 
Zm�ny v okolí 
s vlivem na cenu 
nemovitosti 

bez  vlivu III. 0 

 
 

0,00   

8 Vlivy neuvedené Bez dalších vliv� II. 0 0,00 0,020 

Index konstrukce a vybavení IV - p�íloha �. 19, tabulka �. 2     1,388 
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1 Typ stavby 
Budova - zd�ná nebo 

monolitická konstrukce 
vyzdívaná  

IV. 0,1 0,10   

2 Spole�né �ásti domu Žádné z dále uvedených I. -0,01 -0,01   

3 P�íslušenství domu  Bez dopadu na cenu 
bytu II. 0 0,00   

4 Umíst�ní bytu v 
dom� 

Ostatní podlaží 
nevyjmenované II. 0 0,00   

5 
Orientace obyt. 
místností ke 
sv�tovým stranám  

Ostatní sv�tové strany - 
s výhledem  III. 0,03 0,03   

6 

Základní 
p�íslušenství bytu, 
kterým se rozumí 
koupelna nebo 
koupelnový, 
pop�ípad� sprchový 
kout a splachovací 
záchod. 

P�íslušenství úplné - 
standardní provedení III. 0 0,00   

7 
Další vybavení bytu 
a prostory užívané 
spolu s bytem  

Standardní vybavení - 
balkon  II. -0,01 -0,01  

8 Vytáp�ní bytu Úst�ední III. 0 0,00   

9 Kriterium jinde 
neuvedené Bez vlivu na cenu III. 

 
 

0 0,00 0,110 

10 Stavebn�- technický 
stav 

Stavba ve výborném 
stavu  I. 1,25 1,25 1,250 

  Stá�í stavby (rok�) 5     

  Byla provedena rekonstrukce (vým�na alespo� 60 % 
objemových podíl� konstrukcí a vybavení) ? ne Jen do 

50 let   

  Pokud byla provedena rekonstrukce, její stá�í (rok�)       
  Použitá hodnota stá�í pro koeficient -s- 5     

  Koeficient -s- p�ed úpravou na nástavby, p�ístavby, 
stavební úpravy rozsahu alespo� 50 %  1,00     

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

s Koeficient stá�í ev. rekonstrukce -s- 1,00 1,00   

Koeficient cenového porovnání I  podle § 25 odst. 2   I = IT×IP×IV 1,345 

 

Zd�vodn�ní vybraných index� – jelikož se v sou�asné dob� více staví menší byty a v d�sledku 

ekonomické krize jsou lidé opatrn�jší, volil jsem z toho d�vodu poptávku po bytech nižší než nabídku (II). 

Parkování pro byt 4.1 je privátní (III.). Jedná  se o budovu zd�nou (IV.). Byt 4.1 nemá žádné spole�né 

�ásti v možnostech uvedených (I.). Orientace byt� je dle p�iložené projektové dokumentace (III.). Další 
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vybavení bytu a spole�né prostory bytu 4.1 jsou standardní vybavení - balkon (III.). Stavebn�-technický 

stav je výborný, jedná se o 5 let starý bytový d�m s pravidelnou údržbou (I.). 

5.3 OCEN�NÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK POROVNÁVACÍM 

ZP�SOBEM – VÝPO
ET 

5.3.1 Byt 2.1 

Tabulka 24: Ocen�ní bytových jednotek – byt 2.1 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 44 456,37 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Chodba              3,49   1,00   3,49 

Koupelna             3,54   1,00   3,54 

Pokoj                13,30   1,00   13,30 
Vým�ra celkem   m2   20,33 
Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 903 798,00 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 903 800,00 

5.3.2 Byt 2.2 

Tabulka 25: Ocen�ní bytových jednotek – byt 2.2 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 41 417,99 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Chodba              5,34   1,00   5,34 

Koupelna             2,78   1,00   2,78 

Pokoj                12,62   1,00   12,62 
Vým�ra celkem   m2   20,74 
Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 859 009,01 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 859 010,00 

5.3.3 Byt 2.3 

Tabulka 26: Ocen�ní bytových jednotek – byt 2.3 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 41 417,99 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Chodba              2,22   1,00   2,22 

Koupelna             2,80   1,00   2,80 

Kuchy�              8,52   1,00   8,52 
Pokoj                10,70   1,00   10,70 
Vým�ra celkem   m2   24,24 
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Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 1 003 971,96 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 1 003 970,00 

5.3.4 Byt 3.1 

Tabulka 27: Ocen�ní bytových jednotek – byt 3.1 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 44 456,37 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Chodba              3,49   1,00   3,49 

Koupelna             3,54   1,00   3,54 

Pokoj                13,30   1,00   13,30 
Vým�ra celkem   m2   20,33 
Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 903 798,00 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 903 800,00 

5.3.5 Byt 3.2 

Tabulka 28: Ocen�ní bytových jednotek – byt 3.2 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 41 417,99 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Chodba              5,34   1,00   5,34 

Koupelna             2,78   1,00   2,78 

Pokoj                12,62   1,00   12,62 
Vým�ra celkem   m2   20,74 
Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 859 009,01 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 859 010,00 

5.3.6 Byt 3.3 

Tabulka 29: Ocen�ní bytových jednotek – byt 3.3 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 41 417,99 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Chodba              2,22   1,00   2,22 

Koupelna             2,80   1,00   2,80 

Kuchy�              8,52   1,00   8,52 
Pokoj                10,70   1,00   10,70 
Vým�ra celkem   m2   24,24 
Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 1 003 971,96 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 1 003 970,00 
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5.3.7 Byt 4.1 

Tabulka 30: Ocen�ní bytových jednotek – byt 4.1 

Základní cena upravená ZCU  =ZC × I   K�/m2 43 017,14 

  Vým�ra bytu Plocha   Koef.   PP po krácení 
(m2) 

Ateliér (0,8)             32,50   0,80   26,00 

Koupelna (0,8)             6,50   0,80   5,20 

Kuchy� (0,8)              11,70   0,80   9,36 
Pokoj (0,8)                14,10   0,80   11,28 
Balkon (0,17)               4,40   0,17   0,75 
Vým�ra celkem   m2   52,59 
Cena bytu v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 2 262 271,13 
Cena bytu po zaokrouhlení v�. ev. p�íslušenství   bez pozemku K� 2 262 270,00 

 

5.4 OCEN�NÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍL� NA POZEMKU A 

TRVALÝCH POROSTECH JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH 

JEDNOTEK 

5.4.1 Ur�ení spoluvlastnických podíl� – výpo�et 

Tabulka 31: Ur�ení spoluvlastnických podíl� 

Výpo�et spoluvlastnických podíl� 

Byt Vým�ra bytu (m2) Vým�ra celkem (m2) Spoluvl. podíl (%) 

2.1   20,33   183,21   11,10 
2.2   20,74   183,21   11,32 
2.3   24,24   183,21   13,23 
3.1   20,33   183,21   11,10 
3.2   20,74   183,21   11,32 
3.3   24,24   183,21   13,23 
4.1   52,59   183,21   28,70 

Celkem   183,21       100,00 

5.4.2 Cena spoluvlastnických podíl� na pozemku – výpo�et 

Tabulka 32: Cena spoluvlastnických podíl� na pozemku 

Výpo�et ceny pozemku dle spoluvlastnických podíl� 

Byt Spoluvl. podíl (%) Cena  celkem (K�) Cena spoluvl. podílu (K�) 

2.1   11,10   1 383 010,00   153 514,11 
2.2   11,32   1 383 010,00   156 556,73 
2.3   13,23   1 383 010,00   182 972,22 
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3.1   11,10   1 383 010,00   153 514,11 
3.2   11,32   1 383 010,00   156 556,73 
3.3   13,23   1 383 010,00   182 972,22 
4.1   28,70   1 383 010,00   396 923,87 

Celkem   100,00       1 383 010,00 

5.4.3 Cena spoluvlastnických podíl� na trvalých porostech – výpo�et 

Tabulka 33: Cena spoluvlastnických podíl� na trvalých porostech 

Výpo�et ceny trvalých porost� dle spoluvlastnických podíl� 

Byt Spoluvlast. podíl (%) Cena  celkem (K�) Cena spoluvl. podílu (K�) 

2.1   11,10   760,20   84,38 
2.2   11,32   760,20   86,05 
2.3   13,23   760,20   100,57 
3.1   11,10   760,20   84,38 
3.2   11,32   760,20   86,05 
3.3   13,23   760,20   100,57 
4.1   28,70   760,20   218,18 

Celkem   100,00       760,20 

5.5 REKAPITULACE OCEN�NÍ PODLE CENOVÉHO P�EDPISU 

POROVNÁVACÍM ZP�SOBEM 

Tabulka 34: Rekapitulace ocen�ní podle cenového p�edpisu porovnávacím zp�sobem 

Rekapitulace ocen�ní porovnávacím zp�sobem 

Byt 
 
 

Cena bytu (K�) 
 

 

Cena spoluv. 
podílu z pozemku 

(K�) 
 

Cena spoluvl. 
podílu 

z trvalých 
porost� (K�) 

Cena bytu v�etn� 
všech 

spoluvlastnických 
podíl� (K�) 

2.1   903 800,00   153 514,11 84,38 1 057 398,49 
2.2   859 010,00   156 556,73 86,05 1 015 652,78 
2.3   1 003 970,00   182 972,22 100,57 1 187 042,79 
3.1   903 800,00   153 514,11 84,38 1 057 398,49 
3.2   859 010,00   156 556,73 86,05 1 015 652,78 
3.3   1 003 970,00   182 972,22 100,57 1 187 042,79 
4.1   2 262 270,00   396 923,87 218,18 2 659 412,05 

Celkem   7 795 830,00   1 383 010,00 760,20 9 179 600,20 
Celkem po 

zaokrouhlení       9 179 600,00 
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6 P�ÍPADOVÁ STUDIE – POROVNÁNÍ CEN ZÍSKANÝCH 

PODLE CENOVÉHO P�EDPISU 

Porovnání cen zjišt�ných dv�ma zp�soby ocen�ní a to kombinací nákladového a 

výnosového zp�sobu ocen�ní a ocen�ní porovnávacím zp�sobem vše dle platných 

oce�ovacích p�edpis� je velmi náro�né. Dostal jsem se do situace, kdy mám porovnat dv� 

zjišt�né ceny jestli je výhodn�jší d�m pronajímat jako celek nebo zvolit možnost prodeje 

tohoto domu po jednotlivých bytových jednotkách. 

Porovnání cen zjišt�ných dv�ma zp�soby ocen�ní: 

Tabulka 35: Porovnání cen zjišt�ných dle platných oce	ovacích p�edpis� 

Cena zjišt�ná kombinací nákladového a 
výnosového zp�sobu ocen�ní  Cena zjišt�ná porovnávacím zp�sobem ocen�ní 

 7 656 750,00 K� < 9 179 600,00 K� 

Oce�ování staveb kombinací nákladového a výnosového zp�sobu vychází ze snahy co 

nejvíce p�iblížit cenu zjišt�nou reálným tržním podmínkám, obvyklá cena totiž zohled�uje jak 

náklady, které investor do nemovitosti vložil, tak i výnosy, které mu nemovitost produkuje. 

Výsledná zjišt�ná cena nemovitosti není aritmetickým pr�m�rem z cen zjišt�ných 

nákladovým a výnosovým zp�sobem, ale stanovuje se v závislosti na  perspektiv� 

nemovitosti, která má vliv na výnos �i prodejnost nemovitosti. 

Cena zjišt�ná porovnávacím zp�sobem je viditeln� vyšší, avšak tenhle rozdíl m�že být 

relativní. Cena zjišt�ná porovnávacím zp�sobem  by byla reáln� snížena o náklady spojené 

s rozd�lením bytového domu na jednotlivé bytové jednotky. Jednalo by se p�inejmenším o 

sepsání smluv na základ� kterých by došlo k rozd�lení bytového domu, sepsání kupních 

smluv,   sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí (cena 

kolk�).  

 Nejprve je t�eba se zamyslet jaký je postoj vlastníka k nemovitosti. Jde-li nap�íklad o 

vlastníka, který bytový d�m pronajímá jako celek s výhledem, že by zde do budoucna mohl 

bydlet. Takovému vlastníkovi nemovitost generuje ur�itý výnos formou p�íjmu z pronájmu. 

Na druhé stran� je vlastník, který bytový d�m stav�l za ú�elem �istého zisku. Jeho snaha pak 

je nemovitost co nejrychleji a co nejvýhodn�ji prodat. Takovému vlastníkovi by se 

nevyplatilo pronajímat nemovitost, jelikož návratnost pen�z by byla pomalá a on by si 

zbyte�n� fixoval kapitál pro další investice. Je pouze na každém vlastníkovi, kterou variantu. 



63 

V sou�asné dob� a v návaznosti na ekonomickou krizi bych se spíše osobn� p�iklán�l 

k variant� d�m pronajímat jako celek. D�m jako nemovitost vlastníkovi pravideln� generuje 

ur�itý výnos a slouží mu p�edevším jako zdroj pravidelných p�íjm� z pronájmu. S výhledem 

do budoucna si myslím, že ceny pronájm� p�jdou mírn� nahoru a to z d�vodu již d�íve 

zmín�né ekonomické krize. Myslím si, že b�žní lidé budou �ast�ji využívat pronájem než 

vlastní koupi bytu. Z toho d�vodu bych preferoval pronájem bytového domu jako celku 

s výhledem zvýšení nájemného v závislosti na zvyšování energií a inflace. 
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7 ZÁV�R 

Téma mnou vybrané a zpracované diplomové práce zní ,,Porovnání cen bytového 

domu v k.ú. Brno - Židenice stanovených dle platných oce�ovacích p�edpis�‘‘. V této 

diplomové práci jsem se snažil vysv�tlit základní názvosloví a veškerou legislativu s tímto 

tématem spojenou. Ve výsledku jsem se snažil formou p�ípadové studie nastínit jak 

postupovat p�i oce�ovaní dle platných oce�ovacích p�edpis�.  

V první �ásti diplomové práce jsem se pokusil nastínit základní názvosloví, se kterým 

se m�žou zainteresované strany ve spojitosti s bytovými domy setkat. Pomocí platných 

oce�ovacích p�edpis� jsem nastínil postup p�i oce�ování bytového domu v zadané lokalit�. Je 

velmi d�ležité v�novat se p�íprav� studia platných oce�ovací p�edpis�, aby m�l �lov�k 

p�edstavu, co vše se do zadaných zp�sob� ocen�ní zahrnuje. 

V druhé �ásti diplomové práce jsem se formou p�ípadové studie snažil ocenit bytový 

d�m v zadané lokalit� dle platných oce�ovacích p�edpis�. Postupoval jsem dle p�edem 

zvoleného postupu, který jsem nastínil v první �ásti této diplomové práce. Tato diplomová 

práce je volena jako p�ípadová studie, proto jsem volil co nejjednodušší postup zpracování, 

který se ovšem odlišuje od formy posudku. V prvním p�ípad� jsem ocenil bytový d�m 

kombinací nákladového a výnosového zp�sobu ocen�ní dle platných oce�ovacích p�edpis�. V 

druhém p�ípad� byla cena stanovena sou�tem cen jednotlivých bytových jednotek, které se 

ocenily porovnávacím zp�sobem dle platných oce�ovacích p�edpis�. 

Za cíl této práce jsem si zvolil porovnání cen zjišt�ných dv�ma zp�soby ocen�ní. 

Takto dv� zjišt�né ceny jsem se snažil porovnat a zhodnotit jaká ze dvou možností je 

výhodn�jší – zda pronájem �i prodej. 
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