
 

I 
 

PŘÍLOHA A MODELOVÝ P ŘÍKLAD – VZOROVÉ OCEN ĚNÍ 
 

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. xxx/2015  
Objednatel:  xxx  

Účel ocen ění: xxx 

Místní šet ření dne: xxx Za účasti:  xxx  

Zpracováno dne: xxx  
 

PŘEDMĚT OCENĚNÍ 
 

     
 

Typ nemovité v ěci: 
Jednotka (dokon čená) č. xxx  včetně spoluvlastnického podíl u 
na spole čných částech domu č.p. xxx a pozemku p. č. xxx 

Adresa nemovité v ěci, podlaží:  xxx, x.NP 

Č. jednotky, typ, velikost: xxx, 2+1, 70,40 m2 včetně sklepa a balkónu 

LV č.: xxx (jednotka), xxx (bytový dům a pozemek) 

Vlastník: LV č.xxx: xxx  

Č.p.: xxx Parc. č.: xxx 

K.ú.: Líšeň  Obec: Brno  

Okres: Brno-město  Kraj: Jihomoravský  

Podíl na spole č. č. domu: xxx/xxx Podíl na pozemku: xxx/xxx 
 

REKAPITULACE  

Přednosti: 

Bytový dům s oceňovanou jednotkou je situován v okrajové části města Brna. V místě 
je dostatečná občanská vybavenost, a též dostatek zeleně. Lokalita je pro bydlení 
vhodná. Zděný bytový dům je po částečné revitalizaci, jednotka je po částečné 
rekonstrukci. K jednotce náleží sklep a balkón.  

Zápory, rizika, VB, 
zástavy...:  

Zápory, rizika, VB a zástavy nezjištěny. 
Na výpisu z KN, LV č.xxx ze dne xxx a na výpisu z KN, LV č.xxx ze dne xxx nejsou 
v části C uvedena žádná omezení vlastnického práva vztahující se k oceňované 
jednotce.  

Povodn ě v lokalit ě: Mimo povodňovou zónu.  

Přístup – parc. č.: Zcela bezproblémový ze zpevněné veřejné komunikace a chodníku na p.č. xxx 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Brna.  

Vyhodnocení kupní 
ceny: Nemovitá věc není v současné době předmětem prodeje. 

Tržní hodnota: 2.300.000,- K č 
 

ZHOTOVITEL TRŽNÍHO OCENĚNÍ 

Zhotovitel, adresa, I Č, 
DIČ, tel., fax, e-mail: xxx 

 
Počet stran: xxx Počet příloh: xxx Počet vyhotovení: xxx Vyhotovení číslo: xxx 

 
V Brně dne xxx     podpis/razítko:  
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PODKLADY  

Výpis z katastru nemovitostí 

Kopie katastrální mapy 

Nabývací titul 

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění 

Informace z KN o přístupových parcelách, pořízené na serveru www.cuzk.cz 

Server www.mapy.cz 

Místní šetření provedené dne xxx 

Fotodokumentace pořízená při místním šetření 

Informace z registru UIR-ADR povodňové databáze Kooperativa pojišťovny, a.s. 

Informace z trhu nemovitostí, z vlastní databáze a z realitní databáze MOISES 

Energetický průkaz stavby 

 
 

POPIS 

 
Lokalita  

Brno je největším centrem Jihomoravského kraje s kompletní nabídkou občanské vybavenosti. Bytový dům 
s oceňovanou jednotkou je situován v okrajové části města Brna, v části Brno - Líšeň. V místě je dostatečná 
občanská vybavenost, a též dostatek zeleně. Kompletní občanská vybavenost je dostupná v rámci celého Brna.  

Dopravní dostupnost a obslužnost:  
Dopravní dostupnost je dobrá. Lokalita je dobře obsluhována městskou 
hromadnou dopravou do centra města a dalších částí města. V místě je 
dobré dopravní napojení na velký městský okruh a dálniční síť. 

 
Oceňovaný majetek  

Jednotka č. xxx  

Počet PP/NP/podkroví: 1 / 3 / 1 Podlaží: 3.NP  Orientace oken: JZ a SZ 

Užitná plocha (m2): 60,50 Ostatní plochy (typ, m2): Sklep 5,20, balkón 4,70 

Pozn.1: Výměra užitné plochy jednotky byla převzata ze zaměření provedeného při místním šetření. 

Pozn.2: Do výpočtu započitatelné plochy použité při srovnávací metodě je plocha sklepa a balkónu uvažována s koef. 0,5. 
Rok kolaudace domu / 
jednotky: 1960 / 1960 Rozestavěnost jednotky (%): 100 

Rekonstrukce domu  
(rok, úpravy):  

2002 zateplení, fasáda domu  
2003 výměna schodišťového okna 
2004 oprava vstupních dveří domu  
2010 nátěry oken  
2013 stupačky, odpady 

Rekonstrukce jednotky 
(rok, úpravy): 

2001 rekonstrukce koupelny včetně rozvodů, nové etážové topení, kotel 
2002 repase oken - vnitřní nátěry, repase parketových podlah  

Technický stav, závady: 
Jedná se o jednotku v dobrém stavebně-technickém stavu, která prošla v roce 
2001 - 2002 částečnou rekonstrukcí a modernizací. Žádné závady bránící 
užívání jednotky nebyly zjištěny.  

Napojení instalací: Elektroinstalace, kanalizace, plyn a voda.  

Dispoziční řešení: 
Jedná se o jednotku s dispozicí 2+1: předsíň, kuchyně, dva pokoje, komora, 
WC a koupelna. K jednotce náleží sklep a balkón.   

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: 

 DŮM  JEDNOTKA 

základy: běžné zakládání okna: dřevěná kastlová 

svislé konstrukce: zděné dveře: dřevěné dveře a zárubně  

stropy: 
s rovným podhledem, v podkrovní 
jednotce částečně šikmé pohledy příčky, byt. jádra: zděné 

krov, střecha: členitá střecha s vikýři, krov 
dřevěný povrchy vnitřní: 

vápenné omítky, v koupelně, na 
WC a u kuchyňské linky keramické 
obklady 
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střešní krytina: pozinkovaný plech podlahy: dřevěné parkety, keramická 
dlažba, koberce, PVC  

schodiště: železobetonové s povrchem 
z litého teraca elektroinstalace: kompletní rozvody  

podlahy společ. 
prostor: 

keramická dlažba, v 1.PP beton vytápění: ústřední etážové, radiátory, 
plynový kotel  

povrchy vnější: fasádní omítka se zateplením ohřev TUV: plynový kotel a el.průtokový 
ohřívač 

klempířské 
konstrukce: pozinkovaný plech rozvod plynu: ano  

výtah:  není zařizovací 
předměty: 

sprchový kout, vana, umyvadlo, 
splachovací WC 

bleskosvod: proveden vybavení 
kuchyně: 

kuchyňská linka, dřez, plynový 
sporák, digestoř 

ostatní: schránky, zvonky  rozvod vody: teplé a studené vody z veřejného 
řádu 

 
kanalizace: kompletní odkanalizování  

ostatní: zvonkový telefon, kabelová TV  

Vedlejší stavby + venkovní úpravy:  

Bez vedlejších staveb, běžné venkovní úpravy (zpevněné plochy, přípojky IS apod.) 
 
 

OCENĚNÍ 

 
Reproduk ční a věcná hodnota 

Jednotka č. xxx  
Reprodukční 
hodnota: xxx  Kč Jednotková cena: xxx  Kč/m2  

Opotřebení (odhad): xxx % Rozestavěnost: 100 % 
Věcná hodnota 
stávající: xxx  Kč Věcná hodnota 

budoucí: - Kč 
 

Podíl na pozemku: 

Parcela / výměra (m2): Jednotková cena (Kč/m2): Celkem (Kč): 
xxx   /   xxx 

(podíl ve výši id. xxx) xxx xxx 

Hodnota podílu na pozemku: xxx Kč 

Věcná hodnota: xxx K č 

 
Výnosová hodnota (má-li vypovídací hodnotu) 

Jednotka není pronajímána / pachtována. 
Výnosová hodnota není stanovena, neboť u takovéhoto druhu majetku hodnota výnosová plně nevystihuje 
prodejní potenciál takovýchto nemovitých věcí v dané poloze. 

druh plochy m2 nájemné jednotkové 
(Kč/m2/rok) nájem roční (Kč) 

obytná plocha    

Roční nájemné celkem:  Kč Koeficient obsazenosti:  

Roční náklady celkem:  Kč Daň  Kč 
  Pojistka  Kč 
  Opravy  Kč 
  Amortizace  Kč 
  Pronájem pozemku  Kč 

Míra kapitalizace:  %    

Čistý roční výnos:  Kč   

Výnosová hodnota: - Kč 
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Porovnávací hodnota  

Stav trhu v lokalit ě: 

Nemovité věci – jednotka (byt) v této lokalitě jsou běžně a velmi dobře 
obchodovatelné. Pro vytvoření představy o situaci na trhu v segmentu obdobných 
nemovitých věcí je využito v minulosti realizovaných prodejů do jisté míry 
srovnatelných nemovitostí označených č. 1) až 6), které se nacházejí také všechny 
ve stejném městské části, resp. lokalitě.  

Oceňovaná 
nemovitá věc 
0) 

Oceňovaná jednotka (byt) je podrobněji popsána v předchozích částech tohoto ocenění. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Neklež) 

Velikost jednotky: 
Výpočet započitatelné plochy oceňované jednotky: 

60,50 m2 + (5,20 m2 x 0,5) + (4,70 m2 x 0,5) = 65,45 m2 
Materiálové řešení: zděný 
Technický stav objektu/jednotky: po částečné revitalizaci / po částečné rekonstrukci 
Stáří objektu/jednotky: 55 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 6 

 

Srovnávací 
nemovitá věc 
1) 

Jednotka (byt) 3+1 nacházející se v zatepleném panelovém domě v Brně – Líšni, ul. Josefy 
Faimonové. Dům je po revitalizaci – zateplení, fasáda, plastová okna, vchodové dveře, 
rozvody (voda, kanalizace, elektřina), střecha a výtah. Jednotka je po kompletní rekonstrukci 
a modernizaci. Prodejní cena v roce 2014 činila 2.290.000,- Kč, tj. 34.909,- Kč/m2 
započitatelné plochy. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Josefy Faimonové) 

Velikost jednotky: 
Výpočet započitatelné plochy oceňované jednotky: 

62,10 m2 + (2,00 m2 x 0,5) + (5,00 m2 x 0,5) = 65,60 m2 
Materiálové řešení: panel 
Technický stav objektu/jednotky: po revitalizaci / po kompletní rekonstrukci a modernizaci 
Stáří objektu/jednotky: 32 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 2 

 

Srovnávací 
nemovitá věc 
2) 

Jednotka (byt) 2+1 nacházející se v zatepleném panelovém domě v Brně – Líšni, ul. Elplova. 
Dům je po částečné revitalizaci – zateplení, fasáda a rozvody (voda, kanalizace, elektřina). 
Jednotka je po částečné rekonstrukci a modernizaci. Prodejní cena v roce 2013 činila 
1.690.000,- Kč, tj. 35.957,- Kč/m2 započitatelné plochy. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Elplova) 

Velikost jednotky: 
Výpočet započitatelné plochy oceňované jednotky: 

46,00 m2 + (2,00 m2 x 0,5) = 47,00 m2 
Materiálové řešení: panel 
Technický stav objektu/jednotky: po částečné revitalizaci / po částečné modernizaci 
Stáří objektu/jednotky: 31 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 3 

 

Srovnávací 
nemovitá věc 
3) 

Jednotka (byt) 2+1 nacházející se ve zděném domě v Brně – Líšni, ul. Nivky. Bytový dům je 
ve zcela původním stavu, stejně tak i jednotka. Prodejní cena v roce 2015 činila 1.400.000,- 
Kč, tj. 29.167,- Kč/m2 započitatelné plochy. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Nivky) 

Velikost jednotky: 48,00 m2 

Materiálové řešení: zděný 

Technický stav objektu/jednotky: 
bez revitalizace, původní stav / bez rekonstrukce, 

původní stav, předpoklad zásadní rekonstrukce 
Stáří objektu/jednotky: 65 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 7 

 

Srovnávací 
nemovitá věc 
4) 

Jednotka (byt) 3+1 nacházející se v panelovém domě v Brně – Líšni, ul. Horníkova. Bytový 
dům je panelové konstrukce, nezateplený. Bytový dům je ve zcela původním stavu, stejně 
tak i jednotka. Prodejní cena v roce 2013 činila 2.170.000,- Kč, tj. 29.324,- Kč/m2 
započitatelné plochy. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Horníkova) 

Velikost jednotky: 
Výpočet započitatelné plochy oceňované jednotky: 

73,00 m2 + (2,00 m2 x 0,5) = 74 m2 
Materiálové řešení: panel 

Technický stav objektu/jednotky: 
bez revitalizace, původní stav / bez rekonstrukce, 

původní stav 
Stáří objektu/jednotky: 35 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 4 
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Srovnávací 
nemovitá věc 
5) 

Jednotka (byt) 2+1 nacházející se ve zděném domě v Brně – Líšni, ul. Uličníkova. Dům je 
po částečné revitalizaci – zateplení, fasáda, kanalizační stoupací vedení. Jednotka je po 
částečné rekonstrukci a modernizaci. Prodejní cena v roce 2014 činila 2.000.000,- Kč, 
tj. 37.736,- Kč/m2 započitatelné plochy. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Uličníkova)  

Velikost jednotky: 53 m2 

Materiálové řešení: zděný 

Technický stav objektu/jednotky: 
po částečné revitalizaci / po částečné rekonstrukci a 

modernizaci 
Stáří objektu/jednotky: 35 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 3 

 

Srovnávací 
nemovitá věc 
6) 

Jednotka (byt) 2+kk nacházející se v domě s železobetonovou konstrukcí s vyzdívkou 
a zateplením v Brně – Líšni, ul. Houbalova. Jedná se o novostavbu. Prodejní cena v roce 
2015 činila 2.350.000,- Kč, tj. 41.250,- Kč/m2 započitatelné plochy. 

Oblast: 4 / Líšeň (ul. Houbalova)  

Velikost jednotky: 
Výpočet započitatelné plochy oceňované jednotky: 

52,05 m2 + (9,83 m2 x 0,5) = 56,97 m2 
Materiálové řešení: ŽB skelet 
Technický stav objektu/jednotky: novostavba 
Stáří objektu/jednotky: 0 roků 
Zatřídění dle stáří a technického faktoru*: 1 

 



 

VI 
 

Výpo čet porovnávací hodnoty:  
 

č. 

Cena 
požadovaná 

resp. 
zaplacená 

Kr 
Cena po 

redukci na 
pramen ceny 

Započ. 
plocha 
v m2 

Cena za 
m2 

Plocha 
oc. 

jednotky 

Cena po 
přepočtu 

přes plochu 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 KC 

Cena oc. 
jednotky 

odvozená od 
srovnávací 

1 2 290 000 Kč 1,00 2 290 000 Kč 65,60 34 909 Kč 

65,45 

2 284 764 Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17 0,82 1,00 0,96 2 381 451 Kč 

2 1 690 000 Kč 1,00 1 690 000 Kč 47,00 35 957 Kč 2 353 415 Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 0,82 1,00 0,89 2 657 424 Kč 

3 1 400 000 Kč 1,00 1 400 000 Kč 48,00 29 167 Kč 1 908 958 Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,93 2 052 643 Kč 

4 2 170 000 Kč 1,00 2 170 000 Kč 74,00 29 324 Kč 1 919 277 Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 0,82 1,00 0,84 2 272 409 Kč 

5 2 000 000 Kč 1,00 2 000 000 Kč 53,00 37 736 Kč 2 469 811 Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,04 2 374 819 Kč 

6 2 350 000 Kč 1,00 2 350 000 Kč 56,97 41 250 Kč 2 699 798 Kč 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,05 1,00 1,26 2 142 697 Kč 

Celkem průměr 2 313 574 Kč 

 

Ozn.: význam koeficientů 
   

Kr redukce na pramen ceny 
  

K1 lokalita objektu / jednotky 
  

K2 situování v rámci domu 
  

K3 velikost jednotky 

K4 vliv příslušenství 
   

K5 technický stav / stáří   
  

K6 druh konstrukce / materiálové řešení 
  

K7 úvaha zpracovatele   

  KC výsledný (celkový) koeficient 

 
 
Pozn.1: Pokud jde o číselné označení u zatřídění dle stáří a technického faktoru, odkazuji na textovou část 
disertační práce, resp. na následující přehledovou tabulku, kde je provedeno vlastní zatřídění dle jednotlivých 
faktorů. 

*Zatřídění dle stáří a technického faktoru 

Zatřídění dle stáří 

a technického faktoru 

Technický faktor 

1 2 3 

nový / po kompletní 
rekonstrukci 

po částečné 
rekonstrukci 

bez rekonstrukce / 
původní stav 

St
ář

í d
om

u,
 

je
dn

ot
ky

 1 1-10 let 1 - - 

2 do 50 let 2 3 4 

3 nad 50 let 5 6 7 

 
 
Pozn.2: Dále také poukazuji na skutečnost, že vzhledem k ukázkovému příkladu a také s ohledem na 
zachování mlčenlivosti v rámci výkonu znalecké činnosti jsou údaje uvedené u jednotlivých jednotek pro tento 
případ smyšlené, neboť účelem tohoto konkrétního příkladu bylo pouze na praktickém příkladu názorně ukázat 
použití dosažených výsledků v praxi. 
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Závěrečný 
komentá ř:  

Porovnávací hodnota oceňované nemovité věci (jednotky) je stanovena jednoznačně s využitím 
všech výše uvedených srovnávacích nemovitostí po zvážení a srovnání jejich charakteristik. 
Jedná se o obdobné srovnávací nemovitosti, které byly v minulosti již prodány, tedy nejedná se 
teprve o nabídky, které jsou v současné době nabízeny na realitním trhu.  
Výsledná porovnávací hodnota jednotky je takto stanovena ve výši 2.313.574,- Kč. 
 

Pozn.: Do ocenění je započtena skutečně naměřená podlahová plocha jednotky a příslušenství, 
která byla zaměřena při místním šetření. 

Porovnávací hodnota: 2.313.574,- Kč  

 
Posouzení kupní ceny a zd ůvodn ění tržní hodnoty  

Na základě provedené analýzy trhu v příslušné lokalitě, po posouzení ostatních cenotvorných faktorů, které mají 
vliv na hodnotu nemovité věci, je výsledná tržní hodnota oceňovaného majetku stanovena s využitím výsledku 
hodnoty porovnávací (po jejím mírném zaokrouhlení), která má jednoznačně nejvyšší vypovídací schopnost. 
Tržní hodnota oceňovaného majetku je odhadnuta ve výši 2.300.000,- Kč. 

Cena právě obchodovaná: - Zdroj informace: - 

Vyhodnocení kupní ceny: Nemovitá věc není v současné době předmětem prodeje. 

Tržní hodnota: 2.300.000,- K č 
 
 
V Brně dne xxx 
 
Přílohy: 1. xxx 
 2. xxx 

3. xxx 
 
 
Zpracovatel: xxx telefon – xxx e-mail – xxx 
 
 
 
  

 
                                                                                                                                       xxx 

                                                                                                zodpovědný zpracovatel, podpis, razítko 
                         


