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Anotace 

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na stanovení míry vlivu materiálové 
skladby vybraného segmentu nemovitých věcí (jednotek), na jejich tržní cenu i cenu 
stávajících nemovitých věcí v dané lokalitě, a to včetně zdůvodnění 
a experimentálního ověření metodiky stanovení tržní hodnoty (potažmo tržní ceny) 
dané nemovité věci. Je nesporné, že do samotného ocenění nemovité věci vstupuje 
značné množství subjektivních názorů a pohledů toho kterého zpracovatele ocenění 
(znaleckého posudku). Je tedy zapotřebí, alespoň některé vstupní údaje poněkud 
„standardizovat“, resp. pokud možno sjednotit tak, aby bylo co nejvíce zamezeno 
disproporcím, se kterými se lze ve znalecké praxi ještě stále v současné době setkat. 
Vliv materiálové skladby na hodnotu (cenu) nemovité věci, a to pokud jde o vztah 
vůči velikosti jednotky, oblasti, ve které se jednotka nachází a také stáří 
a technickému stavu, je v rámci disertační práce ověřený především ve výpočtové 
fázi procesu ocenění konkrétní jednotky, kdy ve své podstatě ukazuje na možnou 
nepřesnost při stanovení výsledné ceny nemovité věci, které by se znalec při řádném 
výkonu své znalecké činnosti neměl dopouštět. Praktický dopad a využití vlivu 
materiálové skladby je aplikován v rámci porovnávací metody, a to jako jedné 
z dílčích oceňovacích metod, které přichází v úvahu při stanovení (odhadu) tržní 
hodnoty nemovité věci.  
 

Annotation 

The submitted thesis focuses on establishing the extent of influence of material 
composition of selected segment of real estates (units) on their market price and 
price of the existing properties in the locality, including reasoning and experimental 
validation of market value (or market price) assessment methodology of the given 
property. It is indisputable that there are many subjective opinions and views of each 
individual assessor (of expert opinion) entering into the process of property 
assessment. Therefore it is necessary to “standardise” or rather unify, if possible, 
at least some input data in a way most likely preventing disproportions that are still 
a part of expert practise nowadays. The influence of material composition on the 
value (price) of the property, as for the relation to unit size, its locality and also its 
age and technical condition, is within this thesis verified first of all in computational 
phase of the assessment of the specific unit, when it in principle shows possible 
inaccuracy in assessing the final price of property, which should be avoided 
by a proper expert assessment. Practical impact and use of the influence of material 
composition is applied within the comparative method as one of several assessment 
methods that can be employed in establishing (assessment) of market value 
of the property.  
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1  ÚVOD 
1.1 PROBLÉMOVÁ SITUACE, PRVOTN Ě FORMULOVANÝ 

PROBLÉM, ÚKOL 

V rámci disertační práce lze formulovat problémovou situaci následující, 
možná na první pohled jednoduchou, otázkou: „Jaká je hodnota posuzovaného 
nemovitého majetku s jasně vymezenou materiálovou a konstrukční 
charakteristikou?“ Prvotním předpokladem tak je, že materiálová skladba 
jednotek má vliv na tržní cenu jednotek a v návaznosti na toto pak druhým 
předpokladem je, že nová výstavba jednotek v lokalitě má také určitý vliv 
na tržní cenu stávajících jednotek. Je zřejmé, že každý „zásah“ do lokality, ať už 
pozitivní či negativní, má vliv na obchodování s nemovitými věcmi v daném 
místě. Faktory jsou závislé vždy na konkrétní lokalitě. 

V návaznosti na výše uvedené je vhodné zmínit také další možný pohled, 
a to takový, že je nesporné, že materiálová skladba má vliv na tzv. cenu 
pořizovací. Jakou měrou kvalitnější a tedy i ve většině případů dražší použité 
materiály, postupy a technologie při stavbě ovlivňují budoucí tržní cenu 
nemovité věci je otázka, která zajímá nejednoho investora. O všem rozhoduje 
poptávka ruku v ruce s koupěschopností. Investor musí vždy zvážit, zda zvýšené 
náklady spojené se stavbou, případně s koupí již hotové stavby v kvalitnějším 
provedení, se do tržní ceny promítnou a jakou měrou. Samozřejmě vždy záleží 
na účelu, pro který se nemovitá věc pořizuje, tedy zda jde o investiční proces 
s cílem dosažení zisku, nebo zda jde o nemovitou věc pořizovanou například 
za účelem vlastního dlouhodobého trvalého bydlení. 

Samotný prvotně formulovaný problém je pak možno dle mého názoru 
definovat otázkami: „Existuje závislost vlivu materiálové skladby nových 
objektů na jejich tržní cenu i cenu stávajících nemovitých věcí v dané lokalitě 
a má nová výstavba jednotek v lokalitě vliv na tržní cenu stávajících jednotek?“ 

Pokud jde o vymezení úkolu, tak ve vztahu k disertační práci, resp. zejména 
vůbec ve vztahu ke znalecké praxi se lze nejčastěji setkat s úkolem, 
resp. požadavkem na vyhotovení znaleckého posudku pro určitý jím zadaný 
jednoznačný účel (soudní řízení, vypořádání majetku, příprava prodeje majetku 
v rámci akvizice a další). Je důležité si uvědomit, že v rámci zpracování každého 
znaleckého posudku se jedná o celou množinu několika jednotlivých „úloh“ 
(tedy rutinních záležitostí - činností), ale také „problémů“ (rozhodovacích 
procesů a hledání vhodných metod řešení). 

Disertační práce se zaměřuje především na stanovení tržní ceny (jako ceny 
závěrečného okamžiku) z pohledu aspektu materiálové charakteristiky stavby, 
a to konkrétně u jednotek. (pozn.: definice jednotky dle nového občanského 
zákoníku, tj. zákona č. 89/2012, § 1159: „Jednotka zahrnuje byt jako prostorově 
oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně 
spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.“) 
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Pro zkoumání byl záměrně vybrán segment trhu s jednotkami, protože pouze 
pro tuto oblast je k dispozici dostatek srovnatelných vzorků pro dostatečně 
prokazatelné výsledky a závěry práce a zároveň se jedná o typ nemovité věci 
s kterou je nejčastěji v tuzemsku obchodováno. Dále se zabývá jednotkami 
v bytových domech z pohledu materiálové skladby, novou výstavbou jednotek 
v bytových domech z pohledu materiálové skladby, přehledem dostupných 
a používaných metod ve znalecké praxi, zhodnocením existujících metod 
a stanovením postupu, který zohlední vliv materiálové charakteristiky při 
stanovení tržní hodnoty, potažmo v případě uskutečnění prodeje tržní ceny.  

 
1.2 VYMEZENÍ NEMOVITOSTNÍHO SEGMENTU TRHU 

Česká republika prošla v minulosti významným obdobím v oblasti výstavby. 
Urbanistická koncepce obcí se neustále přizpůsobuje poptávce, a to umožnilo 
masivní realizaci bytových domů, rodinných domů a dalších staveb. 

Tato práce se zaměřuje především na rezidenční nemovité věci, konkrétně 
na jednotky v bytových domech. K  výstavbě nových bytových domů přispělo 
několik zásadních faktorů, mezi něž patří především již zmíněná vysoká 
poptávka, koupěschopnost obyvatelstva, zpřístupnění půjčování peněz široké 
veřejnosti a volné obchodování s nemovitými věcmi. Rezidenční nemovité věci 
si lidé pořizují nejen pro vlastní potřebu, ale též jako způsob dlouhodobé 
investice, proto je nutné mít příležitost srovnat a posoudit možnosti, aby koupě 
nemovité věci byla racionální a výhodné rozhodnutí. 

Ekonomická recese uplynulých let má však za následek značné změny 
ve vnímání role nemovitých věcí na trhu. Povaha poptávky se stále mění 
v důsledku ekonomických a společenských změn. Stavební společnosti jsou 
nuceny upřednostňovat stabilizační strategie a expanzivní strategie musí 
ustoupit. Zpracovávané téma je proto velmi aktuální, dnešní doba si žádá 
přehodnocení stávajících principů a orientovat se na aktuální požadavky klienta 
a využívání moderních materiálů a postupů práce, do hry nově vstupují též 
stavby v nízkoenergetickém a v pasivním standardu. Aktuální situace na trhu 
s nemovitými věcmi se pak promítá nejen do poptávky a obchodování, ale velmi 
úzce souvisí i s oborem oceňování nemovitých věcí. Tento obor si zasluhuje 
neustálou pozornost, ale především zkušenost.  

I přes obsáhlost problematiky oceňování nemovitých věcí obecně se práce 
zabývá především materiálovou skladbou daných objektů, přestože do ceny 
nemovitých věcí vstupuje mnoho dalších aspektů.  

Trh s nemovitými věcmi je ovlivněn nekonečným množstvím faktorů a není 
tak zcela zřejmé, zda obor oceňování nemovitých věcí reaguje na vývoj trhu 
a poskytuje nová inovativní řešení ve všech aspektech a jestli pak nabízená cena 
za nemovitou věc odpovídá její ceně tržní. Cena na trhu by měla odrážet nové 
požadavky doby – tedy úsporu energetických nákladů spojenou mimo jiné 
s efektivním využitím prostoru, funkčnost, kvalitu provedení, dlouhodobost, 
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architektonickou kvalitu a v neposlední řadě finanční náročnost realizace. 
Úspora nákladů ať už při samotné realizaci stavby tak při následném provozu je 
velmi důležitou složkou celkových nákladů, které je nutné beze sporu v poslední 
době sledovat pozorněji než v dřívějších letech. Celková informovanost 
společnosti bude znamenat zvýšené nároky klientů na technické požadavky 
na bydlení. Je proto nezbytné zohlednit tuto skutečnosti i při oceňování 
nemovitých věcí. 

 
2  CÍL DISERTA ČNÍ PRÁCE (VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

PROBLÉMU) 
Cílem předkládané disertační práce je stanovit míru vlivu materiálové skladby 

objektů pro bydlení na jejich tržní cenu i cenu stávajících nemovitých věcí 
v dané lokalitě, a to včetně zdůvodnění a experimentálního ověření metodiky 
stanovení tržní hodnoty (potažmo tržní ceny) nemovité věci – v tomto 
konkrétním případě jednotek. Je nesporné, že do samotného ocenění nemovité 
věci vstupuje značné množství subjektivních názorů a pohledů toho kterého 
zpracovatele ocenění (znaleckého posudku) a je tedy zapotřebí, alespoň některé 
vstupní údaje poněkud standardizovat (pokud možno sjednotit) tak, aby bylo co 
nejvíce zamezeno disproporcím, se kterými se lze ve znalecké praxi setkat. 

Cílem disertační práce není stanovení jediného koeficientu zohledňujícího 
materiálovou skladbu nemovité věci, nýbrž poukázání na možný vliv (jako jeden 
z mnoha tržních aspektů) při ocenění jednotek založeného na tržních principech. 
Jednou z velmi důležitých fází samotného zpracování disertační práce je 
provedení analýzy vymezeného segmentu trhu (jednotek) v tom smyslu, zda je 
vůbec možno na základě co největšího počtu vstupních hodnot relevantně 
definovat (vymezit) vliv materiálové sklady na hodnotu nemovitých věcí. 

Důvodem poukázání na vliv materiálové skladby, jako jeden z mnoha vlivů, 
které mají podstatný vliv na výslednou hodnotu (cenu) nemovité věci, v rámci 
ocenění (znalecké činnosti) byla v mnohých případech ocenění nejednotnost 
ve zohlednění vlivu materiálového řešení v rámci zadaných znaleckých úkolů.  

Jednoznačný přínos definování „vlivu materiálové skladby na hodnotu 
(potažmo závěrečnou cenu) nemovité věci“ je zřejmý a následně ověřený 
především ve výpočtové fázi procesu ocenění konkrétní jednotky v disertační 
práci, kdy ve své podstatě ukazuje na možnou nepřesnost při stanovení výsledné 
ceny nemovité věci, které by se znalec při řádném výkonu své znalecké činnosti 
neměl dopouštět.  

Aby bylo možné ukázat praktické využití a váhu důležitosti tohoto vlivu 
materiálové skladby, bude tento vliv aplikován v rámci porovnávací metody, 
a to jako jedné z dílčích oceňovacích metod, které přichází v úvahu při stanovení 
(odhadu) tržní hodnoty nemovité věci. 
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V disertační práci jsem se snažila na základě dosavadních praktických 
zkušeností z oblasti oceňování nemovitých věcí eliminovat s dostatečnou 
vypovídací schopností mimo jiné jeden z nejdůležitějších vstupů v rámci 
„výpočtové“ fáze ocenění.  

Sama jsem byla na začátku své praxe, kterou jsem započala dlouhodobou 
stáží v brněnském znaleckém ústavu, v pozici, kdy jsem se postupně 
seznamovala s aspekty oceňování nemovitého majetku. I toto byl určitý impuls 
pro to, abych se problematikou oceňování nemovitého majetku obecně zabývala 
dál a napomohla tak dalším kolegům ve snadnější orientaci při zpracování 
znaleckých posudků z této oblasti. 

Pro definování vlivu materiálové sklady na tržní cenu nemovitých věcí 
vycházím mimo jiné ze zkušeností získaných během dlouhodobé stáže 
ve znaleckém ústavu, kde se podílím na zpracování znaleckých i revizních 
posudků zabývající se oceňováním právě (ale nejen) tohoto druhu majetku. 
Nemovitých věcí je samozřejmě celá řada, zde se však omezím „pouze“ 
na jednotky situované v bytových či polyfunkčních domech, a to z pohledu 
jejich ocenění na bázi tržní hodnoty. Lze totiž předpokládat, že při zpracování 
ohodnocení jednotek na tržních principech může dojít k mnoha diferencím, 
neboť zde existuje celá řada materiálových řešení a dalších aspektů s vlivem 
na hodnotu nemovité věci, které nelze komplexně v práci fundovaně podchytit. 
Proto, a i s ohledem na své působení v rámci města Brna, budou analyzovány 
jednotky situované pouze v rámci města Brna, avšak s nezbytným rozdělením 
do několika oblastí. 

Již z výše uvedeného textu zařazeného do této úvodní části je zřejmé, že pro 
správné oceňování rezidenčních nemovitých věcí, resp. jednotek je nezbytné 
vytvořit metodický předpoklad zohledňující vliv jejich materiálové skladby.  

V rámci výpočtové fáze ocenění je záhodno za pomoci určitého metodického 
postupu vyhodnotit míru vlivu materiálové skladby na tržní cenu, přičemž 
v práci bude nezbytně provedena reflexe prostředí a vyhodnocení databáze 
realizovaných prodejů.  

Vzhledem k mé dlouhodobé stáži ve znaleckém ústavu Stavexis, s.r.o., 
působnosti ústavu, poznatkům a praktickým zkušenostem v souvislosti 
s působením agenturního střediska pro Jihomoravský kraj a s tím úzce 
související dostupností relevantních podkladů ohledně uskutečněných prodejů 
nemovitých věcí, využití komerční realitní databáze MOISES a informací 
sdělených/konzultovaných znalci v oboru oceňování, zástupci realitních 
kanceláří, developerských společností a pracovníků bank, je předkládaná práce 
objektivní, aktuální a s dostatečnou vypovídající schopností. 
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3  REŠERŠE ODBORNÝCH PUBLIKACÍ A PRACÍ 
V rámci disertační práce je podrobně rozebrán stávající stav poznání 

z celkového hlediska řešeného tématu a dále jsou provedeny rešeršní studie 
oborných publikací, standardů, metodik a dalších prací související se 
zpracovávaným tématem. Na tomto místě je nutné zmínit, že oceňovaní 
nemovitých věcí je poměrně specifická vědní disciplína, která je velmi vázána 
na místo a trhy s nemovitými věcmi jsou vždy v daném místě jedinečné. 

Závěrem mohu konstatovat, že doposud bylo publikováno jen několik prací, 
které se zabývají obdobnou tématikou jako předkládaná disertační práce 
(resp. se této problematiky vůbec dotýkají). Jedná se především o disertační 
práci pana doktora Michala Spousty, diplomové práce paní inženýrky Terezy 
Hamplové a paní inženýrky Lenky Peškové, a dále odborné publikace – Teorie 
oceňování nemovitostí a Úřední oceňování majetku. Ostatní publikace a práce 
jsou uvedeny v rámci práce spíše pro představu a doplnění rozsahu publikací 
v oboru oceňování nemovitých věcí, vlastního tématu disertační práce 
se dotýkají jen velmi okrajově. 

 
4  SOUHRN POZNATKŮ A JEJICH DISKUZE  
Důležitou fází samotného zpracování práce bylo provedení analýzy 

vymezeného segmentu trhu (jednotek) v tom smyslu, zda je vůbec možno 
na základě co největšího počtu vstupních hodnot relevantně definovat (vymezit) 
vliv materiálové skladby na hodnotu nemovitých věcí. 

Předkládaná práce zřetelně ukazuje na nezastupitelnou roli neustálého 
výzkumu v oblasti oceňování nemovitých věcí. Nutnost neustálého zkoumání je 
zapříčiněna dynamickou dobou s množstvím proměnných aspektů, které do tržní 
hodnoty (ceny) vstupují. Váha aspektů je dána individualitou každého 
kupujícího, časem a místem.  

Poukázání na vliv materiálové skladby objektů, resp. konkrétně jednotek 
(bytů) na jejich tržní cenu včetně zpřesňujících informací uvedených v metodice 
by měl v určitých etapách samotného procesu ocenění vybraného segmentu 
nemovitostního trhu zpřesnit výpočtovou fázi procesu ocenění postaveného 
na tržních principech tím, že ve své podstatě zohlední jedno ze zásadních 
specifik při ocenění nemovité věci a dále by měl poukázat na důležitost 
některých vstupních hodnot (v tomto případě hlavně vlivu lokality s umístěním 
bytového domu a velikosti jednotky), které zásadním způsobem ovlivňují 
výsledné hodnocení jednotky (bytu), resp. umožní zpracovateli ocenění vytvořit 
si podmínky pro správnou výslednou interpretaci závěrečné hodnoty, potažmo 
ceny nemovité věci. 

Jak bylo uvedeno již v předchozí části, tak poptávku po nemovitých věcech 
ovlivňuje celá řada tržních aspektů. Výsledkem této práce je především 
zohlednění míry vlivu materiálové skladby na tržní cenu. Toto by však nebylo 
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možné stanovit bez uvědomění si dalších vlivů, které do výsledné tržní ceny 
vstupují.  

Mezi důležité aspekty ovlivňující vůbec poptávku po nemovitých věcech 
a jejich tržní cenu patří: 

- Požadovaná cena prodávajícího 
- Atraktivita lokality (nejvýznamnější aspekt ovlivňující cenu nemovité 

věci) 
- Občanská vybavenost v okolí 
- Okolní zástavba 
- Bezprostřední okolí domu 
- Hlučnost a prašnost lokality 
- Přírodní zázemí v okolí 
- Sociální složení obyvatelstva v okolí 
- Dopravní dostupnost 
- Možnosti parkování v lokalitě 
- Forma vlastnictví jednotky 
- Velikost jednotky a její dispozice 
- Materiálová charakteristika bytového domu a jeho technická 

vybavenost 
- Výtah v domě 
- Velikost bytového domu, počet jednotek v domě a počet podlaží 
- Technický stav bytového domu 
- Společné prostory domu 
- Technický stav jednotky 
- Vybavení jednotky 
- Umístění jednotky v rámci domu 
- Orientace jednotky ke světovým stranám, celková prosvětlenost 

jednotky 
- Výhled z oken jednotky 
- Příslušenství jednotky 
- Stav fondu oprav a hospodaření bytového domu 
- Energetická náročnost domu* 

*Jako nový významný aspekt vstupující do výsledné tržní ceny (hodnoty) a úzce 
související s materiálovým řešením domu může být energetická náročnost 
bytového domu, resp. jednotky. Této problematice se podrobně věnují 
samostatné kapitoly disertační práce.  

V současné době v hodnocené lokalitě (ve městě Brně) pouze několik 
bytových domů má v průkazu energetické náročnosti budovy uvedenu třídu B 
(nízkoenergetický standard budovy). Tyto projekty jsou v rámci práce 
podrobněji představeny. Většina bytových domů, resp. jednotek, stáří do 10 let, 
je situovaných v bytových domech s energetickou náročností budovy třídy C. 
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Ve městě Brně nebyl dosud realizován žádný bytový dům v pasivním standardu, 
tj. s energetickou náročností budovy třídy A.  

V rámci disertační práce a sběru dat tak nebylo možné zajistit dostatečně 
průkazný vzorek jednotek v nízkoenergetickém a pasivním standardu. Z tohoto 
důvodu tak nebylo možné v rámci práce stanovit vliv energetické náročnosti 
budovy na tržní hodnotu (cenu) jednotky, přestože je předpoklad, že v budoucnu 
se může jednat o významný aspekt vstupující do tržní hodnoty (potažmo ceny) 
rezidenční nemovité věci.  

 
4.1 VLIV VYBRANÝCH TRŽNÍCH ASPEKT Ů NA HODNOTU 

(CENU) JEDNOTKY 

V předkládané práci byly jednoznačně analyzovány realizované ceny jednotek 
nacházející se v jednotlivých oblastech města Brna, a to za období od 1.Q 2012 
do 2.Q 2015, a to na základě celkem 1.082 záznamů o skutečných prodejích, 
nikoliv tedy pouhých nabídek realitních kanceláří. Tato skutečnost je z hlediska 
praktického využití velmi zásadní. Pro účely dalšího třídění byly jednotky 
rozděleny dle lokalit, velikostí, stáří, druhu konstrukčního řešení (vybrány byly 
obvykle užívané materiálové řešení) a provedených rekonstrukcí jednotky 
i bytového domu. V rámci práce byla též hodnocena míra vlivu zateplení 
bytového domu na výslednou jednotkovou cenu jednotky (bytu). 

V databázi jsou významně zastoupeny též jednotky v nově vzniklých 
bytových projektech v rámci města Brna. Jedná se především o následující 
developerské projekty: Rezidence Sochorova (Brno – Žabovřesky), Park 
Rezidence (Brno – Královo Pole), Rezidence Juliana (Brno – Židenice), Bytový 
komplex Houbalova (Brno – Líšeň), Rezidence Houbalova (Brno – Líšeň), 
Obytný komplex Horníkova (Brno – Líšeň), Viladům II. Červený kopec (Brno –
 Štýřice), Bytový dům Myslbekova (Brno – Židenice), BD Vídeňská (Brno – 
Štýřice), Bytový dům Kociánka – Křivého (Brno – Sadová), Bytový dům 
MOZARTKA (Brno – Zábrdovice), Bytový dům Rostislavovo náměstí (Brno – 
Královo Pole), Polyfunkční dům Vinařská (Brno – Pisárky), Projekt Meandr 
(Brno – Komín), Projekt Zelené město (Brno – Slatina). Aby byl naplněn cíl 
disertační práce (a mohlo být provedeno řádně vyhodnocení), byly záměrně 
a výhradně do databáze zahrnuty v případě jednotek stáří do 10 let 
(tj. z pohledu stáří „nové jednotky“) pouze jednotky v bytových domech 
s železobetonovou nosnou konstrukcí s vyzdívkou. Toto konstrukční řešení 
u bytových domů se stářím do 10 let ve městě Brně naprosto na trhu převažuje, 
jiné konstrukční řešení bytových domů je spíše výjimečné a jedná se pouze 
o menší bytové domy pouze s několika jednotkami.  

Vzhledem ke zjištěným rozptylům (intervalům) dosažených hodnot 
stanovených na základě srovnání jednotlivých parametrů se zejména 
z matematického hlediska a určité eliminace statistické chyby jeví jako vhodné 
provést alespoň částečnou redukci takto prvotně zjištěných širších intervalů. 
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Proto jsou jako závěrečné hodnoty deklarovány průměrné hodnoty, s maximální 
odchylkou ± 0,5 %, jak je uvedeno dále.  

 
4.1.1 Materiálové řešení / velikost jednotky 

Na základě provedeného zkoumání vztahů materiálového řešení (systém ŽB 
skeletu s vyzdívkou, zděný systém, panelový systém) a velikosti jednotky byly 
zjištěny následující závislosti ovlivňující výši jednotkové ceny, potažmo 
hodnoty (ceny) jednotky jako celku. 

 
Systém: ŽB skelet s vyzdívkou (nové objekty, stáří do 10 let) 

Z dosažených výsledků vyplývá, že 1 m2 jednotky v objektech 
s železobetonovým skeletem a vyzdívkou se započitatelnou plochou do 45 m2 
včetně je o 3,00 % až 3,50 % dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou 
od 45 m2 do 75 m2 včetně a zároveň o 9,50 % až 10,00 % dražší než 1 m2 
jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. A dále, že 1 m2 jednotky 
se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně je o 6,00 % až 6,50 % 
dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. 

 
Systém: zděný 

Z dosažených výsledků vyplývá, že 1 m2 jednotky v objektech zděných 
se započitatelnou plochou do 45 m2 včetně je o 9,50 % dražší než 1 m2 jednotky 
se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně a zároveň o 16,50 % dražší 
než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. A dále, že 1 m2 
jednotky se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně je o 7,00 % dražší 
než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. 

 
Systém: panelový 

Z dosažených výsledků vyplývá, že 1 m2 jednotky v objektech panelových 
se započitatelnou plochou do 45 m2 včetně je o 19,00 % dražší než 1 m2 
jednotky se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně a zároveň 
o 26,50 % dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. 
A dále, že 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně je 
o 7,00 % až 7,50 % dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 
75 m2 včetně. 

 
4.1.2 Materiálové řešení / oblast 

Na základě provedeného zkoumání vztahů materiálového řešení (systém ŽB 
skeletu s vyzdívkou, zděný systém, panelový systém) a oblasti, ve které se daná 
jednotka nachází, byly sice zjištěny určité závislosti ovlivňující výši jednotkové 
ceny, potažmo hodnoty (ceny) jednotky jako celku, nicméně tyto závislosti nelze 
přesně ve vztahu čistě k materiálovému řešení jednoznačně kvantifikovat.  



PhD Thesis  Ing. Klára Schenková 
 

 

13 

 

Pro přehlednost uvádím, jak bylo provedeno v rámci práce, resp. sestavování 
databáze, členění dle lokalit situování jednotky (Tab. 4-1). 

Tab. 4-1 Členění města Brna na jednotlivé oblasti 

Zdroj: vlastní úprava 
BRNO 

Oblast 1 2 3 4 5 

K
at

as
tr

ál
n

í ú
ze

m
í 

Staré Brno Ivanovice Černovice Bohunice Br. Ivanovice 

Stránice Jundrov Husovice Bosonohy Dol. Heršpice 

Veveří Kníničky Komárov Líšeň Dvorska 

Černá Pole Komín Maloměřice Starý Lískovec Holásky 

Královo Pole Lesná Obřany Slatina Hor. Heršpice 

Pisárky Medlánky Židenice Žebětín Chrlice 

Žabovřesky Řečkovice Zábrdovice Bystrc Přízřenice 

Ponava Sadová Štýřice Nový Lískovec Tuřany 

  Soběšice Trnitá Kohoutovice Jehnice 

  
 

    Mokrá Hora 

        Ořešín 

        Útěchov 

 
Bylo tak prokázáno, že například u ŽB objektů s vyzdívkou je 1 m2 jednotky 

v oblasti 1 je o 3,00 % až 3,50 % dražší než 1 m2 jednotky v oblasti 2 a zároveň 
o 6,00 % až 6,50 % dražší než 1 m2 jednotky v oblasti 3 a zároveň o 22 % dražší 
než 1 m2 jednotky v oblasti 4. Zároveň však z dosažených výsledků vyplývá, 
že například 1 m2 jednotky v oblasti 4 (tedy méně atraktivní části města 
situované spíše jižním směrem od centra, jako např. Chrlice, Tuřany, Brněnské 
Ivanovice) je o 20,65 % dražší než 1 m2 jednotky v oblasti 2 (atraktivnější části 
města situované spíše severním směrem od centra, jako např. Komín, Lesná, 
Řečkovice, Jundrov), s čímž se nelze vzhledem k mým praktickým zkušenostem 
dostatečně ztotožnit.  

Z výše uvedeného je tak zřejmé, že konkrétně ve městě Brně nelze jedním 
„koeficientem“ postihnout vliv oblasti na hodnotu jednotek, tedy že jiné tržní 
aspekty (zejména technický stav domu/jednotky) má na hodnotu jednotky 
pravděpodobně ve výsledku větší vliv než lokalita. Tímto se však v žádném 
případě nedistancuji od všeobecného povědomí, že v rámci města Brna jsou 
lokality lukrativnější a některé samozřejmě méně, nicméně je zapotřebí mít 
na paměti, že v některých lokalitách není to které materiálové řešení objektů 
zastoupeno v takovém množství (nebo vůbec), aby mohlo být řádně vyhodnocen 
dostatečný vzorek srovnatelných objektů. 
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4.1.3 Materiálové řešení / stáří a technický stav domu i jednotky 

Na základě provedeného detailního zkoumání vztahů materiálového řešení 
(systém ŽB skeletu s vyzdívkou, zděný systém, panelový systém) a technického 
stavu domu a jednotky byly zjištěny následující závislosti ovlivňující výši 
jednotkové ceny, potažmo hodnoty (ceny) jednotky (bytu) jako celku. 

Pro přehlednost uvádím, jak bylo provedeno v rámci práce, resp. sestavování 
databáze, zatřídění dle stáří a technického faktoru (Tab. 4-2). 

Tab. 4-2 Zatřídění dle stáří a technického faktoru 

Zdroj: vlastní úprava 

Zatřídění dle stáří  
a technického faktoru 

Technický faktor 

1 2 3 
nový / 

po kompletní 
rekonstrukci 

po částečné 
rekonstrukci 

bez rekonstrukce / 
původní stav 

S
tá
ří

 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 

 
Systém: ŽB skelet s vyzdívkou (nové objekty, stáří do 10 let) 

V rámci šetření bylo zjištěno, že jednotky v objektech do 10 let (zatřídění dle 
stáří a technického faktoru č. 1) jsou dražší o pouhých 1,20 % než jednotky 
v objektech stáří do 50 let, avšak ve velmi dobrém stavu objektu i jednotky 
(zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 2).  

U definovaného stáří a technického faktoru č. 3 až č. 7 nebylo provedeno 
vyhodnocení z důvodu absence dat. Absence dat je logickým důsledkem, 
protože jednotky se stářím a technickým faktorem č. 3 až č. 7 jsou 
v konstrukčním systému „ŽB skelet s vyzdívkou“ ojedinělé. 

 
Systém: zděný 

Na základě provedeného zkoumání bylo zjištěno, že nejdražší jsou jednotky 
nové, tj. v nejlepším technickém stavu domu i jednotky a jednotky v domech stáří 
nad 50 let, avšak ve výborném stavu objektu i jednotky. Z tohoto lze dovodit, 
že nejdražší jsou jednotky v novostavbách (resp. stáří do 10 let) a ve zděných 
objektech nad 50 let ve velmi dobém stavu objektu i jednotky.  

Dále bylo zjištěno, že co se týče jednotek v objektech do 50 let, 
zde jednotková cena klesá v návaznosti na technickém stavu objektu a jednotky. 
To, že jednotková cena klesá v návaznosti na technický stav objektu a jednotky 
bylo zjištěno i u jednotek v objektech nad 50 let. 
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Dalším neméně důležitým zjištěním bylo, že na jednotkovou cenu má 
významnější vliv technický stav domu a jednotky, než stáří domu. Toto je 
zřejmé u zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 2 a č. 5, kdy se v obou 
případech jedná o dům i jednotku po významné rekonstrukci. 

Procentní rozdíl u jednotlivých jednotek je dán zejména skutečností, že mezi 
domy do 50 let je významné zastoupení domů panelové konstrukce, kdežto mezi 
domy nad 50 let jsou ve všech případech domy pouze zděné konstrukce. 
Již tímto zjištěním je naplněn předpoklad, že materiálová charakteristika domu 
má vliv na její tržní cenu. Jednotky v kvalitních zděných domech ve velmi 
dobrém stavu jsou na přibližně stejné úrovni, případně i dražší, než jednotky 
v objektech nových.  

Výše uvedený předpoklad naplňuje též i další porovnání. Při zatřídění dle stáří 
a technického faktoru č. 3 a č. 6, kdy se v obou případech jedná o dům 
i jednotku po částečné rekonstrukci a při zatřídění dle stáří a technického faktoru 
č. 4 a č. 7, kdy se v obou případech jedná o dům i jednotku bez rekonstrukcí.  

Tab. 4-3 Souhrn procentních rozdílů jednotkových cen materiálového řešení 
2 a 3 (systém „zděný“) vzhledem ke stáří a technickému faktoru 

Zdroj: vlastní výpočet 
Stáří a 

technický 
faktor 1 

Stáří a 
technický 
faktor  2 

Stáří a 
technický 
faktor  3 

Stáří a 
technický 
faktor  4 

Stáří a 
technický 
faktor  5 

Stáří a 
technický 
faktor  6 

Stáří a 
technický 
faktor  7 

Stáří a 
technický 
faktor  1 

- 3,77 % 14,11 % 21,27 % -3,78 % 19,15 % 20,03 % 

Stáří a 
technický 
faktor  2 

-3,64 % - 9,96 % 16,86 % -7,28 % 14,82 % 15,66 % 

Stáří a 
technický 
faktor  3 

-12,36 % -9,06 % - 6,27 % -15,68 % 4,42 % 5,19 % 

Stáří a 
technický 
faktor  4 

-17,54 % -14,42 % -5,90 % - -20,66 % -1,75 % -1,02 % 

Stáří a 
technický 
faktor  5 

3,93 % 7,86 % 18,60 % 26,04 % - 23,83 % 24,75 % 

Stáří a 
technický 
faktor  6 

-16,07 % -12,90 % -4,23 % 1,78 % -19,25 % - 0,74 % 

Stáří a 
technický 
faktor  7 

-16,69 % -13,54 % -4,93 % 1,03 % -19,84 % -0,73 % - 

 
Závěrem lze tedy s určitostí konstatovat, že významnější vliv na cenu 

jednotky má technický stav domu a jednotky oproti stáří celého domu.  
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Systém: panelový 
Na základě provedeného zkoumání bylo zjištěno, že stáří a technický stav 

domu i jednotky mají vliv na jednotkovou cenu. Z dat ve výše uvedených 
tabulkách vyplývá, že nejdražší jsou jednotky nové, tj. v nejlepším technickém 
stavu domu.  

Dále bylo zjištěno, že co se týče jednotek v objektech do 50 let, zde 
jednotková cena klesá v návaznosti na technický stav objektu a jednotky. 
U jednotek v objektech nad 50 let toto zkoumání nebylo možné z důvodu 
absence dat provést.  

Dalším neméně důležitým zjištěním bylo, že na jednotkovou cenu má 
významnější vliv technický stav domu a jednotky než stáří domu. Toto je zřejmé 
u zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 2, kdy se jedná o dům i jednotku 
po významné rekonstrukci (zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 2). 
Jednotka v domě stáří do 50 let ve velmi dobrém technickém stavu domu 
i jednotky (zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 2) je o pouhých 3,17 % 
levnější než jednotka nová (zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 1).  

Výše uvedené zjištění naplňuje též další porovnání. Při zatřídění dle stáří 
a technického faktoru č. 3 a č. 6, kdy se v obou případech jedná o dům 
i jednotku po částečné rekonstrukci a při zatřídění dle stáří a technického faktoru 
č. 4, kdy se jedná o dům i jednotku bez rekonstrukcí.  

Jednotka v domě stáří do 50 let ve stavu po částečné rekonstrukci (zatřídění 
dle stáří a technického faktoru č. 3) je levnější než jednotka nová (zatřídění dle 
stáří a technického faktoru č. 1), zároveň levnější než jednotka po významné 
rekonstrukci domu i jednotky (zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 2) 
a zároveň dražší než jednotka bez rekonstrukce domu i jednotky (zatřídění dle 
stáří a technického faktoru č. 4). 

Obdobně je tomu v případě jednotky v domě stáří nad 50 let, kdy jednotka 
ve stavu po částečné rekonstrukci (zatřídění dle stáří a technického faktoru č. 6) 
je o více jak 20 % levnější než jednotka nová (zatřídění dle stáří a technického 
faktoru č. 1). 

U stáří a technického faktoru č. 5 a č. 7 nebylo provedeno vyhodnocení 
z důvodu absence dat.  

Tab. 4-4 Souhrn procentních rozdílů jednotkových cen materiálového řešení 
4 a 5 (systém „panelový“) vzhledem ke stáří a technickému faktoru 

Zdroj: vlastní výpočet 
Stáří a 

technický 
faktor 1 

Stáří a 
technický 
faktor 2 

Stáří a 
technický 
faktor 3 

Stáří a 
technický 
faktor 4 

Stáří a 
technický 
faktor 6 

Stáří a technický faktor 1 - 3,27 % 22,76 % 31,79 % 25,75 % 

Stáří a technický faktor 2 -3,17 % - 18,87 % 27,62 % 21,77 % 

Stáří a technický faktor 3 -18,54 % -15,88 % - 7,36 % 2,44 % 

Stáří a technický faktor 4 -24,12 % -21,64 % -6,85 % - -4,59 % 
Stáří a technický faktor 6 -20,48 % -17,88 % -2,38 % 4,81 % - 
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4.2 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ, IMPLEMENTACE 

DO PRAKTICKÉHO P ŘÍKLADU 

Aby bylo možno řádně zhodnotit, resp. poukázat na využití dosažených 
výsledků na základě vyhodnocení jednotlivých výše uvedených aspektů 
vytvořené databáze, je v rámci disertační práce uvedeno praktické využití 
dosažených výsledků. V rámci práce je provedeno vzorové tržní ocenění 
jednotky (bytu), ve kterém je stanovena, resp. odhadnuta tržní hodnota jednotky. 
Příklad komplexního ocenění tvoří Přílohu A disertační práce. 

Praktickým příkladem, v rámci kterého byla provedena porovnávací hodnota 
na základě srovnání s několika použitými (avšak fiktivními) jednotkami, 
při kterém bylo vycházeno z detailně provedené analýzy široké databáze 
skutečně realizovaných cen jednotek v rámci města Brna, bylo dostatečným 
způsobem poukázáno na praktické využití dosažených výsledků.  

Na základě analýzy dosažených výsledků je také možno konstatovat, že vliv 
materiálové skladby (materiálového řešení objektu) na tržní hodnotu samotné 
jednotky, který by byl definovaný (vyjádřený) pouze jedním číslem, lze jen 
velmi obtížně vyjádřit, a to vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o dílčí 
faktor ovlivňující tržní cenu jednotky (bytu) jako celku.  

 
Bylo také jednoznačně a s poměrně velkou rozlišovací schopností 

prokázáno a ověřeno, že existuje závislost vlivu materiálového řešení 
objektu s jednotkami vzhledem k velikosti jednotek, jak je vymezeno 
v následujících tabulkách (Tab. 4-5, Tab. 4-6, Tab. 4-7). 

Tab. 4-5 Koeficient závislosti materiálového řešení objektu „ŽB skelet 
s vyzdívkou“ vzhledem k velikosti jednotek 

Zdroj: vlastní výpočet 

Započitatelná plocha 
Započitatelná plocha  

do 45 m2 včetně 
Započitatelná plocha 

od 45 do 75 m2 včetně 
Započitatelná plocha 

nad 75 m2 

Započitatelná plocha  
do 45 m2 včetně - 

3,00 % až 3,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
v intervalu  
1,030 až 1,035 

9,50 % až 10,00 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
v intervalu  
1,095 až 1,100 

Započitatelná plocha  
od 45 m2 do 75 m2 včetně - - 

6,00 % až 6,50 %,  
což lze vyjádřit souhrnným 

koeficientem v intervalu  
1,06 až 1,065 

Započitatelná plocha  
nad 75 m2 - - - 
 

Slovně vyjádřeno: 1 m2 jednotky v objektech s ŽB skeletem a vyzdívkou 
se započitatelnou plochou do 45 m2 včetně je o 3,00 % až 3,50 % dražší než 
1 m2 jednotky se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně a zároveň 
o 9,50 % až 10,00 % dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou 
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nad 75 m2 včetně. A dále, že 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou od 45 m2 

do 75 m2 včetně je o 6,00 % až 6,50 % dražší než 1 m2 jednotky 
se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. 

Tab. 4-6 Koeficient závislosti materiálového řešení objektu „zděný“ vzhledem 
k velikosti jednotek 

Zdroj: vlastní výpočet 

Započitatelná plocha 
Započitatelná plocha  

do 45 m2 včetně 
Započitatelná plocha 

od 45 do 75 m2 včetně 
Započitatelná plocha 

nad 75 m2 

Započitatelná plocha  
do 45 m2 včetně - 

9,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
1,095 

16,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
1,165 

Započitatelná plocha  
od 45 m2 do 75 m2 včetně - - 

7,00 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
1,07  

Započitatelná plocha  
nad 75 m2 - - - 
 

Slovně vyjádřeno: 1 m2 jednotky v objektech zděných se započitatelnou 
plochou do 45 m2 včetně je o 9,50 % dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou 
plochou od 45 do 75 m2 včetně a zároveň o 16,50 % dražší než 1 m2 jednotky 
se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. A dále, že 1 m2 jednotky 
se započitatelnou plochou od 45 do 75 m2 včetně je o 7,00 % dražší než 1 m2 
jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. 

Tab. 4-7 Koeficient závislosti materiálového řešení objektu „panelový“ 
vzhledem k velikosti jednotek 

Zdroj: vlastní výpočet 

Započitatelná plocha 
Započitatelná plocha  

do 45 m2 včetně 
Započitatelná plocha 

od 45 do 75 m2 včetně 
Započitatelná plocha 

nad 75 m2 

Započitatelná plocha  
do 45 m2 včetně - 

19,00 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
1,190 

26,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
1,265 

Započitatelná plocha  
od 45 m2 do 75 m2 včetně - - 

7,00 až 7,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
v intervalu 1,070 až 1,075  

Započitatelná plocha  
nad 75 m2 - - - 
 

Slovně vyjádřeno: 1 m2 jednotky v objektech panelových se započitatelnou 
plochou do 45 m2 včetně je o 19,00 % dražší než 1 m2 jednotky 
se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně a zároveň o 26,50 % dražší 
než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. A dále, že 1 m2 
jednotky se započitatelnou plochou od 45 m2 do 75 m2 včetně je o 7,00 % 
až 7,50 % dražší než 1 m2 jednotky se započitatelnou plochou nad 75 m2 včetně. 
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Dále bylo také prokázáno, že existuje závislost vlivu materiálového řešení 
objektů s jednotkami vzhledem jejich situování v příslušných oblastech 
v rámci města Brna, jak je vymezeno v následujících tabulkách, byť je 
zřejmé, že konkrétně ve městě Brně by bylo zavádějící jedním 
„koeficientem“ postihnout vliv oblasti na hodnotu jednotek, neboť jiné 
tržní aspekty (zejména technický stav domu/jednotky) mají na hodnotu 
jednotky pravděpodobně ve výsledku větší vliv než lokalita. Přesto však 
uvádím v následujících tabulkách (Tab. 4-8, Tab. 4-9, Tab. 4-10) číselné 
vyjádření dosažených výsledků bez slovního hodnocení. 

Tab. 4-8 Závislost materiálového řešení objektu „ŽB skelet s vyzdívkou“ 
vzhledem k oblasti (situování jednotek) 

Zdroj: vlastní výpočet 
Oblast Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4 

Oblast 1 - 
3,0 %,  

což lze vyjádřit souhrnným 
koeficientem 1,030 

-6,00 % až -6,50 %, 
což lze vyjádřit souhrnným 

koeficientem v intervalu 
-1,060 až -1,065 

22,00 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 1,220 

Oblast 2 - - 

-9,00 % až -9,50 %, 
což lze vyjádřit souhrnným 

koeficientem v intervalu 
-1,090 až -1,095 

18,50 % až 19,00 %, 
což  lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem v intervalu 

1,185 až 1,190 

Oblast 3 - - - 

28,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 1,285 

Oblast 4 
 

- - - 

Tab. 4-9 Závislost materiálového řešení objektu „zděný“ vzhledem k oblasti 
(situování jednotek) 

Zdroj: vlastní výpočet 
Oblast Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4 

Oblast 1 - 

-13,00 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem -
1,130 

3,00 až 3,50 %, 
což lze vyjádřit souhrnným 

koeficientem v intervalu 1,030 
až 1,035 

-11,00 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem -1,110 

Oblast 2 - - 

16,50 až 17,00 %, 
což lze vyjádřit souhrnným 

koeficientem v intervalu 1,165 
až 1,170 

2,00 až 2,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem v intervalu 

1,020 až 1,025 

Oblast 3 - - - 

- 14,00 až -14,50 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem v intervalu 

-1,140 až -1,145 
Oblast 4 

 
- - - 
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Tab. 4-10 Závislost materiálového řešení objektu „panelový“ vzhledem 
k oblasti (situování jednotek) 

Zdroj: vlastní výpočet 
Oblast Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4 

Oblast 1 - 
vzhledem k nedostatku 

vzorků v databázi nelze 
relevantně stanovit 

32 %, 
což lze vyjádřit souhrnným 

koeficientem 1,320 

22,50 %, 
což lze vyjádřit 
souhrnným 

koeficientem 1,225 

Oblast 2 - - 
22,50 %, 

což lze vyjádřit souhrnným 
koeficientem 1,225 

13,00 až 13,50 %, 
což lze vyjádřit 
souhrnným 

koeficientem v intervalu 
1,130 až 1,135 

Oblast 3 - - - 

- 9,00 %, 
což lze vyjádřit 
souhrnným 

koeficientem -1,090 
Oblast 4 

 
- - - 

 

V neposlední řadě bylo také prokázáno, že existuje závislost vlivu 
materiálového řešení objektů s jednotkami vzhledem k jejich stáří a technickému 
faktoru, jak je vymezeno v následujících tabulkách (Tab. 4-11, Tab. 4-12, 
Tab. 4-13).  

Tab. 4-11 Závislost materiálového řešení objektu „ŽB skelet s vyzdívkou“ 
vzhledem ke stáří a technickému faktoru 

Zdroj: vlastní výpočet 
Stáří a technický faktor 1 Stáří a technický faktor 2 

Stáří a technický faktor 1 - 

1,20 %, 
což lze vyjádřit 

souhrnným koeficientem 
1,200 

Stáří a technický faktor 2 - - 

Tab. 4-12 Závislost materiálového řešení objektu „zděný“ vzhledem ke stáří 
a technickému faktoru 

Zdroj: vlastní výpočet 
Stáří a 

technický 
faktor 1 

Stáří a 
technický 
faktor  2 

Stáří a 
technický 
faktor  3 

Stáří a 
technický 
faktor  4 

Stáří a 
technický 
faktor  5 

Stáří a 
technický 
faktor  6 

Stáří a 
technický 
faktor  7 

Stáří a 
technický 
faktor  1 

- 

3,70 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,037 

13,00 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,130 

19,40 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,194 

-3,90 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

-1,039 

17,60 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,176 

18,40 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,184 

Stáří a 
technický 
faktor  2 

- - 

9,50 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,0950 

15,60 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,156 

-7,60 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

-1,076 

13,90 %, což 
lze vyjádřit 
souhrnným 

koeficientem 
1,139 

14,60 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,146 
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Stáří a 
technický 
faktor 1 

Stáří a 
technický 
faktor  2 

Stáří a 
technický 
faktor  3 

Stáří a 
technický 
faktor  4 

Stáří a 
technický 
faktor  5 

Stáří a 
technický 
faktor  6 

Stáří a 
technický 
faktor  7 

Stáří a 
technický 
faktor  3 

- - - 

6,00 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,060 

-19,60 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

-1,196 

4,30 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,043 

5,00 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,050 

Stáří a 
technický 
faktor  4 

- - - - 

-23,40 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

-1,234 

-1,77 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

-1,077 

-1,02 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

-1,020 

Stáří a 
technický 
faktor  5 

- - - - - 

24,50 %, což 
lze vyjádřit 
souhrnným 

koeficientem 
1,245 

22,30 %, 
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,223 

Stáří a 
technický 
faktor  6 

- - - - - - 

0,74 %,  
což lze 
vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,074 
Stáří a 
technický 
faktor  7 

- - - - - - - 

Tab. 4-13 Závislost materiálového řešení objektu „panelový“ vzhledem ke stáří 
a technickému faktoru 

Zdroj: vlastní výpočet 
Stáří a technický 

faktor 1 
Stáří a technický 

faktor 2 
Stáří a technický 

faktor 3 
Stáří a technický 

faktor 4 
Stáří a technický 

faktor 6 

Stáří a technický faktor 1 - 

3,20 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,032 

20,70 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,207 

28,00 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,280 

23,10 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,231 

Stáří a technický faktor 2 - - 

17,40 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,174 

24,60 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,246 

19,80 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,198 

Stáří a technický faktor 3 - - - 

7,10 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,071 

2,40 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

1,024 

Stáří a technický faktor 4 - - - - 

-4,70 %,  
což lze vyjádřit 

souhrnným 
koeficientem 

 -1,047 
Stáří a technický faktor 6 - - - - - 
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5  ZÁVĚR 
Jak bylo pojednáno již výše, cílem této práce nebylo stanovení jediného 

koeficientu zohledňujícího materiálovou skladbu nemovité věci, nýbrž 
poukázání na možný vliv (jako jeden z mnoha tržních aspektů) při ocenění 
jednotek (bytů) založeného na tržních principech. Důležitou fází samotného 
zpracování práce bylo provedení analýzy vymezeného segmentu trhu (jednotek) 
v tom smyslu, zda je vůbec možno na základě co největšího počtu vstupních 
hodnot relevantně definovat (vymezit) vliv materiálové sklady na hodnotu 
nemovitých věcí. 

 
Disertační práce jednoznačně prokázala, že objekty různého 

materiálového řešení mají určitý vliv na tržní cenu jednotek (bytů) v těchto 
objektech se nacházejících. 

 
Pokud jde o vztah materiálové řešení / velikost jednotky, lze na základě 

provedeného zkoumání konstatovat, že závislost ovlivňující výši jednotkové 
ceny, potažmo hodnoty (ceny) jednotky jako celku je u systému „ŽB skelet 
s vyzdívkou“ – tj. „nové objekty“ (objekty se stářím do deseti let) možno 
souhrnně kvantifikovat koeficient vlivu hodnoceného vztahu v rozmezí 
<1,03 ; 1,10>, u systému „zděný“  v rozmezí <1,07 ; 1,17> a u systému 
„panelový“ v rozmezí <1,08 ; 1,27>. 

Tab. 5-1 Závislost materiálového řešení objektu vzhledem k velikosti jednotky 

Zdroj: vlastní výpočet 
 Velikost jednotky 

Procentní vyjádření Intervalové 
vyjádření Minimum Maximum 

K
on

st
ru

k
čn

í 
ře

še
ní 

„ŽB skelet s vyzdívkou“ 
(objekty se stářím do deseti let) 

3,00 % 10 % <1,03 ; 1,10> 

„Zděný“ 7,00 % 17 % <1,07 ; 1,17> 

„Panelový“ 8,00 % 27 % <1,08 ; 1,27> 

 
Pokud jde o vztah materiálové řešení / oblast, lze na základě 

provedeného zkoumání konstatovat, že závislost ovlivňující výši jednotkové 
ceny, potažmo hodnoty (ceny) jednotky jako celku, je u systému „ŽB skelet 
s vyzdívkou“ – „nové objekty“ (objekty se stářím do deseti let) možno 
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souhrnně kvantifikovat koeficient vlivu hodnoceného vztahu v rozmezí 
<0,91 ; 1,29>, u systému „zděný“  v rozmezí <0,86 ; 1,17> a u systému 
„panelový“ v rozmezí <0,91 ; 1,32>. 

Tab. 5-2 Závislost materiálového řešení objektu vzhledem k oblasti 

Zdroj: vlastní výpočet 
 Oblast 

Procentní vyjádření Intervalové 
vyjádření Minimum Maximum 

K
on

st
ru

k
čn

í 
ře

še
ní 

„ŽB skelet s vyzdívkou“ 
(objekty se stářím do deseti let) 

- 9,00 % 29 % <0,91 ; 1,29> 

„Zděný“ - 14,00 % 17 % <0,86 ; 1,17> 

„Panelový“ - 9,00 % 32 % <0,91 ; 1,32> 

 
Pokud jde o vztah materiálové řešení / stáří a technický stav, 

lze na základě provedeného zkoumání konstatovat, že závislost ovlivňující 
výši jednotkové ceny, potažmo hodnoty (ceny) jednotky jako celku, 
je u systému „ŽB skelet s vyzdívkou“ „ nové objekty“ (objekty se stářím 
do deseti let) možno souhrnně kvantifikovat koeficient vlivu hodnoceného 
vztahu ve výši <1,20>, u systému „zděný“  v rozmezí <0,77 ; 1,25> 
a u systému „panelový“ v rozmezí <0,95 ; 1,28>. 

Tab. 5-3 Závislost materiálového řešení objektu vzhledem k stáří 
a technickému stavu 

Zdroj: vlastní výpočet 
 Stáří a technický stav 

Procentní vyjádření Intervalové 
vyjádření Minimum Maximum 

K
on

st
ru

k
čn

í 
ře

še
ní

 

„ŽB skelet s vyzdívkou“ 
(objekty se stářím do deseti let) 

20 % <1,20> 

„Zděný“ - 23,00 % 25 % <0,77 ; 1,25> 

„Panelový“ - 5,00 % 28 % <0,95 ; 1,28> 
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Pokud jde o vliv na cenu stávajících nemovitých věcí v dané lokalitě, tak je 
zřejmé, že nová výstavba obchodovatelnost starších jednotek (bytů) v lokalitě 
do jisté míry vždy ovlivňuje. Pokud se jedná o masivní výstavbu bytových domů 
v již dostatečně zastavěném území, jde spíše o vliv negativní, přestože jistým 
pozitivem může být doplnění občanské vybavenosti v místě (obchody, soukromé 
služby), avšak nezřídka se stává, že městská část není připravena a vybavena 
na tak významný přírůstek obyvatel (nedostatečné kapacity škol, mateřských 
škol, lékařské služby apod.). Na druhou stranu významným nárůstem obyvatel 
v místě se lokalita stává méně atraktivní z důvodu velké koncentrace lidí 
na omezeném území, tudíž nová výstavba pak může být i negativním jevem. 
Obecně však nová výstavba ceny jednotek v místě významně nesnižuje, protože 
i nadále se nové jednotky obchodují za výrazně vyšší ceny, které jsou 
pro mnoho kupujících neakceptovatelné. Menší bytové projekty výstavby 
v místě mohou i kladně ovlivnit obchodování s jednotkami v okolí, především 
jsou-li v rámci výstavby vytvořeny též prostory pro obchod, služby, parkovací 
kapacity, doplněna zeleň apod. Toto však neplatí zejména pro lokality, kde se 
dříve obchodovaly jednotky za vyšší ceny než je v jiných částech města obvyklé 
a dostatečná nabídka volných jednotek zapříčinila pokles cen původních 
jednotek. Výše uvedené vyplývá, resp. bylo ověřeno na základě sestavené 
rozsáhlé databáze realizovaných (v nedávné minulosti obchodovaných) 
nemovitých věcí, přičemž podrobnou analýzou této databáze bylo možno 
především procentuálně definovat vliv materiálového řešení na hodnotu 
nemovitých věcí – jednotek. 

Závěrem je tedy možno konstatovat, že výsledné stanovené procentní rozdíly 
(v bodovém či intervalovém vyjádření) mají vzhledem k dostatečné základně 
(sestavené databázi) velmi dobrou vypovídací schopnost ve vztahu 
k výslednému hodnocení (ve výpočtové fázi procesu ocenění) jednotek pokud 
jde o jejich skutečnou tržní hodnotu, která tak má být co nejvíce připodobněna 
později uskutečněné tržní ceně. Použitím příslušných koeficientů by tak měla 
být v praktickém využití pokud možno eliminována nepřesnost při stanovení 
(odvození) výsledné ceny nemovité věci, které by se znalec při řádném výkonu 
své znalecké činnosti neměl dopouštět. 
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