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ABSTRAKT 

 Úkolem této diplomové práce je zjistit, jaký má vliv přestavba a 

modernizace na obvyklou cenu rodinného domu. Pro ocenění jsem si zvolila 

objekt, ve kterém jsem vyrůstala a který tedy dobře znám. Rodinný dům se 

nachází v malém jihomoravském městě Kyjově, v části Nětčice. Rodinný dům je 

podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Jeho výstavba byla dokončena v roce 

1962. Od roku 1976 až do dnes bylo na objektu i pozemku provedeno několik 

úprav a modernizací, které byly poměrně dost finančně náročné. Rodinný dům 

je oceněn porovnávací metodou s využitím databáze podobných rodinných 

domů v Kyjově a dále nákladovou metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Ocenění je provedeno vždy ve dvou variantách – pro rodinný dům v původním 

stavu (rok 1985) a ve stávajícím stavu. Současně je navrženo několik variant 

přestaveb, které jsou v dnešní době obvyklé, a pro jednu z nich je sestaven 

položkový rozpočet.  

 Výsledkem diplomové práce by tedy mělo být zjištění, zda je lepší koupit 

dům již po provedených přestavbách a modernizacích, nebo v původním stavu 

a provést tyto úpravy až následně. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rodinný dům, nemovitá věc, přestavba, modernizace, analýza trhu, oceňování 

nemovitostí, metoda přímého porovnání, nákladový způsob ocenění, obvyklá 

cena
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ABSTRACT 

The subject of this master thesis is detection how the redevelopment and 

refurbishment affect regular price of family house. For valuation I chose the 

building in which I grew up so I know it very good. The family house is located in 

small south-moravian town Kyjov, in district Nětčice. The family house has a 

basement and two upper floors. Constructions were completed in 1962. Since 

1976 many quite expensive redevelopment and refurbishment have been done. 

For property valuation is used method of direct comparison with the use of 

database of similar family houses in Kyjov and also cost method according to 

law number 441/2013 Sb. Valuation is done in two versions – for building in 

original condition (in 1985) and in current condition. All at once a couple of 

variants of redevelopment, which are common nowadays, and for one variant is 

made the itemized budget. 

Result of this master thesis should be detection if it is better to buy house 

after redevelopment and refurbishment or house in original condition and make 

these structural modifications until then. 

 

KEYWORDS 

Family house, property, redevelopment, reconstruction, refurbishment, analysis 

of the market, property valuation, method of direct comparison, cost method, 

regular price
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1. ÚVOD 
 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Analýzu vlivu 

rekonstrukce na obvyklou cenu rodinného domu v Kyjově. Toto téma jsem si 

zvolila, protože v současné době řeším vybudování vlastního bydlení a snažím 

se najít vhodnou variantu. Nabízí se hned několik možností. 

 Snad pro většinu mladých rodin je největším lákadlem postavit vlastní 

dům podle svých potřeb a vkusu. Ovšem dnes může být problém sehnat 

pozemek vhodný pro stavbu rodinného domu. V Kyjově je nedostatek 

stavebních pozemků a ty, se kterými se obchoduje, jsou nabízeny za velmi 

vysokou cenu. Proto tuto nepříznivou situaci řeší spousta rodin tak, že koupí 

starší dům, který opraví. Koupě staršího rodinného domu může být vhodnou 

alternativou. Otázkou ale zůstává, zda je výhodnější prodat rodinný dům 

v původním stavu nebo po částečné či úplné opravě a modernizaci. 

 Pro tento průzkum jsem si zvolila rodinný dům, ve kterém jsem 

donedávna trávila většinu svého života - dům mých rodičů. Objekt se nachází 

v menším jihomoravském městě Kyjov, v části Nětčice. Rodinný dům je 

podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a velkou zahradu. Přestože stáří domu 

je 54 let, je v dobrém stavu díky pečlivé údržbě. Dům v průběhu své životnosti 

prošel již mnoha přestavbami, které výrazně přispěly k současnému vzhledu 

objektu. Významným plusem je také velká zahrada, která slouží jak pro 

pěstování běžného ovoce a zeleniny, tak pro rekreaci. V zahradě je totiž 

vybudováno příjemné moderní zázemí pro relaxaci, udržovaný trávník a 

spousta okrasných dřevin a květin, které celkově zpříjemňují pobyt zde. 

 Pro posouzení je v první řadě nutné se seznámit s místním realitním 

trhem a poměry na něm. Výsledkem tohoto dlouhodobého sledování trhu bude 

databáze s nabízenými rodinnými domy v Kyjově, která bude sloužit jako 

podklad pro ocenění objektu porovnávací metodou. Ocenění domu provedu ve 

dvou variantách – ocenění domu ve stávajícím stavu a ocenění původního 

stavu z roku 1985 s tím, že vypracuji rozpočet pro dnes běžnou přestavbu a 

modernizaci. Pro srovnání využiji i metodu ocenění dle oceňovací vyhlášky. Ze 

zjištěných hodnot se pokusím dojít k závěru, zda je výhodnější prodat rodinný 

dům po rekonstrukci nebo bez provedených přestaveb. 
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2. ZÁKLADNÍ  POJMY   

 Pro účely diplomové práce je třeba stručně charakterizovat základní 

pojmy, které budou při řešení dané problematiky používány. U některých výrazů 

toto může být problematičtější z toho důvodu, že jsou interpretovány současně 

ve více zákonech či vyhláškách. Při oceňování nemovitých věcí se opíráme o 

spoustu právních předpisů, zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku) včetně prováděcí vyhlášky č. 441/2013 

Sb., dále i zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) se všemi prováděcími vyhláškami a spousta dalších. 

Nemovitá v ěc 

 Dle § 498, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 „(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim a práva, která za nemovité věci 

prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí 

pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její 

podstaty, je I tato věc nemovitá.” [1] 

 Pojem nemovitá věc v roce 2012 nahradil původní označení nemovitost, 

které je ale stále velmi zažité a často dochází k záměně.  

Stavba 

 V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), zkratka 

„stavba“ zahrnuje „stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení“. Dle NOZ může 

být stavba věcí movitou i nemovitou. Stavba je věcí nemovitou v případě, kdy 

se k 1. lednu 2014 nestala součástí pozemku, na kterém stojí. Důvodem je, že 

vlastník stavby není stejný jako vlastník pozemku, na kterém daná stavba stojí. 

[2] 

V § 2 části první zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

stavební zákon, je stavba definována takto: 
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 „(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. 

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího 

trvání. Za stavbu se také považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, 

která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“ [3] 

 „(4) Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle 

okolností i její část nebo změna dokončené stavby. 

(5) Změnou dokončené stavby je 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

b) přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je 

vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i 

výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též 

zateplení pláště stavby.“ [3] 

Dále je v § 3, stavebního zákona definována také údržba stavby: 

„Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý 

stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se 

prodloužila její uživatelnost.“ [3] 

Rodinný d ům 

V § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů, jsou charakterizovány jednotlivé typy 

staveb. Níže je uvedena definice pouze pro stavby pro bydlení: 

 „Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) stavbou pro bydlení 

1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu 

určena, 

2. rodinný d ům, ve kterém více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je 
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k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři 

samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní 

podlaží a podkroví.” [5] 

 V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

zákon o oceňování majetku, není stavba definována obecně. V zákoně o 

oceňování majetku je uvedeno pouze členění staveb pro účely oceňování. 

Stavby jsou rozděleny do čtyř skupin na stavby pozemní, stavby inženýrské a 

speciální pozemní, vodní nádrže a rybníky a jiné stavby. Stavby pozemní pak 

zákon dále člení na budovy, jednotky a venkovní úpravy. Zákon o oceňování 

majetku pouze upravuje způsoby oceňování majetku a služeb a řeší obecně 

základní členění staveb, pozemků a trvalých porostů. Prováděcí vyhláška č. 

441/2016 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), 

ve znění předpisů č. 199/2014 Sb., č. 345/2015 Sb., č. 53/2016 Sb., dále jen 

oceňovací vyhláška stanovuje už konkrétní ceny, koeficienty přirážky a srážky 

pro jednotlivé typy pozemků a staveb a postupy určení cen. Podle účelu 

ocenění se pro stavby používají různé metody – nákladový, porovnávací a 

kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění. 

Pojmy týkající se poruch a rekonstrukcí 

 V praxi se všechny stavební úpravy prováděné na dokončené stavbě 

souhrnně nazývají rekonstrukce. Ve skutečnosti ovšem existuje několik druhů 

stavebních úprav. Toto rozdělení je přehledně popsáno v odborné publikaci 

zabývající se teorií v oblasti poruch a rekonstrukcí staveb. Níže cituji vybrané 

stavební úpravy: 

 „Adaptace  – je ve stavebnictví úprava, přizpůsobení objektu nebo jeho 

části pro jiný nebo dosavadní účel. 

 Demolice  – bourání, zboření, zpustošení – znamená ve stavebnictví 

stržení (snesení) objektu, příp. celých městských obvodů nebo jejich částí. 

 Modernizace  je taková úprava, jíž se při uplatňování prvků technického 

pokroku nahrazují části hmotného investičního majetku modernějšími částmi za 

účelem odstranění následků opotřebení a zastarání vlivem technického rozvoje, 
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zvyšuje se vybavenost hmotného investičního majetku, popřípadě se rozlišuje 

jeho použitelnost. Ve výstavbě se jí rozumí tedy taková změna stavby, kterou 

se zvyšují (modernizují) užitné vlastnosti stavby nebo její části, aniž se mění její 

účel. Pro účely zákona o daních z příjmů se modernizací rozumí rozšíření 

vybavenosti nebo použitelnosti majetku. 

 Nástavba  – změna dokončené stavby, kterou se zvětšuje objem stavby 

směrem vzhůru, tj. stavba se zvyšuje. 

 Opravami  se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za 

účelem uvedení objektu (základního prostředku) do provozuschopného stavu. 

Obnovují se jimi technické vlastnosti, odstraňují funkční, vzhledové a 

bezpečnostní nedostatky. 

Porucha  je souhrn fyzikálních, chemických nebo jiných procesů, které 

narušují únosnost, použitelnost nebo trvanlivost objektu či konstrukce. 

Přestavba  – souhrnný název pro rekonstrukci, modernizaci a rozšíření 

(nástavba, přístavba). 

Přístavba  – změna dokončené stavby, jíž se stavba půdorysně rozšiřuje 

a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. 

Rekonstrukce  – obnovovací práce prováděné za účelem uvedení 

objektu do původního stavu. Rekonstrukce je konstrukční a technologická 

úprava dosavadního hmotného investičního majetku nebo jeho části, která má 

obvykle za následek změnu technických parametrů, popřípadě změnu funkce a 

účelu hmotného investičního majetku. Rekonstrukce je často spojována s 

modernizací. Pro účely zákona o daních z příjmů se rekonstrukcí rozumí 

zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů. 

Udržování, údržba  je pravidelná péče o objekt (základního prostředku), 

kterou se zpomaluje průběh procesu fyzikálního opotřebení, předchází se jeho 

následkům tak, aby se zajistil jejich provozuschopný stav a bezpečný provoz, 

případně se odstraňují drobné závady. 
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Vada je skrytý nedostatek konstrukce, způsobený nevhodným návrhem 

(v projektu) nebo provedením. Vada nemusí vždy znamenat menší únosnost 

nebo použitelnost konstrukce.”  

Vestavba  – změna dokončené stavby, kterou se nemění objem, ale 

dochází k novému členní a uspořádání v ní obsažených prostor.” [6, s. 2] 

Cena 

 Pro účely oceňování nemovitosti je nutné si definovat i pojem cena. Cena 

je obecně charakterizována v § 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, takto: 

 „Cena je peněžní částka 

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k 

prodeji.” [7] 

Cena obvyklá  

 Obvyklou cenou se vyjadřuje hodnota majetku i služeb. V § 2 odst. 1 

zákona o oceňování majetku je obvyklá cena charakterizována takto: 

 „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla 

dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na 

cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

 Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ [4] 

 Obvyklou cenu také definuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 6: 

 „Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného 

nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně 

sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem 

ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není 
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ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na 

trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího 

hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných 

nákladů a přiměřeného zisku.“ [7] 

Cena zjišt ěná 

 Cena zjištěná je v každém učebním textu nazývána dříve také cenou 

administrativní. Je zmiňována také v § 16 zákonného opatření senátu 

č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. V tomto předpise je jen 

uvedeno, že zjištěná cena je dále upravena v zákoně o oceňování majetku. [8] 

 V § 2 zákona o oceňování majetku je uvedeno: 

 „Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo 

mimořádná cena, je cena zjištěná.“ [4] 

Cena po řizovací 

 Cena pořizovací, jinak řečeno cena historická, je cena, která byla 

zaplacena v době pořízení nebo vzniku věci. V této ceně není zohledněno 

opotřebení věci ani inflace nebo vývoj cen na trhu. Obvykle je využita v účetních 

výkazech. [9] 

 V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je v 

§ 25 uvedeno: 

 „(5) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a 

náklady s jeho pořízením související.“ [10] 

Cena reproduk ční 

 Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možné danou nebo 

podobnou věc pořídit v době ocenění. Tato cena také nezohledňuje opotřebení 

věci. [9] 

 V odstavci 5 § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů je charakterizována reprodukční pořizovací cena: 
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 „b) reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek 

pořízen v době, kdy se o něm účtuje.“ [10] 

Tržní hodnota 

 Tržní hodnota je reálná hodnota věci na volném trhu. Tento pojem je 

definován v § 27 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů: 

 „(5) Tržní hodnotou se rozumí hodnota, která je vyhlášena na evropském 

regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 

Účetní jednotka pro oceňování podle tohoto zákona použije tržní hodnotu, která 

je vyhlášena k okamžiku ne pozdějšímu, než je okamžik ocenění, a nejvíce se 

blížícímu okamžiku ocenění. Pokud je majetek veden na regulovaném trhu, 

rozumí se tržní hodnotou závěrečná cena vyhlášená na regulovaném trhu v 

pracovní den, ke kterému se ocenění provádí. V případě, že majetek není přijat 

k obchodování na regulovaném trhu a je přijat k obchodování na zahraničním 

regulovaném trhu, nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, 

rozumí se tržní hodnotou nejvyšší cena ze závěrečných cen, které bylo 

dosaženo na zahraničních regulovaných trzích, nebo na zahraničních trzích 

obdobných regulovanému trhu v pracovní den, ke kterému se ocenění 

provádí. Pokud v den, ke kterému se ocenění provádí, uvedené trhy nepracují, 

použije se cena vyhlášená na nich poslední pracovní den, který předchází 

okamžiku ocenění; není-li známa ani tato cena, postupuje se dále podle věty 

druhé.“ [7] 

Životnost stavby 

 Životnost stavby je doba, která uplyne od realizace stavby do jejího 

zchátrání při běžné údržbě, tedy do doby, kdy přestane splňovat základní 

požadavky na bezpečnost a vlastnosti stavby dle § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 Rozlišuje se životnost technická a ekonomická. Ekonomická životnost je 

doba od realizace stavby do doby jejího hospodářského zániku a obvykle je 

kratší než technická životnost. [6], [11] 
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Opot řebení stavby  

 Opotřebení stavby vyjadřuje míru znehodnocení neboli degradace vlivem 

stárnutí a používáním. Opotřebení je udáváno v procentech nebo poměrnou 

hodnotou z jedné. Existuje několik základních metod pro vyjádření opotřebení 

staveb – metoda lineární, kvadratická, semikvadratická, logaritmická a 

mocninná. [11] 

Věcné b řemeno 

 Věcná břemena patří mezi věcná práva, které omezuje práva vlastníka 

ve prospěch druhé osoby nebo osob. Věcné břemeno je upraveno v NOZ 

v oddílu 2. V § 1257 jsou věcná břemena obecně charakterizována takto: 

  „(1) Věc může být zatížena služebností, která postihuje vlastníka věci 

jako věcné právo tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se 

zdržet. 

(2) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného 

svého pozemku.“ [1] 

Porovnávací metoda ocen ění 

 Jak již plyne z názvu, porovnávací metoda ocenění vychází ze srovnání 

oceňované nemovité věci a podobnými nemovitými věcmi v podobných 

podmínkách. Porovnávací metoda je buď přímá, nebo nepřímá. Pro ocenění 

rodinného domu v této diplomové práci bude využita přímá metoda porovnání, 

což znamená, že jej porovnám postupně s jednotlivými nabízenými rodinnými 

domy v databázi, tzv. srovnávacími rodinnými domy. Nepřímá metoda ocenění 

využívá tzv. etalon, tedy standardní nemovitou věc – v tomto případě rodinný 

dům. Tento standardní rodinný dům není skutečný, ale jeho cena a vlastnosti 

jsou odvozeny od rodinných domů v databázi. [11] 

 Porovnání je provedeno metodou multikriteriální, je tedy pro srovnání 

využito více kritérií. Tato kritéria se týkají určitých vlastností rodinného domu a 

jsou vyjádřena jednotlivými koeficienty odlišnosti. Pokud má srovnávací rodinný 

dům danou vlastnost lepší, je hodnota koeficientu vyšší než jedna a naopak. 

[11] 
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 Index odlišnosti pak využijeme pro úpravu jednotkových cen 

srovnávacích rodinných domů a z těchto cen získáme průměrnou jednotkou 

cenu pro oceňovaný rodinný dům. [11] 

Plochy ve stavebnictví 

 Ve stavebnictví je nutné pro různé účely rozlišovat různé plochy – jedná 

se o zastavěnou plochu, podlahovou a užitnou plochu. Tyto plochy a způsob 

jejich stanovení je definován jak ve stavební literatuře, tak i v legislativě. 

Všechny plochy je třeba uvádět zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 

 Zastavěná plocha dle stavebního zákona je interpretována jako plocha 

pravoúhlých průmětů vnějšího líce obvodových konstrukcí všech existujících 

podlaží do vodorovné roviny případně průmětu střešní konstrukce do vodorovné 

roviny, přičemž se započítávají i plochy arkýřů a lodžií. Podobně je zastavěná 

plocha vysvětlena i v oceňovací vyhlášce. V normě ČSN 73 4055 je zastavěná 

plocha definována jako plocha půdorysného řezu vnějším obvodem svislých 

konstrukcí budovy. V normě ČSN 73 4055 i v oceňovací vyhlášce je uvedeno, 

že do zastavěné plochy se izolační přizdívky nezapočítávají, ovšem ve 

stavebním zákoně toto uvedeno není. [3], [4], [16] 

 Podlahová plocha se určí jako plocha půdorysného řezu místností a 

prostorů v úrovni horního líce podlahy. Do podlahové plochy se nezapočítávají 

žádné nosné konstrukce (ani sloupy apod) a dveřní či okenní ústupky. 

V podlahové ploše je zahrnuta i plocha zastavěná nízkými příčkami, nábytkem 

a ostatními zařizovacími předměty. V oceňovací vyhlášce je navíc uvedeno, že 

podlahová plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí včetně 

provedených povrchových úprav. Dle oceňovací vyhlášky se dále do podlahové 

plochy započítává i plocha balkonů vynásobená koeficientem 0,17. [4], [16] 

 Obecně je užitná plocha brána jako plocha, která je v budově reálně 

využitelná, tedy bez pevného zařízení i nízkých příček. Pro účely diplomové 

práce při ocenění využiji podlahovou plochu určenou dle oceňovací vyhlášky. 

V praxi je ale užitná plocha velmi často zaměňována za podlahovou plochu. 

V nařízení komise (ES) č. 1503/2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 
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1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, 

seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů je definována takto: 

„Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje: 

- konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, 

podpěry, sloupy, šachty, komíny) 

- funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení 

topení a klimatizace nebo energetické generátory) 

- průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory) 

Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako 

kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a 

společné prostory používané majiteli bytových jednotek.“ [17] 
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3. TRENDY VE VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ 

 Tak jak se vyvíjí technologie a lidské myšlení, mění se i požadavky na 

bydlení. Domy, které se stavěly před 50 lety, nejsou stejné jako domy, které se 

staví nyní. Hlavní rozdíl je v tom, že lidí vyhledávají větší pohodlí a soukromí. 

Většina lidí by chtěla postavit vlastní dům podle svých přestav se všemi 

dnešními moderními technologiemi a vybavením. Ale není možné neustále 

rozšiřovat zastavěné území obcí a stávající domy v centru nechat chátrat. 

Spousta těchto domů je stále v dobrém stavu a lze je, v určité míře, adaptovat i 

na dnešní požadavky. V této kapitole se pokusím přiblížit dnešní trendy a 

požadavky na rodinné bydlení.  

3.1 VÝVOJ OSÍDLENÍ A RODINNÝCH DOMŮ 

 S evolucí člověka se vyvíjela také jeho obydlí. Mezi nejstarší pokusy o 

osídlení bezpochyby patří obydlení skal a jeskyní, které první lidé přetvářeli dle 

svých omezených možností (malby v jeskyních apod.). Postupem času byl 

člověk schopen vytvářen promyšlenější obydlí – byly to různé dřevěné chatrče 

pokryté kůží nebo listy či trávou, později hliněné domky z dřevěných kůlů v jámě 

a kamenné stavby.  Ještě v období před Kristem se v Mezopotámii stavěla celá 

města z hliněných cihel sušených na slunci. Lidé tedy používali jako stavební 

materiál běžně dostupné přírodní suroviny – dřevo, rákos, hlínu a kámen. [12] 

 Pro středověk bylo typické, že vzhled i dispozice domů se podstatně lišili 

podle toho, jestli se obydlí nacházela ve městě nebo na vesnici. Součástí 

většiny měšťanských domů byly obchody a jiné provozovny. Vesnické domy 

byly přizpůsobeny k chovu zvířat a práci na poli. [12] 

 K podstatné změně došlo až s příchodem průmyslové revoluce v půlce 

18. století. Práce v zemědělství i ostatních odvětvích se mechanizovaly a ve 

městech se rozvíjela průmyslová výroba, která tak zaměstnávala čím dál více 

lidí. Města se postupně rozrůstala výstavbou i spojováním s okolními osadami. 

[13] 

 Po druhé světové válce se města dál rozšiřovala připojováním okolních 

obcí. Pro toto období je typická výstavba sídlišť a převážně dvougeneračních 
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rodinných domů případě řadových domů. Jako hlavní stavební materiál se 

používaly cihly plné pálené. Stropy byly převážně dřevěné, nebo montované 

z desek Hurdis. Dřevěné byly většinou i krovy, objevovali se i ploché střechy. 

3.2 DNEŠNÍ TRENDY VE VÝSTAVBĚ RODINNÝCH DOMŮ 

 K současné situaci ve výstavbě rodinných domů lze říct, že fantazii se 

meze nekladou. V podstatě se staví z čehokoliv i jakkoliv. Evropská unie má již 

několik let tendence snižovat energetickou náročnost všech staveb a 

upřednostňuje používání ekologických a přírodních materiálů. Vidina nižších 

nákladů na energie přesvědčuje stále více investorů stavět nízkoenergetické, 

pasivní a nulové domy. Nevýhodou ovšem jsou vyšší náklady na realizaci 

těchto staveb obzvláště, pokud jsou použity ekologické materiály, jakými jsou 

například tepelné izolace z dřevovláknitých nebo konopných desek, ovčí vlny 

apod.  

 
obr. 1 – Dřevostavba s použitím slámy 

Nedělitelnou součástí těchto typů staveb jsou i zařízení pro úpravu 

vzduchu a zařízení, která využívají přírodní zdroje energie. Avšak pořízení 

rekuperační jednotky na větrání domu a zpětného získávání tepla z odpadního 

vzduchu, fotovoltaické panely na výrobu elektřiny ze slunečního záření, solární 

panely na ohřev vody apod. je značně finančně náročné. Návrh pasivního domu 

má svá pevně daná pravidla, která se musí dodržovat - velkou pozornost 

projektanti věnují orientaci ke světovým stranám, tvaru a dispozici domu a v 

neposlední řadě i systému vytápění a větrání a volbě stavebních materiálů. 
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Důraz se klade i na neprůvzdušnost konstrukcí. Jedním z hlavích principů 

pasivního domu je, že si alespoň část potřebné energie sám vyrobí, ať už ve 

formě vyrobené elektřiny nebo tepla na vytápění a ohřev vody, využívání 

dešťové a odpadní vody apod. U nulových domů se pak předpokládá, že bude 

naprojektován tak, aby umožňoval výrobu veškeré energie, kterou potřebuje ke 

svému provozu. Jestli je tato myšlenka reálná ukáže až čas, protože tento typ 

staveb je zatím převážně jen na papíře nebo ve zkušebním provozu. Co se týče 

otázky návratnosti takové investice, v tom se odborníci značně liší. Myslím ale, 

že odpověď bude známá za několik let, protože díky dotačnímu programu 

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám se počet pasivních domů v Česku 

značně rozšířil - na více než 1 200 domů. 

Nejpoužívanějším stavebním materiál ovšem stále zůstávají keramické i 

pórobetonové tvárnice, o něco méně vápenopískové tvárnice. Na zděné stěny 

se používají tvárnice s tloušťkami nižšími, než dříve, okolo 300 - 400 mm, ale i 

méně. Obvodové stěny se zateplují nejčastěji kontaktním zateplovacím systém 

s tepelnou izolací z expandovaného pěnového polystyrenu (dále jen EPS), 

případně z desek minerální vaty (dále jen MW). Možností je i vkládaná izolace 

do roštů s vytvořením větrané vzduchové mezery. Stropní konstrukce se dnes 

stále, i když v menší míře, navrhuje z dřevěných trámů nebo z fošen. Často 

používaným stropním systémem jsou kombinované systémy z nosníků, mezi 

které se vkládají vložky, případně se použije i přídavná ocelová výztuž a celá 

konstrukce je pak zmonolitněna betonem. Dalšími variantami mohou být 

prefabrikované panely nebo klasický železobetonový monolitický strop. Mezi 

oblíbené systémy střech bezpochyby patří dřevěné krovy - sedlové i valbové s 

možností využití podstřešního prostoru, dále také pultové. Pohodlnější 

variantou může být střecha z dřevěných vazníků, ovšem s předpokladem, že se 

podkroví nedá zřídit. Stále více se rozmáhají i ploché střechy s krytinou z 

umělých fólií, asfaltových pásů nebo dnes hodně oblíbené použití vrstvy 

kameniva "kačírku" či substrátu pro zatravnění u tzv. zelených střech. Novinkou 

ve stavebnictví je i zatravnění fasád. 
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obr. 2 - Hala stavební společnosti Liko-S ve Slavkově se zelenou fasádou 

Čím dál více lidí má v oblibě dřevostavby, které mají několik variant 

konstrukčních systémů. Mezi ně patří například systém rámový se sloupky z 

hranolů či fošen, dále montovaný sendvičový systém, panelový systém s 

prefabrikovanými velkoformátovými panely z několika vrstev dřeva vzájemně 

slepených a konstrukční systém roubenek a srubů.  

 
obr. 3 – Dřevostavba ze sloupků a fošen 
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obr. 4 – Dřevostavba ze stěnových panelů 

„Moderní“ jsou také domy kryté zeminou. Ty jsou ale poněkud finančně 

náročnější než klasický dům a především jsou náročnější na provedení. Na 

výstavbu takového domu je lépe přizvat opravdové odborníky, protože návrh 

není jednoduchý. Při návrhu je důležité se věnovat hlavně vlastnostem podloží 

(hrozící sesuvy, stabilita svahu, únosnost zeminy apod.) a celkovému 

statickému řešení stavby, protože dům, který je z části přilehlý k zemině je 

zatížen jiným způsobem než klasický dům. Objekt musí být také zajištěn proti 

vodě - tedy důkladně zvolit hydroizolaci, která se použije a hlavně věnovat 

zaizolování velkou pozornost při realizaci objektu. 

 
obr. 5 – Dům krytý zeminou 

Existuje tedy mnoho možností výstavby rodinných domů a i přes meze 

dané právními předpisy je ve stavebnictví zatím určitá míra „volnosti“. Dnes si 
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lidé ještě mohou vybrat, jestli chtějí nízkoenergetický nebo pasivní dům, ovšem 

v roce 2020 vznikne povinnost stavět novostavby rodinných domů v pasivním 

standardu. To je, podle mého názoru, relativně velké omezení, hlavně 

z hlediska volby dispozice, tvaru celého objektu, stavebních materiálů i 

technických zařízení. 
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4. ANALÝZA  TRHU S RODINNÝMI DOMY 

V KYJOVĚ 

4.1 POPIS ANALYZOVANÉ  OBLASTI 

 Kyjov je město na Jižní Moravě vzdálené zhruba 50 km jihovýchodně od 

Brna a 20 km severně od Hodonína, který je okresním městem.  

 
obr. 6 – Poloha Kyjova 

Kyjov má čtyři městské části, které dříve byly samostatnými obcemi – 

Kyjov, Nětčice, Boršov a Bohuslavice. Kyjov, Nětčice a Boršov tvoří ucelenou 

část. 
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obr. 7 – Struktura Kyjova 

Kyjov je obec s rozšířenou působností – pod působnost Kyjova spadá 42 

obcí. Region Kyjovsko se skládá z devíti mikroregionů. Dle Malého lexikonu 

obcí, který je veřejně přístupný na webu Českého statistického úřadu, má Kyjov 

k 1. 1. 2015 celkem 11 505 obyvatel. Celková katastrální výměra Kyjova včetně 

všech městských částí je 29,88 km2. Nezaměstnanost v Kyjově dosahovala 

v roce 2013 10,23 %, což je vyšší průměr v celé České republice i 

v Jihomoravském kraji. Dle dostupných statistik má ale míra nezaměstnanosti 

ve správním obvodu Kyjova v průběhu let klesající charakter. 

 
obr. 8 – Správní obvod Kyjova 
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obr. 9 – Mikroregiony Kyjovska 

4.1.1 HISTORIE KYJOVA 

 O prvotním osídlení Kyjova svědčí archeologické nálezy z dob paleolitu, 

neolitu, eneolitu, doby bronzové i železné, z římského období, z období 

stěhování národů, existují i důkazy slovanského osídlení. První písemnou 

zmínkou ovšem je darovací listina z roku 1126. Od roku 1201 je Kyjov nazývám 

městečkem a roku 1515 již městem s právem pečetit červeným voskem. Od 18. 

srpna 1548 byl Kyjov královským městem. [14] 

 
obr. 10 – Kyjovské náměstí, staré foto 
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 Na počátku 16. století vznikl v Kyjově pivovar, kde se vařilo pivo až do 

šedesátých let 20. století, kdy byl pivovar uzavřen. V zimě roku 2014 bylo 

vaření piva v Kyjově obnoveno. V roce 1760 se souhlasem Marie Terezie 

piaristé založili nižší latinské gymnázium a od roku 1898 bylo obnoveno jako 

české obecní nižší gymnázium, předchůdce dnešního Klvaňova gymnázia. 

V roce 1871 zahájila své působení tělocvičná jednota Sokol. Po první světové 

válce byl vybudován veřejný vodovod a kanalizace. Těsně před druhou 

světovou válkou byla postavena okresní nemocnice, která funguje dodnes. Po 

druhé světové válce došlo také k plynofikaci obce a byly postaveny mateřské a 

základní školy. V roce 1961 byl otevřen první domov důchodců. Byla 

zdemolována zničená židovská synagoga a na jejím místě bylo vybudováno 

kulturní středisko. [14] 

 Po územní reorganizaci v roce 1960 byl zrušen okres Kyjov a celé 

územní bylo spojeno s okresem Hodonín. [14] 

 
obr. 11 – Kyjovské náměstí, současnost 

 Kyjov je dodnes také centrem folklorního dění. Mnoho let zde působí 

několik folklorních složek, které jsou součástí Sdružení přátel Slováckého 

souboru Kyjov. Sdružení s podporou města pořádá spoustu tradičních slavností 

během celého roku. Jednou za čtyři roky se konají národopisné slavnosti 

Slovácký rok. První Slovácký rok se konal v roce 1921 pod záštitou jednoty 

Sokol. 
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obr. 12 – Kyjovský ženský parádní kroj 

 Ve znaku má Kyjov pravou paži v brnění držící kyj na modrém poli. 

 
obr. 13 – Znak Kyjova 

4.1.2 HISTORIE NĚTČIC 

 Nětčice bývaly samostatnou obcí, ale od roku 1946 jsou součástí města 

Kyjova. První písemná zmínka o Nětčicích pochází z roku 1131. Nětčice byly 

výhradně zemědělskou vsí. Kolem roku 1347 byl zde vybudován mlýn a dvůr. 

Během staletí se několikrát změnil majitel. V 16. století se v Nětčicích vařilo 

pivo. [15] 

 V roce 1885 byl v Nětčicích zřízen hřbitov. V roce 1921 byla obec 

elektrifikována, v roce 1928 byl vybudován veřejný vodovod, později kanalizace 

a kolem roku 1960 začala plynofikace obce. [15] 

 Dříve měly Nětčice ve znaku kosíř, strom a hrozen, později srp a pět 

klasů. Dnes se znak Nětčic nepoužívá. [15] 
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obr. 14 – Pečetidlo Nětčic z roku 1666 

4.1.3 OBČANSKÁ VYBAVENOST 

 Kyjov jako celek má veškerou občanskou vybavenost. Většina obchodů 

je soustředěna v centru Kyjova – kolem náměstí v okruhu zhruba 450 až 750 m. 

kromě menších obchodů jsou v Kyjově 3 prodejny potravin velkých obchodních 

řetězců – Kaufland, Lidl a Penny. Dostupnost zdravotní péče je také na vysoké 

úrovni – na okraji města ve směru na Brno je nemocnice s mnoha odděleními 

včetně pohotovosti. Dále jsou přímo v centru dvě polikliniky. Ordinace 

soukromých lékařů a zubařů jsou prakticky po celém městě. V Kyjově je několik 

mateřských škol, základních i středních škol a odborných učilišť. Jsou zde také 

celkem bohaté možnosti sportovního i kulturního vyžití. Na okraji města je malé 

letiště. Ve městě jsou zavedeny všechny běžné inženýrské sítě – vodovod, 

plynovod, kanalizace, elektrická síť i sdělovací kabely několik společností. 

 V Kyjově jsou i dvě železniční zastávky a dvě autobusové zastávky 

vnitrostátních linek. Ve městě je zřízena i pravidelná městská hromadná 

doprava. 

Obecně: 

rozloha Kyjova:  7,54 km2  

rozloha Nětčic:  2,28 km2  

rozloha Boršova:  3,34 km2 

rozloha Bohuslavic:  16,72 km2  

Úřady:   městský úřad, pobočka úřadu práce, finanční úřad 
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Školství: 

 mateřské školy:  ano – 3 

 základní školy:  ano – 2 (dříve 3, ale došlo ke sloučení) 

 střední školy:  ano – 2 (dříve 5, ale došlo ke sloučení) 

vysoká škola: ne, pouze pobočka Univerzity třetího věku při 

Mendelově univerzitě v Brně 

Zdravotnictví: nemocnice, polikliniky, ordinace soukromých 

všeobecných, specializovaných i zubních doktorů, 

několik lékáren 

Obchody: specializované i větší řetězce, autosalony 

Sportoviště: městský stadion, fotbalové hřiště s umělým 

povrchem, hokejbalové hřiště, basketbalová hala, 

tenisové kurty, atletické dráhy, kuželkárna, fitness a 

posilovny, dětská hřiště, koupaliště 

Kultura: městské kulturní středisko s dvěma divadelními sály 

a s tanečním sálem, kino a letní kino, muzeum, 

několik uměleckých galerií 

Volný čas: sportovní i kulturní spolky, zájmové spolky pro děti i 

dospělé, folklorní spolky 

Pohostinství: více než 40 restaurací, barů, kaváren a hostinců, 

možnost pronájmu sklepů, hotely a penziony 

Průmysl: sklárna, šroubárna, výroba plastů, oděvů, mlýny 

apod., drobné provozovny, soukromí podnikatelé a 

společnosti 

Bezpečnost: hasičský záchranný sbor i sbor dobrovolných hasičů, 

městská policie, státní policie 

Doprava: vlak, vnitrostátní autobusy, autobusy MHD, letiště 

(pro letouny, kluzáky i motorové, ultralehká letadla) 
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Sociální péče: charita, domy s pečovatelskou službou, sociálně – 

psychiatrické centrum, domov sociální péče 

Ostatní: pivovar, pěstitelská pálenice, dvě čerpací stanice 

pohonných hmot, hřbitov včetně smuteční síně, 

kostely a kaple, dvě STK, banky, fotovoltaické 

elektrárny 

4.2 SEGMENTACE TRHU 

 V nabídce realitních serverů a kanceláří se nachází téměř všechny typy 

nemovitých věcí – bytové objekty (byty i rodinné domy), pozemky, komerční 

prostory i garáže. Všechny nemovité věci jsou nabízeny jak k prodeji, tak i 

k pronájmu. Podíl jednotlivých typů objektů na trhu je zobrazen níže na grafech 

autora: 

 

graf 1 – Nabídka nemovitých věcí v Kyjově k prodeji a pronájmu 

Lze také předpokládat, že kvůli vyšší nezaměstnanosti a nízké nabídce 

pracovních míst se nabídka nemovitých věcí příliš obměňovat nebude. Nynější 

vývoj ale vzhledem ke snižující se nezaměstnanosti napovídá, že se v průběhu 

let tato skutečnost pravděpodobně změní. 



-37- 

  
graf 2 – Nabídka realitního trhu v Kyjově 

 Pro účely diplomové práce se budu věnovat podrobněji pouze nabídce 

týkající se prodeje rodinných domů. 

 Kyjov má zpracovaný územní plán města i všech jeho částí z prosince 

roku 2013. Na první pohled je z územního plánu zřejmé, že převládají plochy 

pro bydlení a plochy smíšeného bydlení (v územním plánu jsou vyznačeny 

růžově a fialově – viz níže). O něco méně se zde vyskytují plochy občanského 

vybavení, plochy zemědělské, plochy pro sport a výrobní. V malé míře jsou 

vymezeny plochy sídelní zelené.  
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obr. 15 – Výřez z územního plánu s vyznačením polohy oceňovaného objektu 
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obr. 16 – Výřez z územního plánu – legenda 

K další zástavbě jsou určeny hlavně plochy bydlení, smíšené obytné, 

méně plochy pro sport, výrobu a občanskou vybavenost. Navrhované plochy 

pro bydlení (v obrázku vyznačeno modře) se nachází hlavně v Boršově, 

Nětčicích a Bohuslavicích. Na obrázku jsou modře vyznačeny plochy určené 

k zástavbě rodinnými domy. Využití těchto pozemků je takto vymezeno pro 

novou zástavbu již několik let, ale realizace tohoto plánu je stále velmi 

problematické. To hlavně z toho důvodu, že tyto plochy mají relativně velký 

rozsah a nemají vyřešenou dopravní a technickou infrastrukturu. O tyto plochy 

zatím nemá zájem ani žádný developer, který by veškerou infrastrukturu zřídil, 

případně by provedl i přeložku vedení elektrické sítě vyšších napětí. 
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4.3 ANALÝZA  REALITNÍHO  TRHU 

 Pro analýzu realitního trhu s rodinnými domy v Kyjově jsem využila 

nabídku prodejů z těchto realitních serverů:  

www.sreality.cz 

www.realitygaia.cz  

www.realitymix.cz 

www.nemovitosti-hodonin.realitymorava.cz 

www.jiho.moravskereality.cz  

Nabídka výše uvedených webů byla sledována v pravidelných 

intervalech od 1. 1. 2016 do května 2016. Kontrolu a aktualizaci dat jsem 

prováděla každý týden, poslední aktualizace dat proběhla 2. 5. 2016. 

Aktualizace dat zahrnovala sledování počtu inzerátů a změnu cen. Ve 

sledovaném období bylo v nabídce celkem 35 rodinných domů, z nichž 20 

domů bylo v období prodáno. Kompletní databáze s prodávanými rodinnými 

domy v Kyjově je k dispozici v příloze č. 6. 

 Nabídka rodinných domů k prodeji není příliš rozsáhlá. V inzerci 

převažují hlavně rodinné domy ve stávajícím stavu nebo po částečné 

modernizaci. Jen pár nabízených objektů je celkově modernizováno a jsou 

srovnatelné s oceňovaným objektem. Z tohoto důvodu je rozsah cen 

nabízených rodinných domů velmi široký. Ceny domů uvedené v inzerátech se 

pohybují v rozmezí od 160 000 Kč do 8 500 000 Kč. Jednotkové ceny za metr 

čtverečný užitné plochy začínají na hodnotě 1 778 Kč/m2. Horní hranici pak 

odpovídá částka 47 222 Kč/m2. Průměrná jednotková cena od všech 

nabízených rodinných domů je 11 584 Kč/m2. Jednotlivé hodnoty jednotkových 

cen za m2 užitné plochy jsou uvedeny v tabulce. Do tabulky nejsou zahrnuty 

rozestavěné rodinné domy a dřevostavba. 

 

 

 

 



-41- 

R
O

D
IN

N
É

 D
O

M
Y

 B
E

Z
 O

P
R

A
V

 

Č.P. 
CENA 
[Kč] 

PODL. 
PLOCHA 

[m2] 

JEDN. 
CENA 
[Kč/m2] 

R
O

D
IN

N
É

 D
O

M
Y

 P
O

 O
P

R
A

V
Á

C
H

 

Č.P. 
CENA 
[Kč] 

PODL. 
PLOCHA 

[m2] 

JEDN. 
CENA 
[Kč/m2] 

3 530 500 60 8 842 1 1 950 000 231 8 442 

4 2 600 000 194 13 402 6 1 730 000 282 6 135 

5 650 000 120 5 417 9 2 999 000 285 10 523 

7 2 950 000 247 11 943 19 1 950 000 128 15 234 

8 2 250 000 350 6 429 21 1 380 000 150 9 200 

10 1 400 000 130 10 769 22 1 590 000 112 14 196 

11 3 090 000 230 13 435 25 2 795 000 113 24 735 

13 1 100 000 120 9 167 26 299 000 87 3 437 

14 590 000 135 4 370 28 1 570 000 100 15 700 

15 2 600 000 295 8 814 29 3 950 000 320 12 344 

17 1 580 000 168 9 405 30 8 500 000 180 47 222 

18 550 000 229 2 402 31 1 890 000 231 8 182 

20 1 670 000 80 20 875 32 1 450 000 150 9 667 

23 2 800 000 292 9 589 33 950 000 90 10 556 

27 160 000 90 1 778 34 2 550 000 184 13 859 

        35 3 000 000 230 13 043 

  

Ø pro rodinné domy bez oprav 9 109 Ø pro rodinné domy po opravě 13 905 

průměrná jednotková cena pro všechny rodinné domy 11 584 Kč/m2 

tab. 1 – Ceny nabízených rodinných domů v Kyjově 

 Všechny rodinné domy nabízené realitními servery v období od ledna do 

května 2016 jsem shromáždila do databáze – v databázi je celkem 35 

rodinných domů. Prodávané objekty jsou hodně různorodé – samostatně stojící 

i řadové domy, jednopodlažní, vícepodlažní, podsklepené i nepodsklepené, 

dřevostavby, dokonce i rozestavěné budovy. Pro účely této diplomové práce 

jsem celkovou databázi rozdělila na dvě dílčí. V první databázi jsou 

shromážděny rodinné domy, které prošly úplnou a částečnou rekonstrukcí. Tato 

databáze je využita pro ocenění řešeného rodinného domu ve stávajícím stavu. 

Druhá databáze obsahuje objekty, u kterých rekonstrukce nebyla provedena. 

Jedná se o rodinné domy, u kterých byla prováděna běžná údržba. Pomocí 

těchto rodinných domů je řešený objekt oceněn bez uvažování provedených 

modernizací. 

 V databázi jsou shromážděny také základní informace o jednotlivých 

rodinných domech, jako je například velikost pozemku, užitná plocha, dispozice, 

počet podlaží, napojení na inženýrské sítě apod. Bohužel úroveň popisu 
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v některých inzerátech není příliš dostatečná. Naštěstí většina sledovaných 

domů měla v inzerátu zveřejněno velké množství fotografií, jak exteriéru, tak i 

interiéru. U každé položky je navíc uvedeno i datum, kdy byl inzerát 

zapracován, případně kdy byla cena snížena a původní cena, za kterou byl 

rodinný dům nabízen. 

 Shromážděny jsou rodinné domy v Kyjově, tedy ze všech jeho částí – 

Kyjov, Nětčice, Boršov i Bohuslavice. Nejvíce rodinných domů je nabízeno 

v Kyjově a nejméně v Boršově. Rozdělení nabídky podle polohy v Kyjově je 

zobrazeno v grafu níže: 

 
graf 3 – Počty rodinných domů prodávaných v jednotlivých částech Kyjova 
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5. ÚDAJE  O OCEŇOVANÉM  OBJEKTU 

5.1 ÚDAJE  O LOKALIT Ě 

 Objekt se nachází v části Nětčice v obci Kyjov, ulice Mezivodí. Kyjov je 

město a má statut obce s rozšířenou působností. Do roku 1960 byl Kyjov 

okresním městem. Nětčice byly dříve samostatnou obcí. Ke Kyjovu byly 

připojeny 15. 7. 1946. Kyjov má veškerou občanskou vybavenost. 

 Terén je v řešeném území převážně rovinný. Objekt leží v zastavěné 

části obce. V lokalitě převažuje zástavba pro bydlení. V ulici Mezivodí jsou 

postaveny pouze rodinné domy a to převážně řadové. Řešený dům je 

samostatně stojící. V okolí jsou také dvě sídliště s panelovými domy, sportovní 

centrum a koupaliště. Centrum je vzdáleno zhruba 600 m. 

5.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název:   Rodinný dům v Kyjově 

Adresa:  Mezivodí 2216/23 

   69701 Kyjov - Nětčice 

Obec:   Kyjov 

Kraj:   Jihomoravský 

Katastrální území: Nětčice u Kyjova [678511] 

Parcely:  289, 63/4 

Vlastníci:  Ing. Jindřich Kouřil  - podíl 1/2 

   Hana Kouřilová - podíl 1/2 

Parcela Výměra Druh pozemku Poznámky Omezení 

289 400 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

součástí je stavba 

s č.p. 2216 

věcné břemeno 

užívání 

63/4 511 zahrada ochrana ZPF - 

tab. 2 - Informace o parcelách z katastru nemovitostí 

 Informace z katastru nemovitostí a další podklady k rodinnému domu 
jsou k dispozici v příloze č. 1. 
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5.3 HISTORIE OBJEKTU 

 Výstavba objektu byla zahájena v roce 1959 a dokončena byla v roce 

1962. Objekt byl realizován svépomocí - je podsklepený, má dvě nadzemní 

podlaží a podstřešní prostor byl využíván jako půda. Od počátku bylo 

uvažováno, že bude dům využíván jako dvougenerační. Vzhled, tvar, dispozice 

a použité materiály odpovídaly tehdejším poměrům a možnostem. Některé 

místnosti ve 2NP nebyly dokončeny a byly využívány jako půda. Kolem roku 

1960 byla zahájena plynofikace města. Po zavedení plynu v ulici byla 

zbudována plynová přípojka plynu do objektu. Objekt byl vytápěn lokálně 

prostřednictvím kamen na plyn zaústěných do komínů. V objektu jsou celkem tři 

komíny. Kamna na plyn byla umístěna v každé obytné místnosti v 1NP včetně 

kuchyně. Ve 2NP byla v obytných místnostech umístěna kamna (tzv. klubky) na 

tuhá paliva. Pro vytápění bylo využíváno dřevo i uhlí. Voda byla zpočátku 

ohřívána kotlem na tuhá paliva, ale po několika letech byl vyměněn za 

průtokový ohřívač na plyn. Zpevněné plochy kolem domu byly provedeny z 

betonu, případně z betonových panelů. Součástí je i velká zahrada, která byla 

od počátku využívána pro zemědělské účely - terén byl upraven do formy 

záhonů, na kterých byly vysazeny běžné ovoce a zelenina - brambory, cibule, 

mrkev, petržel, rajčata, jahody apod. Mezi záhony bylo vysazeno několik 

ovocných stromů - jabloně, meruňky, trnky, višně i třešně a ořech. V zadní části 

zahrady byl prostor vyhrazen pro domácí chov králíků a slepic i s vybudovanou 

králíkárnou i kurníkem pro slepice. Malá část zahrady bezprostředně u objektu 

sloužila k okrasným účelům - byly zde vysazeny okrasné kvetoucí keře i stromy 

a rozdíl výšek na terénu byl využit ke zřízení umělé skalky s okrasnými 

rostlinami menšího vzrůstu. 

 V roce 1981 byla vybudována garáž v suterénu s betonovým sjezdem. 

Na přelomu let 1982 a 1983 bylo v objektu zavedeno ústřední vytápění. V 

suterénu byl zapojen plynový kotel. 
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obr. 17 – Fotografie rodinného domu z roku 1981 

5.4 URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ  A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

5.4.1 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 Rodinný dům je součásti bytové zástavby v ulici Mezivodí. Ve zmíněné 

ulici se nacházejí řadové i samostatně stojící rodinné domy. Řešený dům je 

samostatně stojící. Objekt slouží pro bydlení, ovšem je také sídlem malé 

výrobní firmy na výrobu peristaltických a dávkovacích čerpadel. Pro tuto 

drobnou podnikatelskou činnost jsou vyhrazeny plochy v suterénu. 

 Soukromý pozemek je z východu napojen přímo na veřejnou komunikaci 

dvěma dlážděnými sjezdy a dlážděným chodníkem. Veřejný chodník vede celou 

ulicí na protější straně. Ze severu i z jihu sousední objekt s jinými pozemky 

s rodinnými domy – obě strany jsou od sousedů odděleny drátěnými ploty. Ze 

západu jsou na hranici pozemku postaveny garáže pro nedaleké sídliště 

s panelovými bytovými domy, které v posledních letech prošly revitalizací. 

 Řešený rodinný dům má celkem tři podlaží – jedno podzemní podlaží a 

dvě nadzemní podlaží. Pro uskladnění věcí je využíván i podstřešní prostor. 

V suterénu je umístěna garáž, do které je přístup po dlážděné rampě ve sklonu 

přibližně 10°. První nadzemní podlaží je oproti přilehlému terénu vyvýšené, 

takže je přístup do objektu přes vstupní schodiště s malým závětřím. Z východu 

je také vstupní branka do zahrady. Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím 

systémem s fasádní omítnou hnědé barvy. Soklová část zdiva je z východu 
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tvořená umělým kamenem, ze severu omítkou a z jihu i západu pak hnědo 

béžovým marmolitem. Střecha je převážně polovalbová s plechovou krytinou 

stříbrné barvy. Všechny zpevněné plochy před objektem jsou z vymývané 

betonové dlažby do stěrko-pískového podsypu. 

 Z přístavby přiléhající přímo k objektu ze západu je přístup do zahrady 

po ocelovém schodišti se stupni z vymývaných betonových panelů. Přístup je 

na malou terasu z vymývané betonové dlažby. Podél terasy je okrasná skalka 

tvořená kameny a dvě terénní schodiště. Pozemek parc. č. 63/4 k.ú. Něčice u 

Kyjova je tedy níže položení než pozemek parc. č. 289 k.ú. Něčice u Kyjova, 

jehož součástí je řešený objekt. Zahrada je zčásti zatravněná, je zde zahradní 

přístřešek s posezením a grilem a bazén se sladkou vodou zapuštěný pod 

terén. Kousek od bazénu je malý zděný přístřešek s technickým zázemím pro 

bazén. Tuto část pozemku lze považovat za rekreační část, která je od 

hospodářské části zahrady opticky oddělena živým plotem. Hospodářská část je 

obdělávána a jsou na ní pěstovány běžné plodiny. V této části je také vysazeno 

několik stromů. Na konci zahrady ke garážím přiléhá přístřešek, který dříve 

sloužil pro chov králíků. Opodál je další přístřešek dříve sloužící pro chov slepic. 

Oba přístřešky nyní slouží pro skladování zahradních potřeb a nářadí. 

5.4.2 DISPOZICE RODINNÉHO DOMU 

 Přístup do rodinného domu je umožněn vstupním schodištěm do zádveří 

v prvním nadzemním podlaží. Ze zádveří je přímo přístupné samostatné WC 

s umyvadlem. Na zádveří dále navazuje chodba. Z chodby jsou přístupné 

obývací pokoje, které jsou orientovány na východ, kuchyně a koupelna 

orientovaná na západ. Přímo na chodbě je schodiště do druhého podlaží. 

Z chodby lze po několika schodech sejít ke schodišti do suterénu a také do 

zádveří v přístavbě, kde je samostatné WC. Z tohoto zádveří je po venkovním 

schodišti možný vstup do zahrady. 

 V suterénu je z chodby přístupná garáž, dílna, spíž pro skladování 

potravin a pracovna. Garáž je také přístupná sjezdem z ulice. Pracovna a dílna 

slouží hlavně pro podnikatelskou výrobní činnost. Vzhledem k podnikání, které 

v objektu probíhá, jsou splněny předpoklady pro rodinný dům. Pro výrobu jsou 
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v rodinném domě určeny jen dvě místnosti. V pracovně je také prostor určený 

pro žehlení prádla a šití. 

 V druhém nadzemním podlaží jsou situovány tři pokoje a ložnice. 

Z ložnice je možný přístup na balkon. Druhý balkon je přístupný z chodby. 

V nejmenším pokoji jsou stahovací půdní schody vedoucí do podstřešního 

prostoru. 

5.4.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

 Níže je oceňovaný objekt popsán z konstrukčního a materiálového 

hlediska. Popis je rozdělen podle jednotlivých druhů konstrukcí. 

a) Okolní terén 

 Terén je rovinný bez velkých výškových rozdílů. Úroveň prvního 

nadzemního podlaží je osazena oproti upravenému terénu výš, výškový rozdíl 

je vyrovnán schodištěm. Z terénu je možný přístup do suterénu dlážděným 

sjezdem. Sjezdová rampa má sklon přibližně 10°. Zpevněné plochy okolo 

objektu jsou přibližně ve stejné výšce. Zbytek zahrady je položen o 0,8 m níže 

než okolí objektu. Tento rozdíl je vyrovnán dvěma terénními schodišti, kolem 

kterých je vytvořena okrasná skalka z kamenů a rostlin. Tato část pozemku je 

také rovinná. 

b) Základové konstrukce 

 Konstrukce základů objektu rodinného domu nebyla zjištěna. 

Pravděpodobně se bude jednat o betonové pasy. Horní hrana základů je 

v hloubce minimálně 0,9 m pod úrovní upraveného terénu. 

 Přístavba má základy z prostého betonu o výšce 0,75 m. Na pasy je 

provedeno vyrovnávací zdivo z porobetonových tvárnic. 

c) Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové i vnitřní nosné stěny v 1NP jsou zděné z cihel plných 

pálených, tloušťka obvodových stěn 450 a 300 mm. Obvodové a vnitřní nosné 

stěny 2NP jsou také zděné z cihel plných pálených v tloušťce 300 mm. Příčky 

v obou podlažích jsou zděné z cihel plných pálených v tloušťce 150 a 100 mm.  
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d) Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce nad podzemním podlažím je z betonových panelů. 

Celková tloušťka stropu 1S je 250 mm. Stropní konstrukce nad prvním 

nadzemním podlažím je dřevěná trámová se záklopem z rákosu, na který je 

nanesena omítka. Tloušťka stropu je 250 mm. Stropní konstrukce nad druhým 

nadzemním podlažím je také dřevěná trámová tloušťky 250 mm se záklopem 

z rákosu. 

e) Vnitřní schodiště 

 Schodiště ze suterénu je z betonových panelů, na kterých jsou 

vybetonované schodišťové stupně. Nášlapná vrstva schodišťových stupňů je 

keramická dlažba. Schodiště je jednoramenné s 10 stupni a jeden vyrovnávací 

stupeň. Schodiště nepřekonává celou výšku podlaží, pouze větší část, a je 

napojeno na mezipatro a přístavbu, přes kterou možný vstup do zahrady. 

Výškový rozdíl mezi mezipatrem a podlahou prvního nadzemního podlaží 

vyrovnává schodiště se čtyřmi stupni. Toto malé schodiště je konstrukčně i 

materiálově řešeno stejně, jako schodiště vedoucí ze suterénu.  

 Schodiště spojující první a druhé nadzemní podlaží je také z betonových 

panelů s vybetonovanými stupni. Povrch stupňů je z keramické dlažby. 

Schodiště je dvouramenné s vnitřním zrcadlem. V každém rameni je 10 

schodišťových stupňů. 

f) Vnější schodiště 

 Vstupní schodiště do objektu je z betonových panelů s vybetonovanými 

stupni z litého teraca. Schodiště je jednoramenné s 10 schodišťovými stupni. 

Z jedné strany přiléhá schodiště k objektu rodinného domu. Z druhé strany je 

vyzděna zídka s třemi výškovými úrovněmi. 

Vstupní schodiště do zahrady je montované – nosná část je ze schodnic 

z ocelových profilů s červenohnědou povrchovou úpravou. Schodnice jsou 

propojeny ocelovými pásky. Na těchto páscích jsou připevněné schodišťové 

stupně z vymývaného betonu. Schodišťové stupně jsou bez podstupnic. 

Schodiště je jednoramenné s šesti schodišťovými stupni. Po obou stranách 

schodnic je přivařeno ocelové zábradlí. 



-49- 

Z terasy do zahrady vedou dvě terénní schodiště. Jedno terénní 

schodiště má 4 stupně a je vyskládáno z opracovaných kamenných bloků. 

Druhé terénní schodiště je vyskládáno z kamenů různých velikostí a tvoří 

součást okrasné skalky. 

 Sjezd do garáže je dlážděný z vymývaných betonových tvárnic ve 

štěrkopískovém podsypu. Sklon rampy je přibližně 10°. 

g) Střešní konstrukce 

 Konstrukce krovu je vaznicová – polovalbová. Krov je dřevěný. 

Podstřešní prostor je využíván pro ukládání věcí. Přístup do tohoto prostoru je 

umožněn prostřednictvím stahovacích půdních schodů. 

 Střešní krytina je z plechových šablon stříbrné barvy. Plechy jsou 

připevněny na dřevěné laťování. 

h) Komín 

 V objektu jsou celkem tři komíny. Dva komíny jsou dvouprůduchové a 

jeden je jednoprůduchový. V současné době je využíván pouze jeden komín, do 

kterého je zaústěn plynový kotel pro vytápění. Konstrukce komínu je zděná. 

i) Podlahy 

 Původní konstrukce podlah není zjištěna. Na chodbách a vnitřních 

schodištích byla horní vrstva podlahy z litého teraca. Na této vrstvě je nyní 

lepená keramická dlažba. Keramická dlažba je také na podlaze v kuchyni, 

v koupelně, na WC a v celé přístavbě. V obytných místnostech je nášlapná 

vrstva z dřevěných vlysů. Pouze v místnosti č. 1.06 (obývací pokoj) byly vlysy 

odstraněny a místo nich jsou osazeny laminátové lamely. V ostatních pokojích 

je na vlysech položen koberec. 

 V suterénu je nášlapnou vrstvou podlahy betonový povrch. Pouze 

v místnosti č. 0.05 (pracovna) je na beton položen koberec. 
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j) Omítky, povrchové úpravy 

 V suterénu jsou omítky provedeny pouze v místnosti č. 0.05 (pracovna). 

Omítky jsou natřeny bílou barvou. V ostatních místnostech suterénu je na stěny 

nanesena pouze bílá barva. 

 V nadzemních podlažích jsou stěny opatřeny vápennou omítkou s bílým 

nátěrem. Pouze některé pokoje v druhém nadzemním podlaží mají barevné 

stěny. Na stěnách v koupelně je proveden obklad z keramické dlažby. 

Keramickým obkladem je opatřen i pás stěny v kuchyni mezi spodními a 

horními skříňkami kuchyňské linky. Na obou toaletách je obklad pouze kolem 

umyvadla. 

k) Fasáda 

 Soklová část zdiva (stěny suterénu nad terénem) je z ulice opatřena 

masivním kamenným obkladem. Z ostatních stran je nanesena dekorativní 

omítka – světle hnědý marmolit. 

 Obvodové stěny prvního a druhého nadzemního podlaží jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem. Na obvodové stěny jsou nalepeny desky 

z grafitového pěnového polystyrenu o tloušťce 80 mm. Desky jsou dále kotveny 

ke stěnám plastovými talířovými hmoždinkami. Na desky je nanesena vrstva 

stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou. Finální vrstvou je barevná hrubozrnná 

fasádní omítka – hnědé barvy. 

l) Výplně otvorů 

 V suterénu jsou okna s jednoduchým zasklením a ocelovým rámem. 

Všechna okna jsou jednokřídlová a otevíravá. V garáži jsou osazena také 

sekční garážová vrata na dálkové ovládání. Tato vrata mají výsuvný systém 

nahoru pod stropní konstrukci. Vnitřní dveře mají ocelové zárubně s dřevěným 

křídlem bez prosklení. 

 V obvodových stěnách nadzemních podlaží jsou osazena bílá plastová 

okna s pětikomorovým rámem a dvojsklem. Všechna okna jsou otevíravá. 

Vnější parapet je plechový bílý a vnitřní parapet je plastový bílý. Vstupní dveře 

do objektu i do zahrady jsou jednokřídlové plastové s pětikomorovým rámem. 

Oboje dveře mají částečně prosklené křídlo. Na oba balkony je umožněn 
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přístup bílými plastovými balkonovými dveřmi s pětikomorovým rámem. Křídla 

těchto dveří jsou z větší části prosklená. Téměř všechny vnitřní dveře mají 

ocelové zárubně s dřevěným křídlem. Podle účelu místnosti jsou křídla buď 

prosklená, nebo plná – dveře do koupelny, kuchyně a do všech obytných 

místností mají částečně prosklená křídla. V prvním nadzemním podlaží jsou 

osazena bílá dveřní křídla a v druhém nadzemním podlaží jsou ponechána 

původní hnědá křídla. 

 Podstřešní prostor je přístupný po stahovacích půdních schodech. Na 

samotnou střechu ústí původní malá dvířka. 

m) Okapový systém 

 Na střeše je osazen okapový systém pro odvod dešťové vody. Potrubí 

okapů je kruhové o průměru 150 mm. Potrubí je z hliníkového plechu. 

5.4.4 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 
 Rodinný dům je napojen na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou síť a 

kabely O2. Odpadní vody (splaškové i dešťové) jsou svedeny do dvou 

odpadních jímek. 

a) Pitná voda 

 Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť. Vodoměr je osazen uvnitř 

objektu v místnosti č. 0.08 (sklad) v suterénu. V objektu jsou funkční rozvody 

studené i teplé vody. Studená voda je rozvedena v suterénu, v prvním 

nadzemním podlaží a v zahradě. Potrubí pro teplou vodu je vyvedeno ze 

suterénu pouze do prvního nadzemního podlaží. 

 Ohřev vody zajišťuje plynový zásobníkový ohřívač vody. Pouze v kuchyni 

pod dřezem je instalován malý lokální ohřívač vody. 

b) Plyn 

 Objekt je napojen na plynovod. Plynoměr a hlavní uzávěr plynu je 

osazen uvnitř objektu v místnosti č. 0.08 (sklad) v suterénu. Na rozvod plynu 

jsou napojeny celkem tři spotřebiče – kondenzační plynový kotel a zásobníkový 

ohřívač vody v suterénu a plotýnková varná deska v kuchyni v prvním 

nadzemním podlaží. 
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c) Silnoproud 
 Objekt je napojen na vzdušnou elektrickou síť. Elektroměr je osazen ve 

skříňce v zádveří v prvním nadzemním podlaží. Kabely jsou rozvedeny ve 

všech podlažích i v zahradě. 

d) Slaboproud 

 V objektu jsou také rozvody kabelové televize a internet.  

e) Odpadní vody 

 Na zahradě jsou umístěny dvě odpadní jímky o průměru 1400 mm. Jímky 

jsou vyskládány z betonových skruží. Do jímek je zavedena splašková i 

dešťová voda. 

f) Vytápění 

 V objektu je zavedeno teplovodní ústřední vytápění. Ve všech obytných 

místnostech, koupelně, kuchyni i na chodbách jsou osazena desková otopná 

tělesa. V koupelně je navíc instalován také teplovodní otopný žebřík a elektrické 

podlahové vytápění. Na obou toaletách jsou vždy v zimním období zapojeny 

elektrické přímotopy. 

 Teplovodní ústřední vytápění zajišťuje plynový kondenzační kotel, který 

je umístěn v suterénu v místnosti č. 0.03. Odkouření je napojeno na původní 

komín. 

g) Odpady 

 V Kyjově je zajištěn svoz komunálního odpadu a bioodpadu, který se 

střídá po týdnu. Každý druh odpadu je sbírán jednou za dva týdny.  

 Před objektem u vstupního schodiště je vyhrazena dlážděná plocha pro 

umístění popelnic. 

h) Vzduchotechnická zařízení 

 V kuchyni je instalována digestoř s odvodem vzduchu na fasádu. 

V hygienických místnostech se předpokládá přirozené větrání okny. 
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i) Vybavení hygienických místností 

 Na obou toaletách je splachovací záchod a malé umyvadlo. Umyvadla na 

toaletách jsou napojena pouze na studenou vodu. 

 Koupelna je vybavena symetrickou rohovou vanou, rohovou zaoblenou 

sprchou a dvěma umyvadly. Všechny zařizovací předměty jsou napojeny na 

teplou i studenou vodu. V koupelně je také pračka. V podlaze kolem umyvadel, 

vany a sprchy je elektrické podlahové vytápění, dále je na stěně osazen 

teplovodní topný žebřík a pod oknem deskové otopné těleso. 

j) Vybavení kuchyně 

 V kuchyni je kuchyňská linka do tvaru L v barvě světlého dřeva. Součástí 

linky je plotýnkový plynový vařič s vestavěnou digestoří, vestavěná trouba a 

mikrovlnná trouba, lednice a ostatní drobné spotřebiče. V místnosti je umístěn 

také jídelní stůl s šesti židlemi. 

5.4.5 ZAHRADNÍ DOMEK 

 Pro rekreaci, hlavně v teplých měsících, slouží v zahradě kryté posezení 

s grilem. Domek je ze tří stran zděný, čtvrtá strana je volná. První dva šáry jsou 

zděné z betonových okrasných tvárnic vylívaných betonem. Dvě stěny jsou 

vyzděné z betonových tvárnic vylívaných beton až do výšky 2,5 m. Tyto stěny 

jsou také omítnuté a jsou natřeny bílým nátěrem. Domek je kryt sedlovou 

střechou s dřevěnou hambálkovou konstrukcí s dřevěným záklopem. Na 

dřevěný záklop z prken jsou nataveny asfaltové šindele, které slouží jako 

střešní krytina. V celé ploše je domek dlážděný z betonové vymývané dlažby. 

 Domek je napojen na studenou vodu – na stěně je osazen výtokový 

kohout. Odpadní vody je svedena do jímky. Na střeše jsou dále osazeny 

plastové kolektory pro ohřev vody v bazénu. 

5.4.6 BAZÉN 

 Na zahradě je dále umístěn i zemní bazén. Kolem bazénu jsou zpevněné 

plochy z betonové vymývané dlažby. Bazén je celým svým objemem osazen 

pod úrovní terénu. Tělo bazénu je z odolného svařovaného plastu. Bazén je 



-54- 

uložen na podkladní betonové desce, stěny bazénu jsou obloženy deskami 

EPS a obezděny betonovými tvárnicemi s výplňovým betonem. 

 U zpevněných ploch kolem bazénu se nachází také technické zázemí – 

filtr je osazen pod úrovní terénu na podkladní betonové desce. Tento prostor je 

obezděn betonovými okrasnými tvárnicemi vyplněnými betonem. Přístřešek pro 

filtr je zastřešen dřevěnou odklápěcí konstrukcí, na které jsou nataveny 

asfaltové šindele. 

 U bazénu je také venkovní sprcha, která je napojena na studenou vodu. 

Odpadní potrubí je společné pro sprchu i zahradní domek a je napojeno do 

odpadní jímky. 

5.4.7 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 Všechny zpevněné plochy kolem rodinného domu, zahradního domku a 

bazénu jsou z betonové vymývané dlažby uložené do štěrkopískového 

podsypu. Z této dlažby je proveden také sjezd do garáže se stáním a chodník, 

které jsou napojeny na veřejnou komunikaci. U chodníku je umístěno další 

dlážděné parkovací stání pro auto. U vstupu do zahrady je vydlážděna terasa. 

Podél terasy je okrasná skalka z kamenů, která vyrovnává výškový rozdíl 

v terénu. Ve skalce jsou osazena dvě terénní schodiště – jedno je 

z opracovaných kamenných bloků a druhé je z kamenů provedeno tak, aby 

opticky zapadalo do okolní okrasné skalky. 

 Od bazénu vedou po obou stranách zahrady chodníky až do zadní části. 

Jeden chodník je proveden také z betonové vymývané dlažby, druhý je 

ponechám z původní kamenné dlažby. 

5.4.8 OPLOCENÍ 

 Pozemky jsou na severní straně oploceny až od terasy v zahradě, 

protože rodinný dům jednou stranou leží přímo na hranici parcely. Od terasy po 

přístřešek, který je na sousedním pozemku, je zděný plot z okrasných 

betonových tvárnic vyplněných betonem. Zděná z tvárnic je nízká zídka a 

sloupy. Výplň plotu je dřevěná. Od sousedního přístřešku až na konec pozemku 

je plot proveden z ocelových sloupků s výplní z pletiva. Z jižní strany je plot také 
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z ocelových sloupků s pletivem, ale je ve vlastnictví souseda. Na jeho oplocení 

je napojena pouze uzamykatelná ocelová branka výšky 1,2 m. Západní strana 

pozemku není oplocena – nachází se zde řada garáží, které patři k bytovým 

domům opodál. 

5.4.9 TRVALÉ POROSTY 

 Na zahradě je vysazeno několik trvalých porostů – jsou zde vysazeny 

okrasné stromy i keře, ovocné stromy a keře, několik jehličnatých porostů a 

okrasné rostliny. 

 Z okrasných stromů jsou na pozemcích vysazeny tři magnolie a dvě 

vistárie. Dále jsou na pozemcích vysazeny dvě višně, hruška, meruňka a ořech. 

Z jehličnatých stromů je zde zastoupen jeden stříbrný smrk, dvacet tůjí, devět 

chvojek a dvě jedle. 

 Z okrasných keřů jsou zde vysazeny deset rododendronů, 18 buxusů a 

břečťan. Na pozemku jsou vysazeny také ovocné keře – maliny, ostružiny, tří 

černé rybíze, josta a pět keřů angreště. 

 Část zahrady se využívá k zemědělským účelům – každoročně se zde 

pěstují rajčata, jahody, hrášek, cukety, mochyně a bylinky. Na části zahrady 

jsou vysazeny také další okrasné rostliny – tulipány, narcisy, hyacinty, krokusy, 

kosatce, levandule apod. 

5.5 PROVEDENÉ PŘESTAVBY  

 V průběhu let byl objekt několikrát modernizován. Na objektu byly 

provedeny vnitřní i vnější stavební úpravy a byly vybudovány také venkovní 

úpravy. Mezi provedené stavební přestavby patří například přístavba se 

samostatným WC a zádveřím se vstupem do zahrady, oprava nášlapných 

vrstev podlah, výměna oken, zateplení obvodových stěn apod. Z venkovních 

úprav se pak jedná o kompletní výměnu povrchu zpevněných ploch, výstavbu 

zahradního altánu s grilem a bazén. Byla také odstraněna větší část původních 

trvalých porostů a místo nich byly vysazeny nové.  
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Vlastníkem objektu byly doloženy faktury z téměř všech přestaveb. Pro 

přehlednost byly všechny informace o provedených přestavbách shromážděny 

do tabulky č. 3 – Výčet provedených přestaveb: 

Č.P. ROK NÁZEV POPIS NÁKLADY 

1 1981 vybudování 
garáže  

výkopové práce, vybourání otvoru v 
obvodové zdi, osazení překladu a 
plechových vrat 

neuvedeno 

2 1983 zřízení ústředního 
vytápění 

  37 363 

3 1999 zděný plot 

výkopové práce, vybetonování základu, 
vyzdění tvárnicemi ztraceného bednění 
(pohledové tvárnice), probetonování, 
osazení dřevěné výplně 

13 100 

4 2000 výměna oken 
vybourání starých oken, osazení 
plastových oken, zapravení ostění, 
osazení parapetů a žaluzií 

212 727 

5 

2000 

přístavba 

bourání betonového schodiště, výkopové 
práce, základy, zdění z tvárnic, střecha, 
oplechování, osazení oken a dveří, ZTI, 
elektroinstalace, omítky, malby 

145 894 

6 terasa zemní práce, terénní úpravy a příprava 
podkladu, pokládka dlažby 30 542 

7 okapy výměna všech okapů 27 843 

8 

2001 

oprava fasády a 
balkonů 

zapravení povrchu, nová fasádní omítka i 
nátěr, oprava povrchu balkonů a 
související nátěry 

127 240 

9 oprava sklepu 
vybourání zděné pece, zapravení podlah, 
omítky a malby, obklady v chodbě a na 
schodišti 

65 417 

10 oprava pokoje osazení půdních schodů, zapravení 
povrchů, lepení tapety 6 496 

11 2003 zahradní altán s 
grilem 

zemní práce, základy, vyzdění, střecha, 
ZTI, elektroinstalace, omítky, osazení 
betonového skládáného grilu s plechovým 
komínem, nátěry, pokládka dlažby 

152 384 

12 2004 bazén 

výkopové práce, betonová deska, osazení 
plastových částí bazénu a svaření, trubní 
vedení k filtru, odizolování EPS, obezdění, 
zásypy, vyzdění prostor pro filtr, osazení 
filtru, osazení sprchy, osazení solárních 
kolektorů na střechu altánu, úprava terénu 
a příprava podkladu, pokládka dlažby 

476 129 

13 2006 vnitřní úpravy 

zřízení nové koupelny - ZTI, 
elektroinstalace, podlahové vytápění, 
obklady a dlažby 
úpravy chodeb, pokojů, kuchyně, obýváku 
- bourání staré koupelny, příček v kuchyni 
a podlah, zapravení povrchů, nové 
podlahy, obklady, laminátová podlaha, 
osazení nových dveří, malby 

574 337 
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Č.P. DATUM NÁZEV POPIS NÁKLADY 

14 2007 venkovní chodníky 

úprava terénu, příprava podkladu, 
pokládka dlažby v zahradě i před domem 
včetně sjezdu do garáže osazení nových 
garážových vrat na dálkové ovládání 

116 580 

15 2008 kuchyně nová kuchyňská linka včetně všech 
zařízení 390 519 

16 2010 parkovací stání úprava terénu, příprava podkladu, 
pokládka dlažby 4 732 

17 2011 zateplení objektu příprava podkladu, zaizolování grafitovým 
EPS, omítka a nátěr 331 599 

18 2014 výměna plynového 
kotle 

napojení nového plynového 
kondenzačního kotle, osazení regulačních 
termohlavic na otopná tělesa 

84 513 

19 2015 oprava nášlapné 
vrstvy balkonu 

zapravení povrchu, nanesení hydroizolační 
stěrky, penetrační nátěr, nanesení vrstvy 
kamínkového koberce (Piedra) 

7 500 

celkem 2 804 915 
 

 Kompletní výkresová dokumentace stávajícího stavu rodinného domu je 

v příloze č. 3. 
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6. NÁVRH PŘESTAVEB  A MODERNIZACÍ  
OBJEKTU  A ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  JEDNÉ  
VARIANTY  PŘESTAVBY 

 Pro účely diplomové práce budu předpokládat, že u rodinného domu 

docházelo pouze k běžné údržbě a k žádné provedené modernizaci a 

přestavbě nedošlo. Výkresová dokumentace rodinného domu v původním stavu 

je v příloze č. 2, výkresy zobrazující jednotlivé varianty přestaveb jsou pak 

k dispozici v příloze č. 3. 

6.1 POPIS PŮVODNÍHO STAVU 

6.1.1 DISPOZICE 

 Přístup do objektu je po vstupním schodišti do zádveří v prvním 

nadzemním podlaží. Ze zádveří je přímo přístupné samostatné WC a chodba, 

která jej propojuje se zbytkem domu. V prvním nadzemním podlaží je situována 

kuchyň s jídelnou, ložnice, pokoj a obývací pokoj. Koupelna je přístupná 

z kuchyně. Z chodby se dá dále dostat do zahrady, do suterénu a do druhého 

nadzemního podlaží. V druhém nadzemním podlaží jsou pak umístěny dva 

pokoje, pracovna a obývací pokoj s balkonem. Z chodby je přístup na druhý 

balkon. V suterénu je situována garáž s plechovými vyklápěcími vraty, do které 

je z ulice vybudován sjezd. Dále je zde dílna, spíž pro skladování potravin a 

prádelna. 

 Všechny zpevněné plochy kolem domu jsou z betonových panelů. 

Z betonových panelů je vybudován i sjezd do garáže. Parkovací stání, které je 

napojeno na veřejnou pozemní komunikace je vysypáno štěrkem. Velká část 

zahrady slouží hlavně k hospodářským účelům a zbylá část je upravena do 

formy záhonů s okrasnými rostlinami. 

6.1.2 MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

 Zpevněné plochy kolem objektu jsou provedeny z betonových panelů, 

Vstupní schodiště je z litého teraca, vstupní schodiště do zahrady je betonové. 

Nášlapná vrstva podlahy na chodbách, v samostatném WC a v zádveří je 

z litého teraca, na které je položen koberec. Z teraca je i schodiště do druhého 

nadzemního podlaží. Povrch schodiště do suterénu je betonový. Ve všech 
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místnostech v suterénu je povrh podlahy betonový. Obytné místnosti v prvním i 

druhém nadzemním podlaží mají nášlapnou vrstvu z dřevěných vlysů. 

V kuchyni tvoří povrch podlahy linoleum lepené na betonový povrch a 

v koupelně keramická dlažba. Na stěnách v koupelně jsou obklady. Ve všech 

ostatních místnostech v nadzemních podlažích je na stěnách omítka s nátěrem 

bílé barvy. V suterénu jsou betonové stěny pouze natřeny bílou barvou. Vnější 

fasáda má povrch z břizolitové omítky. Soklová část zdiva má směrem do ulice 

kamenný obklad. Soklové zdivo na zbylých stranách má povrch z břizolitové 

omítky. 

V suterénu jsou okna s jednoduchým zasklením a ocelovým rámem. 

Všechna okna jsou jednokřídlová a otevíravá. V nadzemních podlažích jsou 

okna dřevěná s jednoduchým zasklením. Okenní rám je natřen bílou barvou. 

Vnější parapet je plechový stříbrné barvy. Vnitřní parapet je dřevěný s bílým 

nátěrem. V garáži jsou osazena výklopná garážová vrata. Vrata se vyklápějí 

směrem ven. Vnitřní dveře mají ocelové zárubně s dřevěným křídlem. 

V suterénu a v hygienických místnostech jsou dveřní křídla bez prosklení. Ve 

zbylých místnostech jsou dveřní křídla s prosklením. 

6.2 NÁVRH PŘESTAVBY  A MODERNIZACE 

 Byly navrženy celkem tři varianty přestaveb a modernizací s ohledem 

na dnešní požadavky a trendy. Pro sestavení položkového rozpočtu jsem si 

zvolila variantu, která stávajícímu stavu odpovídá nejvíce. Všechny 

navrhované varianty přestavby jsou popsány níže. Varianta č. 1, pro kterou 

je zpracován rozpočet, je rozebrána detailněji. Další dvě varianty jsou 

charakterizovány jen stručně. Výkresy s navrhovanými úpravami jsou 

v samostatné příloze. 

6.2.1 VARIANTA Č. 1 

 Tato varianta byla navržena tak, aby co nejvíce odpovídala stávajícímu 
stavu. 
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a) Suterén 

 V místnosti číslo 0.05 bude na stěnách provedena jednovrstvá omítka 

v tloušťce 5 mm. Místnost byla dříve určena pro skladování potravin, nyní bude 

sloužit jako pracovna. Pro uložení potravin bude nyní sloužit místnost č. 0.04. 

 Na chodbě a na schodišti do 1NP bude povrch podlahy srovnán stěrkou. 

Na rovný povrch podlahy a schodů bude nalepena keramická dlažba. 

 Původní garážová vrata budou vybourána. Ostění bude zapraveno 

stěrkou a budou osazena nová sekční garážová vrata na dálkové ovládání. 

Rám garážových vrat i s pohonem bude osazen na stropě. 

b) První nadzemní podlaží 

 Všechna původní okna budou vybourána a budou osazena nová 

plastová okna s dvojskly. Ostění bude zapraveno stěrkou. Na všechny okna 

budou osazeny plastové bílé vnitřní parapety. Parapety budou k ostění lepeny. 

Pouze dvě okna z místnosti číslo 1.07 (koupelna) budou zazděna. Budou 

vybourány i vnější dveře, na jejichž místo budou osazeny plastové dveře. 

 Místnost číslo 1.07 (koupelna) bude zrušena – budou odstraněny 

veškeré obklady a zařizovací předměty, bude vybourána i příčka. Příčka dělící 

ložnici (místnost č. 1.06) a koupelnu bude zbourána. V ložnici budou 

odstraněny dřevěné vlysy. Betonový povrch bude zapraven stěrkou a na něj 

bude položena pěnová podložka Mirelon tl. 3 mm. Poté bude provedena 

nášlapná vrstva z laminátových lamel. Budou provedeny také nové omítky a 

nový nátěr stěn. Z místností číslo 1.06 a 1.07 vznikne jedna místnost, která 

bude využívána jako obývací pokoj. 

 V místnosti číslo 1.08 budou vybourány obě příčky – v místě napojení 

příček bude povrch stěn zapraven. Bude odstraněno původní linoleum 

z podlahy. Povrch bude zapraven nivelační stěrkou. Na rovný povrch bude 

lepena keramická dlažba. 

 V místnosti číslo 1.09 vznikne nová koupelna. Z podlahy budou 

odstraněny dřevěné vlysy. Z podlahy bude odstraněna i betonová vrstva. Bude 

provedena nová betonová mazanina s elektrickým podlahovým vytápěním. Na 
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mazaninu bude lepena keramická dlažba. Ve stěnách budou vedeny nové 

instalace pro vodu, odpady a elektřinu. Budou osazeny nové zařizovací 

předměty – rohová vana, sprchový kout, dvě umyvadla a napojení na pračku. 

Rohová vana bude obezděna porobetonovými tvárnicemi, na které bude 

proveden obklad. Obklad bude nalepen i na stěny až do výšky 150 mm pod 

úroveň stropu. 

 Na původní povrch podlahy na chodbě i na schodišti do druhého 

nadzemního podlaží bude lepena keramická dlažba. 

 Budou osazena nová dveřní křídla na všechny dveře v prvním 

nadzemním podlaží. 

c) Druhé nadzemní podlaží 

 Všechna původní okna budou vybourána a budou osazena nová 

plastová okna s dvojskly. Ostění bude zapraveno stěrkou. Na všechny okna 

budou osazeny plastové bílé vnitřní parapety. Parapety budou k ostění lepeny. 

Budou vybourány i dveře na balkony, na jejichž místo budou osazeny plastové 

balkonové dveře. Balkonové dveře jsou oproti podlaze vyvýšeny. Na tomto 

místě bude osazen plastový parapet. Parapet bude k ostění nalepen. 

 Na podlahu na chodbě bude nalepena keramická dlažba. Na balkonu 

směrem do zahrady (číslo 2.06) bude proveden nový povrch. Bude odstraněna 

původní dlažba. Povrch bude zapraven stěrkou a bude nanesena hydroizolační 

stěrka. Na rovný povrch bude proveden kamínkový koberec Piedra. 

d) Vnější změny 

 Nadzemní části zdiva budou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Budou použity desky z grafitového EPS tloušťky 80 mm. 

Desky budou na původní fasádu nalepeny lepící a stěrkovou hmotou. Desky 

EPS budou dále kotveny plastovými talířovými hmoždinkami – 6 ks/m2. Na 

polystyrenové desky bude nanesena vrstva stěrkovací hmoty, do které bude 

vtlačena výztužná tkanina. Na stěrku bude provedena minerální fasádní omítka 

v hnědé barvě. 
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 Na ostění okenních otvorů budou osazeny nové plechové parapety v bílé 

barvě. Parapety budou kotveny mechanicky k oknům. 

 Povrch schodů do zahrady bude zapraven stěrkou a bude na něj 

nalepena betonová dlažba. Všechny zpevněné plochy podél objektu budou 

provedeny z vymývané betonové dlažby ukládané do stěrkopískového podsypu. 

Nová dlažba bude položena i ve sjezdu do garáže. Na části pozemku před 

rodinným domem bude vytvořeno nové dlážděné parkovací stání z vymývané 

betonové dlažby o rozměrech 2,5 x 5,0 m. Původní betonové panely budou 

odstraněny. 

6.2.2 VARIANTA Č. 2 

 Druhá varianta přestavby je navržena s ohledem na tepelně izolační 

vlastnosti obálky budovy a také na podnikatelskou činnost, která v domě 

probíhá.  

 Strop v suterénu bude zateplen deskami grafitového EPS tl. 60 mm. 

V garáži budou vybourána původní ocelová vrata a osazena nová sekční 

garážová vrata na dálkové ovládání. 

 V 1NP bude na chodbě, v zádveří, WC a v kuchyni nalepena keramická 

dlažba. Dlažba bude provedena také v místnosti č. 1.09. V této místnosti budou 

provedeny také keramické obklady stěn. Místnost bude sloužit jako koupelna a 

bude zde osazena vana, umyvadlo, sprcha a ventily pro pračku. Místnost č. 

1.07, která dříve byla koupelnou, bude využívána jako komora a bude zde 

vybourána příčka. V místnostech č. 1.05 a 1.06 budou odstraněny vlysy 

z podlahy a na srovnaný povrch budou položeny laminátové lamely. Do 

místnosti č. 1.06 bude přesunut obývací pokoj. V místnosti č. 1.05 bude zřízena 

pracovna, která bude sloužit pro podnikatelskou činnost. Budou vyměněna také 

všechna dveřní křídla. 

 V druhém nadzemním podlaží jsou situovány dva pokoje, ložnice a 

místnost pro domácí práce. Na chodbě bude novou nášlapnou vrstvou podlahy 

lepená keramická dlažba. Povrchy obou balkonů budou vyspraveny 

hydroizolační stěrkou. Na stěrku bude nanesen kamínkový koberec. Strop nad 
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2NP bude na horním líci zateplen deskami EPS 150 S. Na ně bude proveden 

záklop z OSB desek. 

 V obou nadzemních podlažích budou vybourána původní dřevěná okna a 

budou osazena nová plastová okna s dvojskly. Ostění bude zapraveno stěrkou 

a bude proveden nový nátěr stěn ve všech místnostech. Obvodové stěny budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, který se skládá z grafitových 

desek EPS o tloušťce 80 mm, stěrky s výztužnou tkaninou a fasádní omítkou 

s barevným nátěrem. Schodiště do zahrady bude zapraveno stěrkou a na jeho 

povrch bude nalepena betonová dlažba. Na soklovou část zdiva a boční strany 

schodiště bude nanesena vrstva marmolitu. Budou odstraněny betonové panely 

kolem domu, terén bude srovnán a do štěrkopískového podsypu bude skládána 

betonová vymývaná dlažba. 

6.2.3 VARIANTA Č. 3 

 Třetí varianta přestavby je založena na jednom z dnešních trendů, a to 

zřízení další bytové jednotky ve 2NP, která může sloužit další generaci nebo 

k pronájmu.  

 V suterénu je navržena pouze výměna garážových vrat.  

 V prvním nadzemním podlaží bude situováno zádveří, šatna, samostatné 

WC, koupelna, kuchyně s jídelnou a obývací pokoj. Obývací pokoj vznikne 

z původních místností č. 1.06 (ložnice) a 1.07 (koupelna). Bude vybudována 

nová místnost pro WC a z původního vznikne rozšířením šatna. Koupelna bude 

vybudována místo původního pokoje č. 1.09. Ložnice bude umístěna do 

původního obývacího pokoje č. 1.05. Na chodbách, WC, v kuchyni a v nové 

koupelně bude provedena nová nášlapná vrstva podlahy – lepená keramická 

dlažba. Keramická dlažba bude i na schodišti a chodbě ve 2NP. V koupelně 

bude tvořit povrch stěn keramický obklad. V obývacím pokoji a ložnici budou 

nášlapnou vrstvou podlahy laminátové lamely pokládané na podložku tloušťky 3 

mm. 

 V druhém nadzemním podlaží bude zřízena druhá bytová jednotka. 

Místo pokoje č. 2.05 bude vybudována koupelna a samostatné WC. V obou 

místnostech bude na podlaze lepená keramická dlažba a na stěnách keramický 
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obklad. Z protější místnosti č. 2.03 bude ložnice a budou zde z podlahy 

odstraněny původní dřevěné vlysy. V ložnici budou původní vlysy také 

odstraněny a bude provedena podlaha z laminátových lamel. Z původního 

obývacího pokoje bude vybudována kuchyně s obývacím pokojem. V této 

místnosti budou nášlapnou vrstvou podlahy laminátové lamely. Pouze v místě 

kuchyňské linky bude povrch z lepené keramické dlažby.  Místnost č. 2.02 

(pracovna) bude sloužit pro domácí práce. 

 V obou nadzemních podlažích budou vybourána původní dřevěná okna a 

budou osazena nová plastová okna s dvojskly. Ostění bude zapraveno stěrkou 

a bude proveden nový nátěr stěn ve všech místnostech. Obvodové stěny budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, který se skládá z grafitových 

desek EPS o tloušťce 80 mm, stěrky s výztužnou tkaninou a fasádní omítkou 

s barevným nátěrem. Schodiště do zahrady bude zapraveno stěrkou a na jeho 

povrch bude nalepena betonová dlažba. Na soklovou část zdiva a boční strany 

schodiště bude nanesena vrstva marmolitu. Budou odstraněny betonové panely 

kolem domu, terén bude srovnán a do štěrkopískového podsypu bude skládána 

betonová vymývaná dlažba. 

6.3 NÁKLADY  NA PŘESTAVBU  A MODERNIZACI 

Rozpočet pro navržené úpravy je vypracován v programu BuildPower S. 

Podrobný položkový rozpočet je v příloze. Rozpočet je vypracován pro variantu 

přestaveb č. 1, která se nejvíce blíží stávajícímu stavu. Výkresy návrhu 

přestavby varianty č. 1 jsou v příloze č. 4. Podrobný položkový rozpočet 

s popisem přestavby je k dispozici v příloze č. 5. 

V rozpočtu jsou oceněny všechny úpravy provedené přímo na objektu, 

které odpovídají skutečně provedeným úpravám. Jsou zde použity položky se 

stejnými nebo podobnými materiály a konstrukcemi. V rozpočtu jsou využity 

kromě běžných položek také agregované položky a vlastní položky. Vlastní 

položky jsou využity hlavně u profesí, ale také u provedení povrchu balkonu. 

Cena úprav, které jsou prováděny dalšími profesemi (elektromontáže a ostatní 

technické zařízení budov), je určena odhadem z katalogových cen zařizovacích 

předmětů a odhadu odborně způsobilé osoby. Agregovaná položka je využita u 
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zateplovacího systému. V tabulce níže je srovnání ceny skutečně provedených 

přestaveb a navržených, oceněných k programu BuildPower S. 

přestavby skutečně 

provedené [Kč] 

přestavby navrhované [Kč] 

s DPH 

1 282 589 1 149 645 

tab. 4 – Cena skutečných a navrhovaných přestaveb 
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7. OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

 Jak již je uvedeno v úvodu této práce, pro ocenění objektu jsou využity 

dvě metody. Pro zjištění obvyklé ceny rodinného domu jsem využila metodu 

přímého porovnání. Na základě několikaměsíčního sledování realitního trhu 

v Kyjově jsem nabízené rodinné domy seskupila do databáze, ve které jsou 

uvedeny základní potřebné informace o těchto objektech. Podle toho, zda je 

nabízený rodinný dům lepší či horší, upravím jejich jednotlivé jednotkové ceny a 

získám tak cenu pro oceňovaný rodinný dům. Touto metodou je rodinný dům 

oceněn včetně pozemku a všech venkovních úprav. 

 Pro srovnání jsem vypočítala také cenu zjištěnou pomocí nákladové 

metody ocenění, která je uvedena v oceňovací vyhlášce. Pro určení ceny 

zjištěné je potřeba ocenit zvlášť pozemek, rodinný dům, venkovní úpravy a 

trvalé porosty na pozemku. 

 Oběma metodami bude vybraný rodinný dům oceněn ve stávajícím stavu 

a v původním stavu z roku 1985. Přestože v textu výše jsem uvedla, že 

výstavba domu byla dokončena již v roce 1962, původní stav uvažuji z roku 

1985. To z toho důvodu, že ve skutečnosti v období od roku 1962 až 1981 dům 

nebyl zcela dokončen – některé místnosti byly bez omítek nebo nebyly 

vytápěny, měnily často svůj účel a informace o změnách jsou jen těžko 

dohledatelné. 

7.1 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ 

 Metoda přímého porovnání slouží ke zjištění ceny obvyklé, ve které jsou 

zahrnuty také venkovní úpravy a pozemek. Tato metoda odráží reálnou situaci 

na realitním trhu. 

7.1.1 TVORBA DATABÁZE  
 Na základě sledování nabídky rodinných domů na realitních serverech je 

vytvořena databáze. V období od ledna 2016 do května 2016 bylo uveřejněno 

celkem 35 inzerátů s rodinnými domy v Kyjově. Z těchto 35 rodinných domů 

zůstalo do 2. 5. 2016 v nabídce 15 objektů.  
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 Jelikož je nabídka rodinných domů v Kyjově velmi různorodá, bylo třeba 

z kompletní databáze předběžně vyloučit rodinné domy, které neodpovídali 

stavu a ostatním parametrům oceňovaného objektu. Jednalo se například o 

novostavby nebo rozestavěné budovy, dřevostavby nebo objekty s velmi malou 

užitnou plochou. Z 35 položek v databázi jsem vyloučila 15 nevhodných 

rodinných domů. Takto upravenou databázi jsem rozdělila na databázi 

s rodinnými domy v původním stavu a na databázi rodinných domů po částečné 

či úplné přestavbě. Obě databáze jsem podrobila Grubbsovu testu extrémů, 

který z každé podružné databáze vyloučil jeden rodinný dům. Databáze 

rodinných domů v původním stavu obsahuje celkem 9 rodinných domů a v 

databázi domů po opravách je shromážděno také 9 objektů. V průběhu 

sledovaného období byly některé objekty zlevněny či prodány, což bude 

zohledněno v koeficientu redukce na pramen ceny. 

7.1.2 POSTUP OCENĚNÍ POROVNÁNÍM 

 Pomocí koeficientu redukce na pramen ceny jsem upravila jednotlivé 

jednotkové ceny za m2 užitné plochy. Hodnota koeficientu závisí na tom, zda je 

známa skutečná kupní cena rodinného domu. Koeficient jsem tedy volila 

s ohledem na to, zda byl rodinný dům prodán, zlevněn, nebo zda je nabízen za 

stejnou cenu delší dobu. 

 Pro porovnání nabízených objektů s oceňovaným slouží koeficienty 

úpravy ceny: 

 • K1 – koeficient úpravy na polohu objektu ve městě 

 • K2 – koeficient úpravy na velikost pozemku 

 • K3 – koeficient úpravy na garáž a parkovací stání 

 • K4 – koeficient úpravy na celkový stav objektu 

 • K5 – koeficient úpravy na vybavení objektu 

 • K6 – koeficient úpravy na celkovou velikost objektu 

 • K7 – koeficient úpravy na venkovní úpravy 

 • K8 – koeficient úpravy dle další úvahy zpracovatele 
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Koeficient úprav na polohu objektu 

 V tomto koeficientu je zohledněna poloha rodinného domu ve městě, 

tedy jak je objekt vzdálen od centra. Oceňovaný objekt se nachází v části 

Nětčice, která bezprostředně navazuje na část Kyjov, kde je centrum celého 

města a tím pádem i veškerá občanská vybavenost. Část Boršov také navazuje 

přímo na Kyjov, ovšem zástavba se táhne spíše dál od centra. Bohuslavice jsou 

pak od centra vzdáleny čtyři kilometry, takže rodinné domy nabízené v této 

lokalitě jsou z hlediska tohoto parametru nejméně výhodné. Naopak objekty, 

které jsou přímo v Kyjově, mají výhodnější polohu než oceňovaný dům. 
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Č.P. ČÁST MĚSTA 

4 Kyjov 1 Nětčice 

7 Kyjov 6 Boršov 

8 Kyjov 9 Kyjov 

10 Bohuslavice 21 Nětčice 

11 Kyjov 29 Nětčice 

13 Bohuslavice 31 Boršov 

15 Nětčice 32 Kyjov 

17 Kyjov 34 Nětčice 

23 Nětčice 35 Nětčice 

tab. 5 – Poloha srovnávacích rodinných domů 

Koeficient úpravy na velikost pozemku 

 Tímto koeficientem hodnotím velikost pozemku, na kterém daný objekt 

leží. Řešený rodinný dům je součástí pozemku o výměře 400 m2, který je 

v jednotném funkčním celku s pozemkem o velikosti 511 m2. Většina 

nabízených rodinných domů leží na pozemcích o menší výměře, což považuji 

za horší vlastnost – čím je plocha pozemku menší, tím je hodnota koeficientu 

nižší a naopak. Každá hodnota vždy odpovídá určitému rozmezí plochy. Horní 

hranice koeficientu je ovšem dána hodnotou 1,05 pro pozemky o ploše vyšší jak 

2000 m2. 
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OCEŇOVANÝ 
OBJEKT 911 m2 
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Č.P. 
PLOCHA 

POZEMKU 
[m2] 

4 847 1 133 

7 1 881 6 354 

8 812 9 586 

10 5 205 21 428 

11 151 29 876 

13 1 813 31 238 

15 1 041 32 330 

17 1 047 34 276 

23 1 040 35 603 

tab. 6 – Plocha pozemků u srovnávacích rodinných domů 

Koeficient úpravy na garáž a parkovací stání 

 Rozhodujícím kritériem je také možnost parkování pro auta. Velká část 

nabízených domů byla postavena v době, kdy vlastnictví auta nebylo 

samozřejmostí, a proto nemají zřízenou garáž ani parkovací stání.  I 

v oceňovaném objektu byla garáž a parkovací stání vybudováno až v roce 1981 

a další parkovací stání v roce 2010. Celkem má tedy dům možnost parkování 

v garáži a na dvou stáních před domem. Hodnota koeficientu je tedy volena 

s ohledem na to, zda má nabízený dům garáž, kryté nebo nekryté parkovací 

stání, nebo je-li bez možnosti parkování na vlastním pozemku. 
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OCEŇOVANÝ OBJEKT 

garáž, 1 nekryté parkovací stání garáž, 2 nekryté parkovací stání 

Č.P. MOŽNOST PARKOVÁNÍ Č.P. MOŽNOST PARKOVÁNÍ 

4 garáž, parkovací stání 1 garáž, parkovací stání 

7 není 6 garáž, parkovací stání 

8 není 9 garáž 

10 garáž 21 garáž 

11 garáž, parkovací stání 29 kryté parkovací stání 

13 kryté parkovací stání 31 parkovací stání 

15 garáž 32 garáž 

17 není 34 garáž 

23 garáž, parkovací stání 35 garáž, parkovací stání 

tab. 7 – Parkovací možnosti u srovnávacích rodinných domů 

Koeficient úpravy na celkový stav objektu 

 V tomto koeficientu se odráží celkový stav a vzhled rodinného domu. 

Stěžejní jsou jak informace z inzerátu, tak i fotografie objektu. Zohledňuji hlavně 

to, zda je objekt zateplen, zda má vyměněná okna a dveře apod. Na fotografiích 

sleduji případné poškození fasády (opadaná omítka, trhliny, vlhká místa apod.), 

stav střechy (zprohýbaná, chybějící krytina, porostlá mechem apod.) a celkový 

vnější vzhled. 

Koeficient úpravy na vybavení objektu 

 Hodnota tohoto koeficientu závisí na vnitřních vlastnostech rodinného 

domu – zejména na typu místností a jejich vybavení. Sleduji hlavně počet 

obytných místností, existence samostatného WC, komory pro ukládání potravin, 

dílny či pracovny, sauny, prádelny apod. Na fotografiích si opět všímám vzhledu 

a stavu interiéru. 
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OCEŇOVANÝ RODINNÝ DŮM 
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1S: 
- dílna, prádelna, 
komora, (garáž) 
1NP: 
- zádveří, samostatné 
WC, obývací pokoj, 
ložnice, pokoj, 
kuchyně s jídelnou, 
koupelna 
2NP: 
- pracovna, 2 pokoje, 
obývací pokoj, 2 
balkony 
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1S: 
- dílna, pracovna, 
komora, (garáž) 
1NP: 
- 2 zádveří, 2 
samostatné WC, 2 
obývací pokoje, 
koupelna, kuchyně s 
jídelnou 
2NP: 
- 3 pokoje, ložnice, 2 
balkony 

tab. 8 – Místnosti oceňovaného objektu 

Koeficient úpravy na celkovou velikost objektu 

Koeficient úpravy na celkovou velikost objektu jsem volila s ohledem na 

celkovou podlahovou plochu objektu. Pro každou hodnotu jsem si zvolila 

rozmezí plochy. Rozpětí hodnot koeficientu jsem volila menší, protože 

podlahovou plochu rodinných domů jsem zohledňovala již při třídění databáze. 

Čím má objekt menší celkovou podlahovou plochu, tím je hodnota koeficientu 

úpravy na celkovou velikost objektu větší, protože u menších objektů vychází 

jednotková cena většinou vyšší. 
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OCEŇOVANÝ OBJEKT 
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OCEŇOVANÝ OBJEKT 

275 281 

Č.P. PODL. PLOCHA 
[m2] Č.P. PODL. PLOCHA 

[m2] 

4 194 1 231 

7 131 6 282 

8 350 9 285 

10 130 21 150 

11 230 29 320 

13 120 31 231 

15 295 32 150 

17 168 34 184 

23 292 35 230 

tab. 9 – Podlahové plochy srovnávacích rodinných domů 
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Koeficient úpravy na venkovní úpravy 

 V tomto parametru je zohledněno využití a vybavení zahrady, zda slouží 

pro odpočinek nebo má spíše hospodářské využití, jak je zahrada upravena 

(okrasné záhony a jiné okrasné prvky, zahradní jezírko s rybami, zatravněná 

plocha, záhony pro pěstování apod.). Mezi hodnocené venkovní úpravy patří 

také zahradní altán, udírna, popřípadě gril, bazén, terasa apod. 

 Dříve byla zahrada k oceňovanému objektu využívána hlavně 

k pěstování plodin a chovu drobné domácí zvěře. Její využití bylo zcela 

zemědělské. Na pozemku byla vysazena spousta ovocných i okrasných stromů 

a keřů i okrasných rostlin. Během let byla v zahradě provedena spousta úprav. 

Nyní má pozemek funkci jak hospodářskou, tak i odpočinkovou. Je zde velká 

zatravněná plocha, zahradní altán s posezením a grilem, zemní bazén, podél 

kterého je vysazen živý plot. Živý plot opticky rozděluje odpočinkovou a 

zemědělskou část zahrady. Za tímto plotem dál je terén upraven do formy 

záhonů a jsou zde také vysazeny ovocné stromy a keře. V celé zahradě i před 

domem se nachází spousta okrasných rostlin a několik okrasných stromů. 

Koeficient úpravy dle další úvahy zpracovatele 

 Poslední koeficient je využit v případě, kdy znalec zastává názor, že 

rodinný dům v databázi má další zlepšující, případně zhoršující vlastnosti, které 

nejsou zohledněny v předchozích parametrech. 

 Součinem všech osmi výše uvedených koeficientů úpravy získáme index 

odlišnosti IO. Tento koeficient zohledňuje souhrnně všechna hodnocená kritéria 

u jednotlivých srovnávacích rodinných domů. Podílem jednotkové ceny objektu 

za m2 a indexu odlišnosti, pak získám od každého srovnávacího rodinného 

domu upravenou jednotkovou cenu. Z těchto jednotlivých cen je určena 

průměrná cena, minimální a maximální cena a také rozmezí cen získané 

součtem a rozdílem průměru a směrodatné odchylky. Pro odhad cen obvyklé 

jsem zvolila v obou případech průměrnou hodnotu ceny. 
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7.2 OCENĚNÍ DLE PLATNÉHO  OCEŇOVACÍHO PŘEDPISU 

 Zjištěnou cenu rodinného domu v Kyjově určím podle platného předpisu, 

kterým je zákon o oceňování majetku a k němu prováděcí oceňovací vyhláška. 

Je třeba ocenit zvlášť pozemek, stavbu na něm, venkovní úpravy a trvalé 

porosty. Cena pozemku bude společná pro rodinný dům v původním i 

stávajícím stavu. Ceny jsou pro tyto dva stavy objektu rozlišeny u stavby, u 

venkovních úprav a trvalých porostů. 

7.2.1 POZEMEK 

 Řešený rodinný dům je součástí pozemku p. č. 289 o výměře 400 m2 

v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek p. č. 63/4 s výměrou 

511 m2 je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada. Tyto dva pozemky tvoří 

jednotný funkční celek o celkové výměře 911 m2. 

 Pro ocenění je důležité určit správný druh pozemku podle platného 

členění. V tomto případě se jedná o stavební pozemek, který je zastavěný. 

Kyjov nemá vypracovánu cenovou mapu ani není vyjmenovanou obcí. Základní 

cenu pozemku jsem převzala z tabulkových hodnot pro nejbližší vyjmenovanou 

obec, kterou je okresní město Hodonín. Základní cenu dále upravuji pomocí 

jednotlivých hodnot kvalitativních pásem, které zohledňují velikost obce, její 

hospodářsko-správní význam, polohu obce, možnost napojení na technickou 

infrastrukturu, dopravní obslužnost obce a občanskou vybavenost v obci. Také 

jsem určila index cenového porovnání, který je součinem indexu trhu, indexu 

omezujících vlivů pozemku a indexu polohy. Pomocí součinu základní ceny a 

indexu cenového porovnání získám základní cenu upravenou v Kč/m2 pro 

oceňované pozemky. Jelikož jsou pozemky v jednotném funkčním celku o 

celkové výměře menší než 1000 m2, je tato cena konečná a dále už se 

neupravuje. 

7.2.2 STAVBA 

 Oceňovanou stavbou je rodinný dům s obestavěným prostorem větším 

než 1100 m3, což je základní kritérium pro ocenění rodinného domu 

nákladovým způsobem. Rodinný dům je podsklepený se dvěma nadzemními 

podlažími, takže se dle tabulky jedná o typ stavby D. Toto zařazení a také ještě 
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typ střechy slouží pro určení základní ceny za m3 obestavěného prostoru 

rodinného domu. Základní cena je dále upravena koeficientem vybavení, 

polohovým a koeficientem změny cen staveb. Hodnoty posledních dvou 

parametrů jsou uvedeny v tabulkách. Koeficient vybavení závisí na cenových 

podílech jednotlivých konstrukcí v objektu. Závisí na provedení konstrukce 

(nadstandardní, standardní nebo podstandardní) a zda je existující konstrukce 

ve výčtu konstrukcí nebo naopak v objektu chybí. 

 V nákladové metodě ocenění se zohledňuje i opotřebení stavby. U 

jednotlivých konstrukcí je uvedeno stáří a životnost. V oceňovaném rodinném 

domě došlo k výměně několika konstrukcí (střešní krytina, vybavení kuchyně 

apod.) – u těchto položek je uvedeno stáří od doby, kdy byla konstrukce 

zabudována. Celkové opotřebení objektu jsem určila analytickou metodou. 

Důležité je, aby opotřebení jednotlivých konstrukcí nepřesáhlo 100%. Pro 

konečnou úpravu ceny využiji již zjištěný index trhu a index polohy. 

 Řešený rodinný dům má v katastru evidováno omezení vlastnického 

práva. Na pozemek, jehož součástí je stavba, je zřízeno věcné břemeno 

užívání. Toto právo je oceněno zjednodušeně částkou 10 000 Kč, která se od 

celkové ceny rodinného domu odečítá. 

7.2.3 VENKOVNÍ ÚPRAVY 

 Pro rodinný dům v původním i stávajícím stavu jsou všechny venkovní 

úpravy oceněny zjednodušeným způsobem. Cena venkovních úprav u 

rodinného domu v původním stavu činí 3,5 % z ceny rodinného domu. Jelikož 

venkovní úpravy pro objekt ve stávajícím stavu jsou v lepším provedení, je 

jejich cena ve výši 5,0 % z ceny stavby. Výjimkou je pouze bazén a zahradní 

altán. Konstrukce bazénu neodpovídá popisu v oceňovací vyhlášce, a proto je 

cena bazénu určena z pořizovací ceny s vlivem opotřebení (bazén byl 

vybudován v roce 2004). Životnost plastového svařovaného bazénu jsem 

uvažovala 50 let. Cenu zahradního altánu jsem získala jakou součin tabulkové 

jednotkové ceny a zastavěné plochy. 

 Na pozemku jsou také vybudovány objekty, které dříve sloužili pro chov 

drobné domácí zvěře. Do ocenění venkovních úprav jsem je ovšem nezahrnula 
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z toho důvodu, že jsou v současné době v takovém stavu, kdy by nebylo možné 

je pro původní účel využívat. 

7.2.4 TRVALÉ POROSTY 

 Zahrada je využívána také k pěstování plodin a jsou na ní také vysazeny 

různé okrasné rostliny. Tyto trvalé porosty jsem ocenila zjednodušeným 

způsobem pro smíšené trvalé porosty ovocných dřevin a okrasných rostlin. Pro 

zjištění ceny trvalých porostů jsem využila již určenou cenu pozemku, celkovou 

pokryvnou plochu těchto trvalých porostů. Cena trvalých porostů je ve výši 6,5% 

z ceny pozemku. 
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8. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ OCENĚNÍ 

 Veškeré výpočty a tabulky jsou k dispozici v příloze č. 7 – Ocenění 

rodinného domu v Kyjově. 

 Metodou přímého porovnání je oceněn rodinný dům ve stávajícím stavu 

po stavebních úpravách a v původním stavu z roku 1985. Cena oceňovaného 

rodinného domu je stanovena jako součin průměrné jednotkové ceny odvozené 

v Kč/m2 a z podlahové plochy v m2. Cena stanovená přímým porovnáním je 

určena souhrnně pro rodinný dům, pozemek, venkovní úpravy a trvalé porosty. 

 Rodinný dům v původním stavu je srovnáván s devíti podobnými domy 

v Kyjově. Cena rodinného domu v původním stavu stanovená přímým 

porovnáním je zaokrouhlena na částku 2 710 000 Kč. 

PŮVODNÍ STAV 

průměrná jednotková cena [Kč/m2] 9 859 

podlahová plocha [m2] 275 

cena rodinného domu [Kč] 2 711 194 

cena rodinného domu po zaokrouhlení 2 710 000 

tab. 10 – Výsledky přímého porovnání RD v původním stavu 

 K ocenění rodinného domu ve stávajícím stavu je využita databáze 

s devíti podobnými rodinnými domy v Kyjově. Cena rodinného domu stanovená 

přímým porovnáním po zaokrouhlení je 3 130 000 Kč. 

STÁVAJÍCÍ STAV 

průměrná jednotková cena [Kč/m2] 11 143 

podlahová plocha [m2] 281 

cena rodinného domu [Kč] 3 131 183 

cena rodinného domu po zaokrouhlení 3 130 000 

tab. 11 – Výsledky přímého porovnání RD ve stávajícím stavu 

 V programu BuildPower byla vyčíslena cena navržených stavebních 

úprav v rámci varianty č. 1. Materiály jsou zvoleny podle skutečně provedených 

přestaveb tak, aby úpravy co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu. Navržené 
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přestavby ve variantě č. 1 se týkají pouze rodinného domu – není zde zahrnuto 

vybudování zahradního altánu ani bazénu. Celková cena těchto přestaveb dle 

položkového rozpočtu je 1 149 645 Kč. Hodnoty v tabulce jsou uvedeny 

v korunách českých. Podrobný položkový rozpočet je v příloze č. 5. 

cena RD v původním stavu 2 710 000 

cena navržených stavebních úprav 1 149 645 

cena RD za předpokladu provedení 

navržených stavebních úprav 
3 859 645 

cena RD ve stávajícím stavu 3 130 000 

cena provedených stavebních úprav 

v rozsahu navrhovaných 
1 282 589 

cena provedených stavebních úprav celkem 2 804 915 

tab. 12 – Shrnutí cen stanovených přímým porovnáním a cen přestaveb 

 Rodinný dům je oceněn také podle oceňovací vyhlášky. Jsou oceněny 

obě varianty – původní a stávající stav. Celková cena dle oceňovací vyhlášky 

se skládá z ceny pozemku, ceny rodinného domu oceněného nákladovým 

způsobem, ceny venkovních úprav a ceny trvalých porostů.  

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

[Kč/m3] 

OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR 

[m3] 

JEDNOTKOVÁ CENA 

[Kč/m3] 

OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR 

[m3] 

1 524 1 128,90 2 647 1 173,33 

cena celkem (p ůvodní stav) 

[Kč] 

cena celkem (stávající stav) 

[Kč] 

2 720 000 4 630 000 

tab. 13 – Celkové ceny stanovené dle oceňovací vyhlášky 

Cena pozemku je stanovena z tabulkové hodnoty základní ceny 

pozemku pro Hodonín v Kč/m2, která je upravena pomocí hodnot kvalitativních 

pásem a indexem cenového porovnání, a z výměry pozemků v m2, které jsou 

v jednotném funkčním celku. Cena rodinného domu je určena nákladovým 

způsobem pomocí základní ceny z tabulky v Kč/m3 upravené koeficientem 

vybavení stavby, koeficientem polohovým a koeficientem změn cen staveb a 



-78- 

obestavěného prostoru stavby v m3. Od ceny rodinného domu je odečtena 

hodnota věcného břemena, která je stanovena podle oceňovací vyhlášky na 

10 000 Kč. Venkovní úpravy jsou oceněny zjednodušeným způsobem pomocí 

procentního podílu z ceny rodinného domu. Pouze cena bazénu je stanovena 

z pořizovací ceny s uvažováním opotřebení a cena zahradního altánu je určena 

z tabulkových hodnot. Cena trvalých porostů je určena z ceny pozemku 

v Kč/m2, koeficientu a pokryvné plochy porostů v m2. Jednotlivé ceny jsou 

uvedeny v tabulce níže. 

 PŮVODNÍ STAV STÁVAJÍCÍ STAV 

rodinný dům 1 719 966 3 105 912 

pozemek 922 243 922 243 

venkovní úpravy 60 199 583 242 

trvalé porosty 12 898 17 376 

CENA CELKEM 2 720 000 4 630 000 

tab. 14 – Shrnutí cen stanovených podle oceňovací vyhlášky 

 V grafech autora práce níže je vyznačen podíl jednotlivých částí (rodinný 

dům, pozemek, venkovní úpravy, trvalé porosty) na celkové ceně. 

 
graf 4 – Struktura ceny zjištěné rodinného domu v původním stavu 
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graf 5 – Struktura ceny zjištěné rodinného domu ve stávajícím stavu 

 V závěrečné tabulce jsou shrnuty všechny výsledky ocenění – tedy obě 

ceny obvyklé rodinného domu v Kyjově určené přímým porovnáním a obě ceny 

zjištěné rodinného domu stanovené podle oceňovací vyhlášky. 
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ZJIŠTĚNÁ CENA 
PŘÍMÉ POROVNÁNÍ OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA 

2 710 000 2 720 000 

    
Výše uvedená cena 
zahrnuje i pozemek, 
venkovní úpravy a trvalé 
porosty. 

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ 

RD 1 719 966 

OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA 

pozemek 922 243 

venkovní úpravy 60 199 

trvalé porosty 12 898 
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3 130 000 

  

4 630 000 

    
Výše uvedená cena 
zahrnuje i pozemek, 
venkovní úpravy a trvalé 
porosty. 

NÁKLADOVÉ OCENĚNÍ 

RD 3 105 912 

OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA 

pozemek 922 243 

venkovní úpravy 583 242 

trvalé porosty 17 376 

tab. 15 – Shrnutí výsledků ocenění 
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9. ZÁVĚR 
 Cílem této diplomové práce je posoudit, zda je výhodnější rodinný dům 

prodat ve stávajícím stavu nebo až po přestavbách s ohledem na úroveň 

poptávky a nabídky na realitním trhu v Kyjově. V rámci analýzy trhu jsem 

zaznamenala, že v Kyjově se nabízí poměrně dost rodinných domů, které 

prošly částečnou nebo celkovou rekonstrukcí, současně i rodinných domů, u 

kterých byla prováděna pouze běžná údržba, ale během jejich existence 

nedošlo k významnějším přestavbám. Jelikož jsem situaci na realitním trhu 

v Kyjově sledovala delší období (od začátku roku 2016 dodnes), zjistila jsem, že 

větší zájem je o domy bez provedených přestaveb, ale za předpokladu dobrého 

stavu objektu. Rodinné domy, které jsou v horším stavu – např. opadaná 

omítka, trhliny v obvodových stěnách a vlhkostní poruchy; jsou v inzerci 

nabízeny stále. Rodinné domy po rekonstrukci jsou realitními kancelářemi 

nabízeny za vyšší cenu, kterou ovšem lidé hledající v této lokalitě bydlení 

nejsou příliš ochotní zaplatit. Toto může být způsobeno tím, že Kyjov je 

relativně malé město s úrovní nezaměstnanosti o trochu vyšší, než je průměr 

v Jihomoravském kraji, a tak nemusí být pro mladé rodiny lákavým. Dalším 

důvodem může být, že každý si svůj rodinný dům raději opraví sám podle svých 

požadavků a zvyklostí. 

 Rodinný dům, který jsem si pro toto posuzování vybrala, byl stavěn 

v letech 1959 až 1962. Úplné dokončení objektu s několika úpravami a 

dokončeními proběhlo do roku 1985, proto jsem si v tomto roce zvolila výchozí 

stav objektu (v práci nazýván „původní stav“) pro ocenění rodinného domu bez 

přestaveb a navrhla pro něj na dnešní poměry vhodný rozsah rekonstrukce 

s rozpočtovými náklady 1 149 465 Kč včetně DPH, které činí v tomto případě 

15 %. Podrobný položkový rozpočet jsem vypracovala v programu BuildPower. 

U rodinného domu v původním stavu byla určena cena obvyklá přímým 

porovnáním a cena zjištěná podle oceňovací vyhlášky. Obě celkové ceny po 

zaokrouhlení jsou velmi podobné, rozdíl činí jen 10 000 Kč. Obvyklá cena 

objektu bez rekonstrukce je srovnatelná s cenou nabízených rodinných domů 

podobného typu. 
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 Řešený rodinný dům do dnešní doby prošel mnoha stavebními úpravami, 

které pozitivně přispívají jeho celkovému vzhledu. Mezi zásadní přestavby patří 

přístavba, výměna oken, provedení nových nášlapných vrstev podlah a 

povrchových úprav stěn, nové vybavení koupelny i kuchyně, zateplení objektu, 

sadové úpravy v zahradě, vybudování zahradního altánu s grilem a zemní 

bazén s možností solárního ohřevu vody. Ocenění jsem tedy provedla také pro 

stav rodinného domu v roce 2016 (v práci nazýván „stávající stav“). U 

stávajícího stavu je stanovena obvyklá i zjištěná cena stejně jako u rodinného 

domu v původním stavu. V tomto případě se obě celkové ceny po zaokrouhlení 

relativně hodně liší – cena obvyklá je zhruba o třetinu nižší než cena zjištěná 

rodinného domu. Rozdíl mezi cenami činí 1 500 000 Kč. Myslím, že tato 

skutečnost je způsobena hlavně lokalitou, ve které se objekt nachází, a poměry 

na místním trhu s nemovitými věcmi. Jak je zřejmé z analýzy realitního trhu, 

rodinné domy po rekonstrukci, které jsou srovnatelné s oceňovaným rodinným 

domem, jsou v inzerci nabízeny za vyšší ceny. Jenže lidé o ně příliš nejeví 

zájem – v nabídce jsou tyto rodinné domy dlouho a u některých došlo ke 

snížení nabídkové ceny i vícekrát. Ve sledovaném období byly prodány pouze 

podobné rodinné domy s cenou do 3 000 000 Kč, domy nabízené za vyšší cenu 

jsou v inzerci stále. 

Obvyklá cena rodinného domu bez přestaveb v Kyjově je 2 710 000 Kč. 

Obvyklá cena rodinného domu po provedených přestavbách je 3 130 000 Kč. 

Rozdíl mezi těmito dvěma cenami činí pouze 420 000 Kč. 

Posoudit, zda je výhodnější rodinný dům prodat s provedenými 

přestavbami nebo bez nich, je relativně problematické. Rozhodnutí závisí na 

lokalitě, typu a stavu rodinného domu a rozsahu případné rekonstrukce. Podle 

mého názoru je v Kyjově z pohledu prodávajícího výhodnější prodat stejný, 

nebo podobný typ rodinného domu bez provedení přestaveb. Na závěr bych si 

dovolila uvést teoretickou tabulku 16 s cenami rodinného domu a rekonstrukce 

z podhledu prodávajícího (kladné hodnoty) a kupujícího (záporné hodnoty): 

 ceny pro RD bez oprav ceny pro RD po opravách 

z pohledu prodejce + 2 710 000 + 1 980 355 
(+ 3 130 000 – 1 149 645) 

z pohledu kupujícího - 3 859 645 
(- 2 710 000 – 1 149 645) 

- 3 130 000 
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