
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
INSTITUT OF FORENSIC ENGINEERING 

  
 

 

 

  

ANALÝZA VHODNOSTI 
REKONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   ING. JAROSLAV CHYTIL 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING. VÍTĚZSLAVA HLAVINKOVÁ, PH.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2016 



2 

 

  



3 

 

 
  



4 

 

Abstrakt 

Zaměřil jsem se na hodnocení vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu z hlediska 

návratnosti investice. Pro názornost a příklad jsem zvolil část průmyslového areálu 

v Nové Vsi u Pohořelic. 

Při řešení bylo pouţito vědomostí z oblasti investování, oceňování nemovitých věcí 

a rozpočtování rekonstrukcí. 

Výsledkem práce je jak hodnocení pomocí ekonomický ukazatelů (v tomto případě čistá 

současná hodnota investice), které prokáţí vhodnost (nebo nevhodnost) a rozsah 

rekonstrukce z hlediska návratnosti investovaných finančních prostředků. 

Přínosná tato diplomová práce můţe pro majitele nemovitostí, kteří zvaţují její 

rekonstrukci a chtějí nemovitost pronajímat. 

  

Klíčová slova 

Cena, hodnota, hodnocení investice, doba návratnosti, čistá současná hodnota, 

pronájem, hala, průmyslové objekty, skladování 

 

  

  

Abstract 

 

I concentrated on assessing the suitability of the reconstruction of the industrial complex 

in terms of return on investment. For illustration and example, I chose part 

of an industrial complex in Nova Ves near Pohořelic. The solution was used knowledge 

from the field of investments, valuation of immovable assets and budgeting 

reconstruction. The result is both evaluation using economic indicators (in this case, the 

net present value of the investment), which demonstrate the appropriateness (or 

inappropriateness) and the extent of reconstruction in terms of return on invested funds. 

This thesis is beneficial for the homeowners who are considering reconstruction and 

want to rent a property. 
 

Keywords 

 

Price, value, evaluation of investment, payback period, net present value, lease, hall , 

industrial buildings , storage  
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1 Úvod 

Diplomová práce se bude věnovat analýze vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu 

v Nové Vsi u Pohořelic. Cílem práce je zjistit, zda je vhodnější areál pronajímat 

v původním stavu nebo investovat další finanční prostředky do zrekonstruování. K tomu 

potřebuji zmapovat trh s pronajímanými obdobnými objekty před rekonstrukcí 

a po rekonstrukci. Díky tomu zjistím, o kolik je vyšší cena za m
2
 pronajímaných 

prostorů u zrekonstruovaných objektů. Dále stanovit náklady případnou rekonstrukci.  

Výstupem práce tedy bude analýza trhu, rozpočet rekonstrukce a ekonomická analýza 

vhodnosti rekonstrukce. 

V první polovině této práce se pokusím vysvětlit základní teoretické pojmy a definice, 

s nimiţ se setkáme u praktického příkladu. S těmito termíny a pojmy se můţe majitel 

nemovitosti setkat nejen při nutnosti vypracování odhadu nemovité věci nebo 

znaleckého posudku. 

K tomu, abychom dokázali správně zmapovat aktuální trh, nám pomůţe vytvoření 

databáze aktuálně nabízených a v blízké minulosti zrealizovaných obchodů 

s pronajímanými výrobními nebo skladovacími prostory. Během svojí práce se zaměřím 

na analýzu trhu v oblasti s výbornou dostupnosti do Brna. Půjde především ale o Brno-

venkov. Vyuţiji nejen internetových vyhledávačů a serverů s nabízenými skladovacími 

a výrobními prostory, ale také jiţ realizované pronájmy společností RE/MAX Go. 

Pro konečné vyhodnocení výhodnosti nám pomohou znalosti z oblasti investování. 

V případě zvolení nejvhodnější metody budeme na konci schopni říci, zda je vhodnější 

areál zrekonstruovat či nikoli. Dále se moje diplomová práce dotkne oblasti oceňování 

nemovitých věcí a rozpočtování v oblasti rekonstrukce budov. 

Motivaci k přečtení této diplomové práce mohou mít lidé, kteří vlastní 

(nebo si pronajímají) výrobní či skladovací prostory a přemýšlí nad tím, zda prostory 

opravit či nikoli. Spíše neţ konkrétní závěr zjistí, jak postupovat ve svém případě. 

Mojí hypotézou je, ţe se vyplatí investovat další prostředky do rekonstrukce areálu. 

Vzhledem k technickému stavu objektů bude v blízké rekonstrukce nutná. Z výsledků 

této diplomové práce se dozví, v jakém rozsahu rekonstrukce proběhne – zda pouze 

nejnutnější opravy nebo modernizace. Zajímavé bude i zjištění, jak výsledek ovlivní 
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výše náklady na rekonstrukci financovat z cizích zdrojů, tedy například navýšením 

hypotéčního úvěru. 
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2 Definice pojmů 

2.1 Cena  

Obecně se termínem cena rozumí vyjádření směnné hodnoty věci nebo plnění 

v penězích. Tedy vyjádření hodnoty zboţí nebo sluţeb v jiných jednotkách. Cena 

konkrétního výrobku nebo sluţby je proměnlivá v čase a to v závislosti na faktorech, 

které cenu ovlivňují.  

Základní definice říká, ţe cena se mění v závislosti na nabídce a poptávce daného 

produktu nebo sluţby. Tedy jako výslednice vzájemného působení nabídky a poptávky. 

Tím se stává na jedné straně funkcí nabídky a na druhé straně funkcí poptávky. Cena 

rovnováţná nastane, pokud se nabídka rovná poptávce. 

Cena produktu nebo sluţby je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují 

potencionálního zákazníka při rozhodování, avšak nesmí být tím nejdůleţitějším 

faktorem. Cena má mnoho podob – mzda, záloha, nájemné, školné, poplatek atd. [1] 

Cena je pojem pouţívaný poţadovanou, nabízenou nebo zaplacenou částkou za zboţí 

nebo sluţbu. Tato částka zůstává historickým faktem, který je nebo není zveřejněný. [2] 

Zákon říká, ţe cena je peněţní částka: 

 Zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům neţ k prodeji. 

 Sjednaná při nákupu a prodeji zboţí. [3] 

2.2 Hodnota 

Termíny hodnota nemovitosti a cena nemovitosti se často zaměňují. Hodnota 

nemovitosti udává ideální částku, kterou by daná věc měla mít, ale neudává 

poţadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou cenu. Jde především o vyjádření 

uţitku nebo zájmu o věc pro vlastníka. Hodnotu věci lze vyjádřit mj. peněţní částkou 

pohybující se pravděpodobně v nějakém rozpětí. 

Hodnota vyjadřuje odhad ceny zboţí nebo sluţby. Jde o vyjádření uţitku věci 

ve prospěch vlastníka. Hodnota není skutečně zaplacenou, poţadovanou nebo 

nabízenou věcí. [2] 
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2.3 Vztah mezi cenou a hodnotou 

Hodnotu věci nelze vyjádřit přesně stanovenou peněţní částkou, ale určením hodnoty 

věci se můţeme přiblíţit k případné ceně majetku. Pokud prodávající a kupující mají 

v ruce kvalifikovaný odhad, mohou a nemusejí se tímto řídit. Cena následného prodeje 

se můţe a nemusí blíţit odhadované částce. Změna výše ceny nemusí záviset na změně 

hodnoty věci a naopak. [2] 

2.4 Nájem 

„Vztah mezi pronajímatelem neboli vlastníkem bytu a nájemcem, na který se vztahuje 

ochrana nájemního bydlení dle občanského zákoníku.“, jak uvádí zdroj. [4] 

Nájemce prostorů obvykle hradí majiteli (pronajímateli) nájemné. [4] 

Další pojmy týkající se této problematiky: 

 Pacht = pronájem zemědělské půdy (§ 2332 aţ 2357 zákon č. 89/2012 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů - občanského zákoníku) 

 Podnájem (§ 2274 zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů - 

občanského zákoníku) 

 Pronájem – „hovorový“ výraz pro nájem. 

2.5 Budova a hala 

Dle kódů CZ-CC se v sekci 1 dozvídáme, ţe pod pojmem budova se téţ rozumí hala 

(tj. budova s halovými prostory). [27] 

Pokud přejdeme ve vyhlášce č. 441/2013 Sb., (k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a vyhlášky č. 345/2015 Sb., 

tabulka č. 1) k §12 a odstavci prvnímu, vyhláška nám říká: „Jako budova se oceňuje 

stavba, kterou nelze zařadit podle účelu jejího užití mezi stavby oceňované podle 

§ 13 až 22. Pokud je budova stavbou, jejíž zastavěná plocha činí nejméně 150 m
2
, o 

jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů 

vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných 

střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru nejméně 400 m
3
, činí více než dvě 

třetiny obestavěného prostoru stavby, je považována za halu; za svislé konstrukce 
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vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové 

prvky, jako jsou zejména sloupy a pilíře, a svislé konstrukce nedosahující výšky 

1,7 m.“. [31] 
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3 Druhy cen na trhu s nemovitými věcmi 

Následující kapitola bude zaměřena na všechny ceny, které mohou stavby provázet. 

Zmíním se i o tom, které metody jsou vhodné pro které typy staveb, nemovitostí 

a pozemků. 

3.1 Cena zjištěná (administrativní, úřední) 

Je to cena zjištěná výpočtem, která se stanovuje podle cenového předpisu. Má několik 

způsobů vyuţití, z nichţ k nejčastějšímu patří určování výše daňové povinnosti 

při převodu vlastnického práva k nemovitostem. Současným platným cenovým 

předpisem je vyhláška č. 540/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 640/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. V případech zjišťování administrativní ceny ke starším datům 

se však pouţívají i dříve platné cenové předpisy. Vyhláška o oceňování nemovitostí 

je pravidelně kaţdý rok novelizována a kaţdým rokem se mění řada koeficientů 

zohledňujících lokalitu stavby, druh stavby, umístění stavby a také současný stav 

nabídky a poptávky obdobných staveb v dané lokalitě. Tyto údaje jsou získávány 

vyhodnocováním provedených obchodních transakcí v uplynulém období. Mění se také 

metodika zjišťování cen. [2] 

3.2 Cena pořizovací (historická) 

Cena, za kterou bylo moţno věc pořídit v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména 

staveb, cena v době jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. Vyskytuje se nejčastěji 

v účetní evidenci. [3] 

3.3 Cena reprodukční 

Je to cena, za kterou by bylo moţné v současné době a na stávajícím místě předmětnou 

stavbu znovu postavit (pořídit - reprodukovat). Proto je někdy označována také jako 

cena reprodukční pořizovací (např. viz § 25, odst. 5, písm. a, zákona č. 563/1991 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). Není přitom vůbec důleţité, kdy a za jakou pořizovací 

cenu byla stavba skutečně postavena a do jaké míry je opotřebena. Pro stanovení této 

ceny existuje několik metod, lze ji zjistit například poloţkovým rozpočtem stavby, 
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rozpočtováním pomocí agregovaných poloţek nebo porovnáním s obdobnými 

realizovanými stavbami pomocí technicko-hospodářských ukazatelů (např. ÚRS). [4] 

3.4 Věcná hodnota 

(téţ "substanční hodnota", dle právního názvosloví "časová cena") je v podstatě 

reprodukční cenou stavby, sníţenou o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně 

opotřebené stavbě stejného stáří a přiměřené intenzity uţívání, ve výsledku pak sníţená 

o náklady na odstranění případných váţných závad. [3] 

3.5 Výnosová hodnota 

Jde o cenu, která je určena ve stejné výši jakou je výše jistiny, kterou by bylo nutné 

uloţit do peněţního ústavu, abychom při stanovené úrokové sazbě získali stejný výnos, 

jaký bychom měli z předmětné nemovitosti při jejím optimálním vyuţití. Tato cena 

má dvě formy, a to buď kapitalizovanou, ve které se promítá i vliv kapitalizace jistiny, 

nebo nekapitalizovanou. Jde o jednu z metod, která se pouţívá při odhadu trţní ceny 

stavby. V odborné literatuře je často označována pouze jako výnosová hodnota stavby, 

je ale třeba si uvědomit, ţe tato výnosová hodnota věci je v konečné fázi vyjádřena 

peněţní částkou a zde uţ jde o cenu, tedy cenu výnosovou. [3] 

3.6 Cena obecná (obvyklá, tržní) 

Pod pojmem cena obvyklá se rozumí cena, která je stanovena jako průměrná cena 

z velkého počtu dohodnutých kupních a prodejních cen obdobných staveb v daném 

místě a čase. Tato cena není skutečnou trţní cenou konkrétní stavby, ale je pouze 

určitou představou o ceně stavby vytvořenou na základě informací shromáţděných 

o úrovni kupních cen obdobných staveb v daných podmínkách. [3] 

Tato cena je přesně definována zákonem č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

takto: 

„Obvyklou cenou se 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 
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okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo 

kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím 

a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo 

službě vyplývající z osobního vztahu k nim.“ [5] 

Obvyklou cenu lze zjistit pouze na základě analýzy trhu, a to porovnáním s cenami 

jiţ proběhlých obchodních transakcí, které byly v daném místě a čase realizovány. 

Pokud neexistuje v daném místě a čase dostatečné mnoţství jiţ obchodovaných věcí 

obdobného charakteru, není ani moţné určit obvyklou cenu, protoţe ţádná obvyklá cena 

prostě v místě není známa a neexistuje. [6] 

3.7 Mimořádná cena  

Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíţ výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, 

osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. [7] 

3.8 Výchozí cena 

Výchozí cena je při výpočtech některé z výše uvedených cen (hodnot) pojem pro cenu 

nové stavby, bez odpočtu opotřebení, tj. cena nákladová. Od výchozí ceny, zejména 

pro výpočet věcné hodnoty představující technickou stránku nemovitosti, se odečítá 

opotřebení (znehodnocení). Na znehodnocení má vliv stáří staveb, ţivotnost i technický 

stav stavby. [3] 

3.9 Jednotková cen, základní cena 

U sledované nemovitosti (nebo pozemku) se zjistí její velikost, která je v jednotkách m
3
, 

m
2
, ha, ks, t). Poté se zjistí cena jedné jednotky. Z těchto hodnot dokáţeme zjistit cenu 

nemovitosti. [3] 

S jednotkovou cenou se můţeme setkat především v souvislosti s prodejem pozemků 

k zemědělským účelům. Při výpočtu odhadní ceny se vyuţívá bonitované půdně 

ekologické jednotky (BPEJ).  
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BPEJ zemědělských pozemků pětimístným číselným kódem vyjadřuje hlavní půdní 

a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy 

a její ekonomické ohodnocení.  

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9), druhá a třetí 

číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), čtvrtá číslice 

stanoví kombinaci svaţitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a pátá číslice 

určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.  

Vyhláška č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů hovoří o ceně BPEJ, 

tedy o základní ceně zemědělských pozemků. [8] 
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4 Vytváření databází 

Průběţné vytváření databází slouţí k tomu, abychom měli dostatečné mnoţství prvků 

a hodnot pro další výpočty. S čím větším počtem prvků je počítáno, tím se dá říci, 

ţe bude dosaţeno přesnějšího výsledku. 

Před samotnými výpočty je nutné databázi vytřídit – vyloučit extrémní hodnoty, 

které by vytvářely velký rozptyl. 

4.1 Vylučování extrémních hodnot 

Při vytváření databáze se často mohou mezi vstupní hodnoty dostat i tzv. extrémní 

hodnoty, které je potřeba najít a vyloučit. Obecně ve statistice můţeme tyto hodnoty 

získat například vlivem nějakého nového, neuvaţovaného faktoru nebo chybou, 

způsobenou např. při měření, v metodice, v přístroji apod.  

V našem případě, kdy vytváříme databázi z prodávaných (prodaných) resp. 

pronajímaných nemovitostí, se extrémní hodnoty mohou vyskytovat např. díky 

neznalosti prodávajícího (nesmyslně vysoká nebo nízká nabídková cena), vlivem 

zvláštní obliby prodávajícího k obchodované věci, stavem tísně prodávajícího (rychlá 

potřeba finančních prostředků, právními vadami, které nedokáţeme zjistit pouze 

z inzerce apod. případně prodeje nebo pronájmu nemovitostí. 

U realizovaného prodeje se extrémní hodnota můţe vyskytnout díky vztahu 

prodávajícího a kupujícího (příbuzenský, rodinný, pracovní,…). 

K vyloučení extrémních hodnot se dají vyuţít znalosti ze statistiky. Tvůrce databáze má 

k dispozici řadu metod a testů pro vytvoření správné databáze. 

4.1.1 Vylučování extrémních hodnot u souboru s normálním rozdělením 

Normálnímu rozloţení se někdy také říká Gaussovo rozdělení. Pouţívá se pouze 

u spojitých náhodných proměnných. Graf připomíná zvon a také podle některých 

pramenů je tak nazýván. 
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Obrázek 1: Graf normální rozdělení, zdroj [9] 

Normální rozloţení můţeme parametrizovat pomocí průměru a směrodatné 

odchylky/rozptylu. Pro různé hodnoty průměru a odchylky pak můţeme dostat různé 

grafy a podoby. 

a) Orientační vyloučení extrémních hodnot 

Z vyhledaných dat vypočítáme aritmetický průměr a směrodatnou odchylku. Jestliţe 

odchylka podezřelé (krajní) hodnoty od aritmetického průměru překračuje 3 krát 

směrodatnou odchylku, pak tuto hodnotu můžeme vyloučit z dalšího zpracování. 

Jestliţe je odchylka podezřelé hodnoty od aritmetického průměru menší neţ 3 krát 

směrodatná odchylka, pak i tuto hodnotu musíme zahrnout do výběrového souboru 

a dále pak počítáme nový aritmetický průměr a směrodatnou odchylku, jiţ s touto 

hodnotou. Tyto nové výběrové charakteristiky pouţíváme pro další analýzu daného 

výběrového souboru. 

Jde pouze o rychlý test a o orientační vyloučení, které v našem případě není dostačující. 

Proto musíme vyuţít další testy a provést další testování. 

b) Grubbsův test extrémních odchylek 

Grubbsův test se pouţívá pro objektivní vylučování extrémních hodnot na základě 

vypočteného testovacího kritéria u souborů dat, které odpovídají Gaussovu normálnímu 

rozdělení sledované náhodné veličiny. 

Postup provádění testování: 

 Seřadíme hodnoty výběrového souboru do vzestupné variační řady. 
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 Vypočteme aritmetický průměr a výběrovou směrodatnou odchylku ze 

všech hodnot souboru. 

 Vypočítáme testovací kritérium pro první (případně poslední n-tou) hodnotu 

variační řady.        

 Vypočtené testovací kritérium porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou 

pro příslušné n výběrového souboru a zvolenou α pro Grubbsův test  

Pozn.: n – počet hodnot měření, α – hladina významnosti. V této práci je uvedena 

tabulka pouze pro 25 hodnot, jelikoţ nepředpokládám, ţe budu pracovat s více 

hodnotami. Dále svoje hodnoty otestuji na hladině významnosti α = 0,05. 

Tabulka 1: Kritické hodnoty T1α = Tnα pro Grubbsův test, zpracování vlastní, zdroj [10] [11] 

n α = 0,05 n α = 0,05 

3 1,150 15 2,408 

4 1,469 16 2,443 

5 1,673 17 2,475 

6 1,822 18 2,504 

7 1,938 19 2,531 

8 2,031 20 2,557 

9 2,109 21 2,580 

10 2,177 22 2,603 

11 2,235 23 2,624 

12 2,287 24 2,644 

13 2,331 25 2,662 

14 2,371     

Pokud T1(n,α) > Tkrit., tak z toho vyplývá, ţe první (případně poslední) hodnotu variační 

řady vyloučíme ze souboru a musíme vypočítat nový průměr a výběrovou 

směrodatnou odchylku jiţ bez této extrémní hodnoty. 

Pokud T1(n,α) > Tkrit., tak z toho vyplývá, ţe první (poslední) hodnota variační řady 

patří do souboru a vyloučit ji nemůžeme (není extrémní hodnotou). 

Testování hodnot končí a my vyuţijeme všech nevyloučených hodnot pro další 

výpočty. 

4.1.2 Vylučování extrémních hodnot u souboru s neznámým rozdělením 

Pro extrémní hodnoty s neznámým rozdělením lze také vyuţít orientační vyloučení 

extrémních hodnot, které je popsáno výše. 
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Pro vyloučení extrémních hodnot u výběru dat s neznámým rozdělením se provádí 

výpočet testovacího kritéria. Pro tento test se zaţil název Dean-Dixonův test nebo 

Dixonův test. 

Pro popis neznámého rozdělení je pouţívána jediná charakteristika – medián. Medián 

je povaţován za střed neznámého rozdělení, šířku křivky neznámého rozdělení nelze 

pro její nepravidelnost určovat. Medián je definován jako 50% kvantil, dělí plochu 

pod křivkou rozdělení na 2 poloviny, symbolicky znázorňující podíl jedinců (50 %) 

v populaci, kteří mají hodnoty sledovaného znaku niţší neţ medián a podíl jedinců 

(50 %) v populaci, kteří mají hodnoty sledovaného znaku vyšší neţ medián. [10] [11] 

c) Dean-Dixonův test extrémních odchylek 

Při výpočtu testovacího kritéria se vyuţívá variační rozpětí souboru. Výhodou Dean-

Dixonova testu je pouţití i u souborů s malým počtem hodnot. Aţ na některé kroky 

je tento test obdobný jako Grubbsův test. 

Postup testování: 

 Seřadíme testované hodnoty od nejmenší po největší 

 Vytvoříme variační řadu podle velikosti hodnot:  x1, x2, x3 aţ xn-1, xn 

 Vypočítáme testovací kritérium Q1 a Qn pro první a poslední (n) hodnotu řady, 

a to takto: 

    
(      )

(      )
                            

(        )

(      )
 

 

 Vypočtené testovací kritérium porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou 

pro příslušné n výběrového souboru a zvolenou α pro Dixonův test.  

Pozn.: n – počet hodnot měření, α – hladina významnosti. V této práci je uvedena 

tabulka pouze pro 25 hodnot, jelikoţ nepředpokládám, ţe budu pracovat s více 

hodnotami. Dále svoje hodnoty otestuji na hladině významnosti α = 0,05. 

Tabulka 2: Kritické hodnoty Qkrit. pro Dean-Dixonův test, zpracování vlastní, zdroj [10] [11] 

n α = 0,05 n α = 0,05 

3 0,941 15 0,338 

4 0,765 16 0,329 

5 0,642 17 0,320 
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6 0,560 18 0,313 

7 0,507 19 0,306 

8 0,468 20 0,300 

9 0,437 21 0,295 

10 0,412 22 0,290 

11 0,392 23 0,285 

12 0,376 24 0,281 

13 0,361 25 0,277 

14 0,349     

 

 Pokud Q1(n) > Qkrit., tak z toho vyplývá, ţe první (poslední) hodnotu variační 

řady vyloučíme a provedeme nové testování. 

 Pokud Q1(n) < Qkrit., tak z toho vyplývá, ţe první (poslední) hodnotu variační 

řady nemůţeme vyloučit (hodnota patří do souboru) a testování je ukončeno. 

[9] [10] [11]  
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5 Oceňování nemovitých věcí, metody oceňování 

Od 1. 1. 1998 nabyl účinnosti zákon č. 151/1997 Sb., ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 

č. 237/2004 Sb., 257/2004 Sb.. 296/2007 Sb., 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., 

č. 303/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb., který se zabývá 

oceňováním majetku. Uplatní se hlavně tehdy, nedochází-li ke koupi a prodeji a tudíţ 

nelze aplikovat zákon o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [7] 

Účel oceňování vychází z potřeb, pro které je odhad vytvořen. Jde tedy o odhadnutí 

hodnoty majetku. 

Oceňování můţe být vyţadováno pro účely: 

 Převod, přechod, dělení nebo navyšování vlastnictví 

 Financování a úvěrování 

 Škody na majetku 

 Účetnictví 

 Daně a poplatky 

 Investiční, arbitráţní a trţní poradenství 

 Pojišťovnictví 

Většina ocenění je prováděna v souvislosti s převody majetku nebo jinými transakcemi, 

ale vţdy je měřítkem hodnota majetku na trhu, tedy částka, za kterou by mohl být 

realizován prodej. 

Oceňování nemovitostí (majetku) je postaveno zásadně na práci s informacemi (o dění 

na trnu, o konkrétním majetku, …),na podmínkách trhu, na vývoji cen, na tendencích 

v politice, v ekonomice, na hospodářských výsledcích a předpokladech, a jen tak je 

moţné ověřovat srovnatelné podmínky na návrh ceny.  

5.1 Tržně srovnávací metoda 

Při ocenění srovnávací metodou stanovujeme hodnotu oceňovaného nemovitého 

a movitého majetku pomocí analýzy prodejů srovnatelných nemovitých a movitých 

majetků. Při oceňování nemovitostí jsou analyzovány podobné majetky nedávno 

prodané nebo nabídnuté k prodeji v současných trţních podmínkách. Tyto majetky jsou 
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porovnány s oceňovaným majetkem a následně jsou provedeny úpravy na základě 

rozdílností ve faktorech, jako jsou práva vztahující se k majetku, způsob platby ceny, 

datum prodeje, lokalita, typ, stáří a technický stav majetku a pravděpodobné budoucí 

vyuţití. Srovnávací metoda je nejpouţívanější metodou pro ocenění pozemků a obecně 

vyuţitelného majetku, pro který je k dispozici dostatek trţních informací. 

Tato metoda se pouţívá také pro ocenění strojů a zařízení, jejichţ prodejní ceny na trhu 

pouţitých prostředků jsou známy. Pokud je trţní hodnota stanovena za předpokladu 

pokračování současného vyuţití a odpovídajících příjmů z majetku, uvaţuje tato metoda 

rovněţ nabídkové ceny na trhu pouţitých prostředků, včetně nákladů na dopravu, 

instalaci, celních poplatků a všech aplikovaných nepřímých nákladů. 

Variantou k přímé srovnávací metodě je pouţití známých jednotkových cen. Trţní ceny 

z nedávné doby majetků roztříděných s ohledem na jejich stáří jsou porovnány 

s jednotkovými cenami, jako jsou např. náklady na pořízení majetku jakoţto nového. 

Tento poměr mezi trţními cenami a reprodukčními náklady je aplikován na obdobně 

klasifikované majetky v případech, kdy na trhu s pouţitými prostředky není dostatek 

vhodných majetků přímo srovnatelných s předmětným zařízením. [3] 

5.1.1 Koeficienty při stanovení ceny obvyklé 

Při vytváření trţní hodnoty oceňované nemovitosti je potřebné číselně vyjádřit rozdíly 

a odlišnosti mezi jednotlivými nemovitými věcmi. K tomu vyuţíváme koeficienty, které 

zohledňují odlišnosti.  

Koeficientem vyjadřujeme kolikrát je v daném kritériu srovnávací objekt lepší 

neţ oceňovaný. Pokud řekneme, ţe srovnávaná nemovitost je lepší neţ oceňovaná, 

tak zvolíme koeficient menší neţ 1. Pokud je v daném kritériu srovnávaná nemovitost 

horší neţ oceňovaná, zvolíme koeficient větší neţ 1. [2], [12] 

 Koeficient redukce na pramen ceny – vyuţívá se, pokud znalec vychází z dosud 

nezobchodovaných nemovitostí. Vynásobením poţadovaných cen z inzerce 

tímto koeficientem zjistíme cenu po redukci na pramen ceny. 
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Další indexy zohledňují odlišnosti jednotlivých nemovitostí: 

 Koeficient prodejnosti – poměr mezi zprůměrovanými skutečně dosaţenými 

prodejními cenami a časovými cenami nemovitostí určitého, resp. srovnatelného 

typu v rozhodné době a v rozhodném místě. [3] 

 Koeficient úpravy na polohu objektu – pro úpravu významnosti a ţádanosti 

lokality. 

 Koeficient úpravy na celkový stav a vybavení – slouţí pro zohlednění odlišnosti 

celkového stavu nemovitosti a jeho vybavení 

 Koeficient úpravy dle energetické náročnosti objektu – lze vyuţít, pouze pokud 

je pro nemovitost vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. 

V některých případech se realitní makléři (nebo přímo prodávající) snaţí 

vyhnout pořízení průkazu energetické náročnosti budovy. U těchto inzerátů je 

uvedeno „Třída G - Mimořádně nehospodárná č. 148/2007 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů podle vyhlášky“. V popisu nemovitosti se pak ale dočteme, 

ţe štítek není pouze vystaven – a skutečná energetická náročnost je odlišná od 

udávané v inzerátu. V tomto případě se nedá koeficient úpravy dle energetické 

náročnosti vyuţít. Je otázkou, zda je lepší u inzerované nemovitosti napsat, ţe 

průkaz energetické náročnosti budovy není vypracován a označit třídu G nebo 

jej nechat vypracovat, zaplatit za něj a v inzerátu uvádět, ţe nemovitá věc je 

v energetické třídě D.  

 Koeficient úpravy na velikost pozemku – uvaţuje se, pokud jsou velké rozdíly 

mezi srovnávanou nemovitostí a oceňovanou nemovitostí. Lze říci, ţe obvyklá 

velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu je 400 - 1000 m
2
. Pokud 

je pozemek ovšem výrazně větší, pouţije se tento koeficient, který upraví (sníţí) 

cenu. Předpokládá se, ţe potenciální kupec nehodlá zaplatit stejnou cenu 

za pozemek, který bezprostředně potřebuje pro výstavbu rodinného domu a pro 

zahradu (nebo sad), který bude daleko za domem. Koeficient se u velkých 

pozemků nemusí uvaţovat, pokud lze tento pozemek rozdělit na více pozemků, 

které lze dále také prodat jako stavební. 

 Koeficient úpravy pro zohlednění počtu garáţí a garáţových stání nebo moţnosti 

parkování v okolí (bytového) domu.                                                                                                    

 Koeficient úpravy pro zohlednění existenci suterénu. 

 Koeficient úpravy venkovní úpravy a další příslušenství. 
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 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce – pro zohlednění odlišností, které 

povaţuje znalec za významné. 

Lze vyuţít i neobvyklé koeficienty, které se hodí pro daný případ.   

Vynásobením jednotlivých koeficientů zjistíme index odlišnosti (značený IO). Tímto 

indexem odlišnosti je nutné vynásobit cenu na redukci po prameni ceny. 

5.2 Výnosová metoda 

Výnosové oceňování je jednou ze standardních metod zjišťování odhadu obvyklé ceny, 

resp. trţní ceny, mezinárodně uznávanou a pouţívanou. Výnosová hodnota vyjadřuje 

schopnost nemovitosti vytvářet výnos. Dosahovaný výnos je pak charakteristikou 

uţitkovosti. Pro stanovení výnosové hodnoty je zvolen propočet způsobem přímé 

kapitalizace stabilizovaného trvale dosaţitelného ročního výnosu podle výrazu:  

                  
                         

                              
                   

Pro definování výnosové metody se uţívají dvě definice.  

Sloţitější avšak správnější definicí je, ţe výnosová hodnota je součet diskontovaných 

čistých ročních příjmů z nemovité věci (z jejího pronájmu). [13] 

Při kapitalizaci trvale dosaţitelného ročního výnosu, je moţné si zjednodušeně 

představit výnosovou hodnotu nemovitosti jako jistinu, ze které při uloţení 

do peněţního ústavu, budou úroky stejné jako roční výnos nemovitosti. Je důleţité 

si uvědomit, ţe výnos, a z něj odvozenou výnosovou hodnotu nemovitosti, není moţné 

povaţovat za hodnotou fixní a je nutné ji aktualizovat v návaznosti na změny 

podstatných vstupů, tj. především výši úrokové míry kapitalizace, vývoj úrovně 

nájemného, cen stavebních prací, nákladů na správu a údrţbu. Je tedy nutné vzít tuto 

flexibilitu ohodnocení nemovitosti výnosovou metodou v úvahu, a povaţovat ji za jeden 

z podkladů odhadu obvyklé (trţní) ceny. [3] 

Vychází se z předpokladu, ţe majitel nemovitost pronajímá za účelem dosaţení trvalého 

výnosu. Výnos je stanoven jako rozdíl příjmů z nájemného a výdajů, resp. nákladů 

vynaloţených z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání objektu. Výnosová 

hodnota vyjadřuje tzv. "věčnou rentu" nemovitosti (staveb i pozemků). Vyuţití 
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a výnosová hodnota zastavěného pozemku je dána vyuţitím a výnosovou hodnotou 

stavby. Pro vyjádření "věčné renty" je nutné v nákladech uvaţovat s vytvářením rezervy 

na obnovu stavby tak, aby byl "střádán" kapitál na rekonstrukce a modernizace 

prodluţující ţivotnost budov (obnovovací investice), nebo na vybudování stavby nové 

po skončení její ţivotnosti.  

Úroková míra kapitalizace: volba, resp. kalkulace úrokové míry kapitalizace 

je důleţitým faktorem při výpočtu výnosové hodnoty nemovitosti. Lze ji odvodit 

z moţného průměrného zúročení peněz na kapitálovém trhu, tj. z alternativního způsobu 

investování. Vychází se při tom z průměrného bezrizikového, resp. málo rizikového 

zúročení peněz na kapitálovém trhu (státní dluhopisy, dlouhodobé dluhopisy Evropské 

investiční banky, hypotéční zástavní listy apod.), které se s přihlédnutím k druhu 

nemovitosti, způsobu vyuţití a k situaci na trhu s nemovitostmi zvýší o míru rizika 

při nákupu konkrétní nemovitosti. Protoţe to jiţ náš trh s nemovitostmi umoţňuje 

(nemovitosti se nabízí současně k pronájmu nebo ke koupi), doporučujeme úrokovou 

míru kapitalizace odvozenou z kapitálového trhu korigovat přímou analýzou trhu 

s nemovitostmi, tj. reálným očekáváním investorů na tomto trhu. Takto stanovená 

úroková míra kapitalizace představuje tedy výnos určitého typu nemovitosti vztaţený 

k jejich trţním cenám. Jako reálnou úrokovou míru kapitalizace doporučujeme 

na základě shora uvedeného, uvaţovat pro běţné nemovitosti v rozpětí 6,0 – 12,0 %.  

Pro zjištění výnosu je zjištění a stanovení nájemného podstatnou otázkou. Zdrojem 

příjmu pro stanovení výnosu z nemovitosti je pouze "čisté nájemné" (základní 

nájemné), bez úhrad za plnění a sluţby spojené s uţíváním tj. např.: 

 teplo a teplou vodu, 

 vodné a stočné, 

 elektrickou energii, 

 výkony spojů, 

 případné další sluţby sjednané individuálně, 

 vybavení bytu, 

 a pod. 

Uvedené náklady hrazené mimo nájemné se nepodílí na tvorbě výnosu. Vzhledem 

k účelu, pro který je hodnocení prováděno, tj. pro odhad obvyklé ceny, resp. trţní ceny, 
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je pro objektivní vyjádření výnosové hodnoty nutné uvaţovat s nájemným stanoveným 

v relaci odpovídající současné nabídce a poptávce na trhu, lokalitě a kvalitě 

pronajímané nemovitosti. Nájemné u bytů, u kterých je právní nárok na regulované 

nájemné, je nutné respektovat. [14], [15] 

Na internetu jsou zdarma některé aplikace, které lze vyuţít pro rychlé stanovení odhadní 

ceny nemovitosti výnosovou metodou. Uţivatel do aplikace zadá jednotlivé hodnoty. 

Aplikace mu z těchto hodnot sama vypočítá odhadní cenu nemovitosti. Zde je odkaz 

na jednu z kalkulaček, která se nachází na portále idnes.cz. 

Odkaz na on-line kalkulačka: 

http://kalkulacky.idnes.cz/cr_vynosove-ocenovani-nemovitosti.php 

5.3 Nákladová metoda 

Nákladová metoda je postupem ocenění vyuţívaným pro odhadnutí trţní hodnoty, který 

je zaloţený na rozdílu nákladů na znovupořízení nebo nahrazení oceňovaného majetku 

a sráţek za veškeré důvody znehodnocení včetně fyzického opotřebení, funkčních 

a ekonomických nedostatků, pokud existují a lze je změřit. Tato metoda podává celkově 

nejspolehlivější indikaci hodnoty staveb, novějších aktiv, účelových budov, speciálních 

inţenýrských staveb, systémů a speciálních strojů a zařízení. 

Nákladová metoda je vzhledem k ocenění obchodního podílu ve společnosti definována 

jako metoda ocenění čistých aktiv, v níţ je trţní hodnota podniku rovna rozdílu sumy 

trţních hodnot jeho aktiv a trţní hodnoty jeho neúročených krátkodobých závazků. [14] 

5.4 Náklady na pořízení majetku jakožto nového 

Náklady na vybudování stejného nebo obdobného majetku jako celku vybudovaného 

najednou, při současných trţních cenách materiálu, práce a sériově vyráběných zařízení, 

plateb subdodavatelům, ale s vyloučením nákladů na přesčasovou práci, prémií za práci 

a vícenákladů spojených s obstaráním materiálu. [16] 
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5.5 Náklady na nahrazení majetku jakožto nového 

Náklady na nahrazení majetku obdobným novým moderním majetkem, který bude 

poskytovat stejnou výrobní kapacitu a uţitek jako existující majetek. Nový majetek 

bude jako celek vybudován najednou za pouţití současných technologií a konstrukčních 

materiálů, za současných cen materiálu, práce a sériově vyráběných zařízení; včetně 

plateb kryjících ceny, reţii a zisk subkontraktorů, ale s vyloučením nákladů 

na přesčasovou práci, prémií za práci a vícenákladů spojených s obstaráním materiálu 

nebo zařízení. [17]  
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6 Náklady ovlivňující výši výnosů 

Daňovou oblast, která se týká nemovitostí, se kaţdému vlastníkovi vyplatí znát. 

Nejenom kvůli tomu, ţe alespoň jednou za ţivot kaţdý z nás nějakou tu nemovitost 

zakoupí nebo bude vlastnit. Bydlení je totiţ primární potřebou kaţdého člověka 

a jednou přijde doba, kdy člověk bude chtít mít svoje vlastní bydlení. 

Novinky v této oblasti přineslo nejen zrušení zákona č. 357/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, který hovořil o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. 

Ten byl nahrazen zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Ještě před tím, neţ zákon 

nabyl účinnosti (dne 1. 1. 2014) nastala další úprava. Tentokrát opatřením Senátu 

č. 340/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani z nabytí nemovitých věcí ze dne 

9. října 2013. 

6.1  Daň z nemovitých věcí 

„Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o dani z nemovitých věcí a je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. 

Dokument objasňuje předmět daně, kdo je poplatníkem daně či které nemovitosti jsou 

od daně osvobozeny. Přináší také postup výpočtu daně a potřebné tiskopisy včetně 

aktuálního formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí. Na konci roku 2013 byla 

schválena novela zákona. Změny se vztahují k 1. 1. 2014.“ jak je uvedeno ve zdroji. [18] 

Daň z nemovitých věcí je povinen platit kaţdý, kdo vlastní nemovitost. Za kaţdou 

nemovitost se odvádí daň z nemovitých věcí. Ve výjimečných případech platí daň 

z nemovitých věcí nájemce nebo uţivatel stavby nebo pozemku. Pokud jde 

u nemovitosti o podílové spoluvlastnictví, můţe kaţdý spoluvlastník platit jen svou část. 

Tato změna platí od roku 2011, do té doby platili daň spoluvlastníci společně 

a nerozdílně.  

Daňové přiznání je povinen podat kaţdý, kdo v předcházejícím roce získal (koupil nebo 

jinak nabyl) nemovitost. Přiznání je povinen podat v lednu následujícího roku. Daň 

je poplatník povinen zaplatit kaţdý rok do konce měsíce května, pokud jeho daň 

ze všech vlastněných nemovitostí není vyšší neţ 5 000,- Kč. Pokud je celková daň 

vyšší, má poplatník právo zaplatit daň ve dvou splátkách. První splátku je povinen 

uhradit do konce května, druhou splátku do konce listopadu. Pokud se nemění 
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nemovitost, tj. velikost nebo charakter, nemění se ani velikost daně (pokud není změněn 

zákon o dani z nemovitosti). 

Jestliţe je vypočítána daň niţší neţ 30,- Kč, je poplatník od daně osvobozen.  

Sazby daně z nemovitých věcí lze vyčíst ze zákona o dani z nemovitosti v §6 a §11. [19] 

6.2  Daň z příjmu  

Poplatníkem této daně je ten, který peníze za prodej (nebo pronájem) nemovitosti 

obdrţí. Ve velké většině případů je prodávající od povinnosti platit daň z příjmu 

osvobozen. Přesně je to v případě, kdyţ prodávající nemovitost vlastnil déle neţ 5 let 

nebo pokud v této nemovitosti prokazatelně bydlel alespoň dva roky. 

Jestliţe prodávající prokáţe, ţe získané prostředky z prodeje nemovitosti vynaloţil 

na uspokojení bytové potřeby (a to do konce roku následujícího po prodeji předchozí 

nemovitosti), nebo si pořídil nemovitost k bydlení maximálně rok před prodejem této 

nemovitosti, je také osvobozen od této daně. 

V případě, ţe prodávající nesplňuje ani jednu z těchto podmínek, je povinen zaplatit 

daň. U fyzických osob je sazba daně 15%, u právnických osob 19%. [20] 

6.3  Daň z přidané hodnoty 

Je-li majitel, který chce prodat svoji nemovitost, plátcem DPH, má povinnost zaplatit 

sníţenou sazbu DPH. Osvobozen je v případě, ţe převod nemovitosti nastane 

aţ po uplynutí třech let od nabytí této nemovitosti nebo kolaudace objektu. [21] 

Nejčastější případy povinnosti zaplatit DPH u prodeje nemovitostí mají developeři, kteří 

bezprostředně po kolaudaci (nebo i před ní) prodávají byty v právě postaveném 

bytovém domě (nebo rodinné domy). [22] 

Existuje ale moţnost, kdy dostat DPH zpět. To v případě, kdy kupující je (nebo se za 

tímto účelem stane) plátcem daně. Finančnímu úřadu tedy vzniká povinnost navrátit 

DPH kupujícímu. Ten tedy získává velice zajímavou slevu v podobě 15 % z ceny 

nemovitosti. 
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Poté si musí dát nový majitel pozor, aby byt neprodal dříve neţ za tři roky. Pokud 

by si tuhle skutečnost neuvědomil, musel by odvést (stejně jako developer) DPH státní 

pokladně. 

6.4  Daň z nabytí nemovitých věcí 

Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon o dani z převodu 

nemovitostí, vstoupil v účinnost 1. ledna 2014. Senát při projednávání a následném 

schvalování zákona provedl některé úpravy jeho znění oproti podobě, ve které 

ho schválila na konci loňského roku Poslanecká sněmovna. Dosavadní zákon 

č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o dani dědické, dani darovací a dani 

z převodu nemovitostí byl zrušen. 

Při platnosti nového občanského zákoníku nastalo několik změn i v této oblasti. 

Největší změnou u daně z nabytí nemovitých věcí je způsob zjišťování základu daně. 

Při platnosti starého občanského zákoníku se základ daně stanovil z prodejní ceny 

nemovitosti a odhadní ceny nemovitosti. Základem daně byla vţdy vyšší hodnota. 

Prodávající tedy vţdy musel nechat vypracovat znalecký posudek na prodávanou 

nemovitou věc a doloţit tento znalecký posudek finančnímu úřadu.  

S platností od 1. 1. 2014 se pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí vyuţije prodejní 

cena a k ní si finanční úřad sám stanoví tzv. směrnou hodnotu. Ta bude vycházet z cen 

obdobných nemovitostí v daném místě a čase. Finanční úřad bude muset zohlednit druh, 

polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.  

Základem daně nyní je kupní cena nebo částka odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 

částka odpovídající 75 % zjištěné částky, při doloţení znaleckého posudku, který nesmí 

být starší neţ dva roky. 

Podle mého názoru se nemusí prodávajícímu nedoloţení znaleckého posudku vyplatit, 

nemá totiţ většinou informace, z jakých hodnot bude finanční úřad vycházet, aţ bude 

zjišťovat směrnou hodnotu. Není takový problém odhadnout si cenu bytu tam, 

kde se jich na realitních serverech nabízí desítky, ale při prodeji rodinného domu 

se ušetřené peníze na znalecký posudek nemovitosti nemusejí nakonec vyplatit.  

Poplatník si můţe od základu daně z nabytí nemovitých věcí odečíst náklady a odměnu, 

kterou prokazatelně znalci zaplatil za odhad ceny nemovitosti. 
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Dle názvu této daně (z nabytí nemovité věci) se nabízí, ţe poplatníkem daně 

je nabyvatel. Aktuálně (začátek roku 2016) tomu však tak není. Finanční úřad 

při prodeji nemovitosti a nezaplacení daně z nabytí nemovité věci nejdříve osloví 

prodávajícího, aby daň uhradil nebo aby prokázal, ţe poplatníkem (dle dohody – např. 

kupní smlouvy) je nabyvatel nemovitosti. Systém je nastaven tedy tak, ţe daň z nabytí 

nemovité věci hradí prodávající, pokud není dohodnuto jinak. Kupující pouze ručí za 

zaplacení daně. 

Sazba pro daň z nabytí nemovitých věcí zůstává na 4 % ze základu daně.  

Občanský zákon hovoří o tom, ţe právo stavby je nemovitou věcí. Právě proto 

je poplatník daně povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí i případě převodu práva 

stavby. [23], [24], [25] 

6.5 Správa nemovitostí 

„Soubor skupiny podpůrných činností dle ČSN EN 15 221 zaměřených na uspokojování 

potřeb klientů – vlastníků nemovitostí, nájemníků, uživatelů nemovitostí.“, jak uvádí 

zdroj. [26] 

Zdroj dále uvádí, ţe správa nemovitostí obsahuje tyto činnosti: 

 Nastavení, zpracování a evidence uţivatelských vztahů 

 Financování správy, plány oprav, sledování nákladů, inventarizace majetku 

 Zpracování měsíčních reportů a výročních zpráv pro klienta, příp. uţivatele 

 Rozúčtování sluţeb, fakturace, vedení bankovních účtů 

 Zajištění účetních a daňových sluţeb, pojištění nemovitostí, katastr nemovitostí 

 Realizace pracoviště, vybavení, stěhování, parkování [26] 

Správu nemovitosti hradí vlastník nemovitosti a to přímo nebo nepřímo. Zaleţí na tom, 

kdo správu nemovitosti provádí. Můţe ji provádět buď sám majitel nebo společenství 

vlastníků nebo externí firma (dodavatel sluţeb). 
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6.6 Údržba a opravy 

Veškeré náklady na opravy, které jsou jednorázovým výdajem, je potřebné vhodně 

rozpočítat do všech let. Dá se pro toto vyuţít procentuální podíl např. z reprodukční 

ceny stavby. 

U bytů a bytových jednotek si pod pojmem údrţba nemovitostí si můţeme představit 

náklady na opravu společných částí budov. Nejčastěji jde o takzvané vytváření fondu 

oprav, kdy kaţdý ze spolumajitelů nemovité věci (bytového domu) přispívá do tohoto 

fondu předem známou a domluvenou částku. Výše příspěvku se odvíjí od výše podílu 

na nemovité věci.  

Příspěvek je určen absolutní částkou za měrnou jednotku za dané období 

(např. Kč/m
2
/rok) 
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7 Metody hodnocení investic 

Pro zhodnocení vhodnosti rekonstrukce můţeme vyuţít znalostí z investování.  

Lze volit mezi ukazateli, kteří nerespektují časovou hodnotu peněz a mezi těmi, kteří 

respektují časovou hodnotu peněz: 

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti se nejčastěji pouţívají následující ukazatele: 

1. Prostá doba návratnosti (PB)  

2. Ukazatele respektující časovou hodnotu peněz  

 Diskontovaná doba návratnosti (PO). 

 Čistá současná hodnota (NPV). 

 Index rentability (PI). 

 Vnitřní výnosové procento (IRR). [28] 

7.1 Prostá doba návratnosti (značeno DN) 

„Dobou návratnosti rozumíme počet let, za která projekt vytvoří výnosy R ve výši 

investovaných nákladů projektu. Pokud jsou výnosy v jednotlivých letech konstantní, 

lze dobu návratnosti stanovit jednoduchým podílem investičních nákladů a ročního 

výnosu.  

    
  

 
 

Kde:  

DN…doba návratnosti v letech  

IC… náklady v Kč  

R… výnosy v Kč  

V praxi se však většinou nesetkáváme s projekty, které by měly konstantní výnosy 

v jednotlivých letech hodnoceného období. Proto dobu návratnosti stanovujeme 

kumulativním načítáním ročních výnosů až do výše investičních nákladů. Suma výnosů 

se většinou nebude rovnat přesně výši investičních nákladů. Vytvoří interval hodnot sum 
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výnosů dvou po sobě jdoucích let, ve kterém se bude nacházet hodnota investičního 

nákladu.  

Dobu návratnosti lze potom vyčíslit v letech a měsících následujícím vzorcem:  

DN= počet let spodní hranice intervalu + (R kumulované horní hranice intervalu – IC)/ 

roční R spodní hranice intervalu“ jak je uvedeno ve zdroji. [28] 

7.2 Diskontovaná doba návratnosti (značeno PO) 

„Z pohledu časové hodnoty peněz je nutné opět jednotlivé peněžní toky diskontovat 

a porovnávat sumu diskontovaných toků s počátečními investičními náklady. 

Čím je doba návratnosti kratší, tím je investice hodnocena příznivěji.  

Postup výpočtu je shodný s porotou dobou návratnosti. Jedná se opět o kumulaci 

tentokrát diskontovaných toků až do okamžiku, ve kterém se budou rovnat investičním 

nákladům.  

   (   )   
∑                    

 
      

                
 

Kde:  

k… počet let horní hranice intervalu  

CFn… peněžní toky v jednotlivých letech“ 

Obecně lze říci, ţe nevýhodou ukazatele doby návratnosti je, ţe zanedbává peněţní toky 

vzniklé po překročení doby návratnosti. Můţe tak dojít k vybrání méně výhodné 

varianty projektu. Pokud bychom hodnotili některé projekty pouze pomocí doby 

návratnosti projektu, můţeme vybrat projekt, které má sice kratší dobu návratnosti, 

ale konci své ţivotnosti můţe vykazovat větší příjmy. [28] 

7.3 Čistá současná hodnota (značeno NPV) 

„Čistá současná hodnota představuje přírůstek zdrojů vyvolaný investováním.  

Čistá současná hodnota investice vychází z fundamentálního předpokladu, že peněžní 

prostředky jsou efektivně investovány pouze v případě, jestliže výnos z investice je roven 
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nebo vyšší než počáteční investiční náklad. Umožňuje hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektů v delším časovém období. Vzhledem k tomu, že se hodnota 

peněžních prostředků v čase mění, není možné toky budoucích výnosů v jednotlivých 

letech prostě sčítat. Proto je nutné stanovit takový mechanismus, který dokáže převést 

všechny předpokládané budoucí výnosy na jejich současnou hodnotu. Tyto přesuny 

v čase umožňuje mechanismus, který je založen na matematické metodě diskontování, 

a v ekonomických propočtech jej nazýváme současnou hodnotou. Pro tento převod 

lze použít následující vztah: 

    ∑
  

(   ) 

 

   

 

Kde:  

PV… současná hodnota v Kč  

R… výnosy v jednotlivých letech v Kč  

i… počet let do n 

r… diskontní sazba v %/100 

Zlomek 1/(1+r)i se nazývá diskontní faktor.  

Hodnotu NPV zjistíme, pokud od současné hodnoty odečteme počáteční investiční 

náklad.  

              

Kde:  

NPV… čistá současná hodnota v Kč  

IC… investiční náklad v Kč  

Pro ukazatel NPV platí pravidlo: Akceptujeme všechny investice s kladnou nebo 

nulovou čistou současnou hodnotou a odmítáme všechny ty, které mají čistou současnou 

hodnotu zápornou.“ jak uvádí autorka. [28] 
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7.4 Vnitřní výnosové procento (značeno IRR) 

,,Vnitřní výnosové procento může být definováno jako výnos, při kterém projektované 

peněžní toky vytvoří nulovou NPV. V obecném vyjádření, vnitřní výnosové procento 

je hodnota diskontní sazby, která vyhovuje následující rovnici:  

     ∑
  

(   ) 
  

 

   

 

Vnitřní výnosové procento představuje procentuální výnosnost projektu za celé 

hodnocené období.  

Algebraický výpočet bude metodou lineární interpolace probíhat v následujících 

krocích:  

 Odhad hodnoty IRR projektu  

 Výpočet NPV pro IRR  

 Porovnání s rozhodovacími kritérii:  

NPV=0…odhad správný  

NPV0… odhad nízká  

 Postup bude opakován, dokud nebude dosaženo kladné NPV a záporné NPV  

 Dosazení do interpolačního vzorce stanoví skutečnou hodnotu IRR 

         
    

|    |   |    |
   (      ) 

Kde:  

r1…odhadované IRR pro kladnou NPV  

r2…odhadované IRR pro zápornou NPV  

Pro ukazatel IRR platí pravidlo: Projekty, které mají IRR větší nebo rovné předem 

stanovenému výnosovému procentu mohou být akceptovány. Pokud bude použito toto 

kritérium pro porovnání jednotlivých investičních příležitostí mezi sebou, nejlepší 

variantou bude ta, která má IRR nejvyšší.  
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Ukazatel IRR má svá vnitřní omezení. Mohou nastat určité situace, kdy ukazatel 

nevykazuje možnost správné interpretace nebo není možné ukazatel vyčíslit (investiční 

projekt má více než jedeno IRR, vzájemně se vylučující se projekty, změna výše 

alternativního nákladu v čase, investování nebo půjčování si hotovosti,…)‘‘, 

jak se uvádí ve zdroji. [28] 

7.5 Analýza rizik a nejistot – analýza citlivosti 

„Čisté peněžní toky projektu závisejí na velkém množství projektovaných proměnných. 

Rozborem citlivosti je možné ukázat rentabilitu projektu, měnící se s hodnotami různých 

variabilních údajů - jednotkové ceny, jednotkových nákladů, objemu prodeje - 

potřebných pro výpočet. Největší nebezpečí leží v neznámých neznámých („unk-

unks“
14

). Pokud již nenajdeme další neznámé neznámé, můžeme přistoupit k analýze 

citlivosti, která bývá použita při rozhodování již v projektové fázi.“ jak je uvedeno ve 

zdroji.  

Dále je uvedeno: „Analýza citlivosti může např. ukázat, jak se mění hodnoty zvoleného 

kritéria efektivnosti (BEP, NPV, IRR nebo nějakého jiného kritéria) v závislosti 

na změnách hodnot vytypovaných proměnných.“  [28] 

Z toho nám vyplývá tzv. pákový efekt: 

„Pákový efekt vyjadřuje citlivost (pružnost, elasticitu) reakce předpokládaného 

provozního zisku na změnu v celkových tržbách projektu.“ jak uvádí zdroj. [28] 
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8 Analýza vhodnosti rekonstrukci průmyslového areálu 

V roce 2006 současný majitel zakoupil část bývalého JZD v Nové Vsi u Pohořelic. 

Prodej probíhal formou draţby, kdy jediný zájemce byl právě současný majitel. Zbylou 

část JZD dostali v roce 2010 zpět v restitucích původní majitelé. Ti nejdříve celý areál 

pronajali stolařství Arbor s.r.o. (které nakonec zkrachovalo) a v roce 2013 se rozhodli, 

ţe areál prodají. Oslovili svou nabídkou majitele zbylé části areálu. Nabídka se 

mu zalíbila, ale podmínkou bylo, ţe si areál nejdříve na rok pronajmeme, zkusí najít 

pro všechny části nájemníky a poté případně odkoupí. 

Cena části areálu, která se týká diplomové práce, areálu byla 4 500 000,- Kč. 

Velká část ceny byla financována pomocí hypotečního úvěru. Nyní je na rozhodnutí 

majitele, zda je lepší areál nechat v původním stavu se současným nízkým nájmem 

nebo jej zrekonstruovat a nájem zvýšit. 

Otázka, kterou se hodlám po zbytek diplomové práce zabývat, zní: „Je lepší investovat 

do rekonstrukce areálu nebo nechat areál v aktuálním stavu?“. 

8.1 Postup vypracování 

Samotné vypracování začne relativně podrobnou analýzou trhu s pronajímanými 

budovami. Je potřeba vytvořit dvě databáze. Jedna bude z pronájmu obdobných 

nemovitostí ve stejném stavu, v jakém jsou nyní budovy ve vybraném areálu. Druhá 

databáze bude pouze ze zrekonstruovaných (nebo výborně vypadajících) hal. Tyto 

databáze upravím o vhodné koeficienty, abych zohlednil například výšku stropu, polohu 

vůči velkým městům, polohu vůči nejbliţšímu městu, technický stav, z čeho je budova 

postavena, moţnosti parkování a otáčení velkých vozidel atd. 

Dalším krokem bude tyto databáze zbavit extrémních hodnot, tedy těch nabízených 

budov, které jsou cenou příliš odchýleny od ostatních. 

Důleţité bude zjistit, kolik vlastně bude stát případná rekonstrukce. K sestavení 

rozpočtu vyuţiji internet, na kterém najdu ceny materiálu, dále rozpočtovací program 

KROS od společnosti ÚRS Praha a.s. a pomoc mi přislíbil i pan Pavel Kurimai 

ze stavební firmy, který se sestavování rozpočtů věnuje. 
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Vhodné bude také zjistit, jak se budou lišit pravidelné roční výdaje u obou variant. 

Po zjištění všech těchto údajů budu moci rozhodnout dle správně zvolených metod 

hodnocení, která z variant je výhodnější. 

8.2 Místní šetření 

Jak jiţ bylo zmíněno, areál zabírá jiţní část malé obce Nové Ves u Pohořelic. Nové Ves 

i Pohořelice se nacházejí po pravé straně dálnice D52 z Brna směrem na Mikulov 

(dále na Vídeň).  

 

 

Obrázek 2: Mapa oblasti, zdroj google.cz 

Pohořelice jsou od roku 2003 město s rozšířenou působností. V malém lexikonu měst 

a obcí je uvedeno, ţe v roce 2015 zde ţilo 4 755 obyvatel. Výhodná je dostupnost 

do Brna, asi 11 minut po zmiňované D52. Leţí na březích řeky Jihlavy, na rovinatém 

terénu s velmi úrodnou černozemí se zbytky luţních porostů. Geograficky se skládá 

ze čtyř částí, které spolu nejsou spojeny souvislou zástavbou – vedle vlastního města, 

do území města Pohořelice patří Velký Dvůr, Smolín a Nová Ves. Zatímco Velký Dvůr 

nebyl v minulosti samostatnou územní jednotkou, Smolín i Nová Ves u Pohořelic 

původně byly samostatné obce, které byly v roce 1971, resp. 1976 připojeny 

k Pohořelicím. 
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Pohořelice jsou proslaveny zejména chovem ryb díky akciové společnost Rybníkářství 

Pohořelice, jejichţ symbol je registrovanou ochrannou známkou. 

V blízké minulosti na jihu Pohořelic byla vystavěna průmyslová zóna o rozloze více 

jak 40 ha.  

Pokud pojedeme po D52 od Brna, asi 3 km za Pohořelicemi se nachází obec Nová Ves. 

Můţeme se vydat přímo do obce nebo po obchvatu, který byl vystavěn mezi 1992-1996, 

se ji vyhnout. Na konci Nové Vsi se bude nacházet odbočka do bývalého JZD. 

Zde se také nachází část areálu, díky kterému vznikl nápad na tuto diplomovou práci. 

Rozloha celého areálu je asi 7 ha. 

8.3 Mapa areálu, číslování hal 

Pro lepší představivost o umístění jednotlivých hal a pro jednodušší popsání následných 

objektů vyuţiji mapu, na které jednotlivé haly očísluji. 

 

Obrázek 3: Mapa areálu, zdroj google.cz, popisek vlastní 

Pro lepší představu, v jakém stavu jsou nyní nemovitosti, zde umístím několik málo 

fotografií, více jich naleznete v příloze této diplomové práce. 
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Obrázek 4: Fotografie haly č. 2 a č. 3, zdroj vlastní 

 

Obrázek 5: Fotografie haly č. 1, zdroj vlastní 

8.4 Historie Pohořelic, Nové Vsi a samotného areálu 

Nejstarší zmínky o obci Pohořelice pochází z roku 1222, kdy se jako svědek o obci 

zmínil v úřední listině Jindřich Plebán z Pohořelic. Na město se vzpomíná také 

v kronice „Příběhy krále Otakara II.“ Je zde popsán rok 1260, kdy na Pohořelicích 
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polích tábořilo královské vojsko. V té době vedl král válku s Uhry. Podrobněji se dějiny 

začaly popisovat v roce 1859, kdy zdejší rodák dr. Pfann začal psát kroniku. Po něm byl 

také pojmenován zdejší hotel. 

Zajímavostí, o které se zmiňují na zdejší faře, je, ţe zde při své výpravě spal Napoleon 

se svými důstojníky. Dodnes zůstala postel na svém původním místě. 

Spíše tato oblast vyuţívána vrchností jako rekreace. Důkazem toho je i Paarův zámeček, 

který byl pro mnoho generací vyţíván jako letní sídlo. 

Vzhledem k tomu, ţe se Pohořelice nachází blízko hranic, bylo zde vţdy velké mnoţství 

obyvatel, kteří hovořili německy. V období mezi světovými válkami se dokonce 

hovořilo o 70 % lidí.  

Ze dne 20. června 1924 existuje zmínka, ţe Pohořelice navštívil T. G. Masaryk 

a na jeho smířlivý projev reagoval senátor J. Luksch, ţe zdejší německý lid nikdy nebyl 

odpůrce českého lidu. Dle dalších záznamů šlo však jen o politický výrok, který měl 

ke skutečnosti daleko. 

V roce 1937 se město (stejně jako zbytek republiky) chystal na blíţící se válku. 

Důkazem toho je mnoho vystavěných betonových bunkrů v okolí. Dne 30. září 1938 

se v Mnichově rozhodlo o smutném osudu města. Protoţe Pohořelice byly součástí 

Sudet, staly se součástí Německé říše. Dne 9. října 1938 byly obsazeny německou 

armádou. Hned první den začalo zatýkání místních lidí (zejména Ţidů). Dne 27. října 

1938 městem projíţdí Adolf Hitler se svým vojskem. 

Významným institutem v Pohořelicích byla Výzkumná stanice zemských ústavů 

zemědělských otevřena v roce 1946. V roce 1951 začala stavba Výzkumného ústavu pro 

trávopolní soustavu a krmiv pro hospodářská zvířata. Tento výzkumný ústav měl více 

neţ 450 zaměstnanců. K tomu se připojila JZD z okolí (např. Statní statek v Nové Vsi). 

Z této doby také pochází stávající výstavba, které se týká diplomová práce. [29] 

Tento statek nejdříve patřil sedláku Čapkovi, kterému byl po nástupu komunismu statek 

vyvlastněn. Vrácen byl aţ po revoluci jeho potomkům. 
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8.5 Stanovení obvyklého nájemného za prostory v původním stavu 

V této kapitole se pokusím zjistit, zda je obvyklé nájemné stejně vysoké jako konkrétní 

nájemné uvedené ve smlouvách o pronájmu dílčích částí areálu. Vnitřní prostory (haly) 

se pronajímají za 40 Kč/m
2
/měsíc.  

Pro stanovení obvyklého nájemného vyuţiji nabídky pronájmů obdobných prostorů 

z internetové inzerce serveru sreality.cz a dále vyuţiji realizovaných pronájmů od paní 

Lenky Kalvodové ze společnosti RE/MAX Go se sídlem na Skácelově ulici v Brně. 

V níţe uvedené tabulce jsou realizované pronájmy pod čísly 16 aţ 19. 

 

Tabulka 3: Výpočet obvyklého nájemného, zdroj sreality.cz a RE/MAX Go, zpracování vlastní 

Č. Lokalita 
Velikost 

(m
2
) 

Cena 

(Kč/m
2
) 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 IO 

Cena 

po 

úpravě 

(Kč/m
2
) 

1 

Hrušovany 

u Brna 513 
66,0 

0,98 0,98 1,05 0,98 1,00 1,03 1,00 1,018 
67,18 

2 

Zastávku u 

Brna 1 200 
50,0 

1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,07 1,049 
52,43 

3 Kuřim 5 500 18,0 0,98 0,95 1,00 1,00 1,05 1,00 1,50 1,466 26,39 

4 Medlov 745 51,7 1,00 1,10 1,02 1,00 1,00 1,02 1,01 1,156 59,72 

5 

Olší, Brno 

venkov 286 
25,0 

1,40 1,10 1,00 1,05 1,00 1,02 0,99 1,633 
40,82 

6 Moravany 800 37,5 0,95 0,95 1,02 1,05 1,00 1,00 1,01 0,976 36,61 

7 Pozořice 2 100 70,0 1,05 1,10 0,98 1,00 1,05 1,00 1,30 1,545 108,15 

8 Sokolnice 1 628 45,0 0,98 0,98 0,95 1,05 1,05 1,00 1,25 1,257 56,58 

9 Ţelešice 318 38,0 0,98 0,95 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 0,978 37,15 

10 Moravany 1 200 37,5 0,95 0,95 1,00 1,05 1,05 1,00 1,10 1,095 41,04 

11 Těšany 1 690 35,0 1,10 1,10 1,05 1,00 1,00 1,02 1,20 1,555 54,43 

12 Předklášteří 1 115 45,8 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,452 66,55 

13 

Rosice, 

centrum 200 
55,0 

0,98 0,90 1,05 1,00 1,00 1,05 1,00 0,972 
53,48 

14 Kupařovice 546 46,0 1,20 1,10 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,386 63,76 

15 Blučina 1 050 50,0 0,98 1,05 1,00 1,03 1,04 1,00 1,05 1,157 57,87 

16 Blansko 761 53,9 1,05 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,948 51,05 

17 Břeclav 205 41,5 1,05 0,95 1,05 1,00 1,00 1,02 1,02 1,090 45,18 

18 Nemojany 478 30,0 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,100 33,00 

19 Blučina 88 66,7 1,00 1,00 0,98 1,05 1,00 1,00 1,00 1,029 68,60 

  53,68 

Minimum 26,39 

  Maximum 108,15 
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Průměr 53,68 

Směrodatná 

odchylka 18,020 

Variační 

koeficient 0,336 

k1 Koeficient polohy vůči dostupnosti do velkých měst (Brno) 

k2 Koeficient polohy oproti městu (nad 4000 obyvatel) 

k3 Koeficient pro výšku stropu 

k4 Koeficient technického vybavení 

k5 Koeficient stavu nemovitosti (cihla/ocel) 

k6 Koeficient venkovních ploch 

k7 Velikost ploch - s rostoucí plochou klesá cena za m2 

 

Dle analýzy trhu a úpravy dle vhodných koeficientů zjišťuji, ţe průměrná cena za m
2
 za 

měsíc je 53,68 Kč. 

8.5.1 Test extrémních hodnot: 

Pro vyloučení extrémních hodnot z databáze vyuţiji Dean-Dixonův test. Postup výpočtu 

byl jiţ dříve popsán, proto budou následovat spíše konkrétní výpočty. 

Po seřazení od nejvyššího po nejniţší dostaneme tuto tabulku, se kterou budeme dále 

pracovat. 

Tabulka 4: Seřazené hodnoty pro testování, zdroj sreality.cz a RE/MAX Go, zpracování vlastní 

Č. Lokalita 

Cena po 

úpravě 

(Kč/m
2
/měsíc) 

3 Kuřim 26,39 

18 Nemojany 33,00 

6 Moravany 36,61 

9 Ţelešice 37,15 

5 Olší, Brno venkov 40,82 

10 Moravany 41,04 

17 Břeclav 45,18 

16 Blansko 51,05 

2 Zastávku u Brna 52,43 

13 Rosice, centrum 53,48 

11 Těšany 54,43 

8 Sokolnice 56,58 

15 Blučina 57,87 
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4 Medlov 59,72 

14 Kupařovice 63,76 

12 Předklášteří 66,55 

1 Hrušovany u Brna 67,18 

19 Blučina 68,60 

7 Pozořice 108,15 

 

Pro ni určíme tyto číselné hodnoty, ze kterých určíme Q1 a Qn, které porovnáme s Qα 

pro odpovídající n a určíme, zda některou z hodnot z tabulky vyloučíme. 

Tabulka 5: Číselné hodnoty pro testování, zpracování vlastní 

Číselné hodnoty 

x1 26 

x2 33 

xn-1 69 

xn 108 

 

Tabulka 6: Výsledek testování, zpracování vlastní 

pro x1: Q1 = (x2 - x1)/(xn - x1) Q kritéria Q1 0,167020011 

pro xn: Qn = (xn - xn-1)/(xn - x1)   Qn 0,483774883 

 

Kritická hodnota testu pro n=19 je Qα = 0,306. Tato hodnota je niţší neţ Qn, proto Qn 

vyloučíme z databáze. 

Nyní budeme testování opakovat, avšak bez vyloučené hodnoty. To uděláme ještě 4x 

a získáme konečnou databázi, která bude bez kritických hodnot. 

Tabulka 7: Výsledek testování, zdroj a zpracování vlastní 

Č. Lokalita 
Cena po úpravě 

(Kč/m
2
/měsíc) 

5 Olší, Brno venkov 40,82 

10 Moravany 41,04 

17 Břeclav 45,18 

16 Blansko 51,05 

2 Zastávku u Brna 52,43 

13 Rosice, centrum 53,48 

11 Těšany 54,43 

8 Sokolnice 56,58 

15 Blučina 57,87 

4 Medlov 59,72 
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14 Kupařovice 63,76 

12 Předklášteří 66,55 

1 Hrušovany u Brna 67,18 

19 Blučina 68,60 

Minimum 40,82 

Maximum 68,60 

Průměr 55,62 

Směrodatná odchylka 9,148 

Variační koeficient 0,164 

 

Z této tabulky zjišťujeme, ţe průměrná cena pronajímaných prostor 

je 55,62 Kč/m
2
/měsíc. Tuto hodnotu jiţ vyuţijeme pro další výpočty. 

8.6 Náklady na rekonstrukci areálu  

Pro zjištění nákladů na rekonstrukci areálu vypracuji rozpočet. Předpokládám, ţe bude 

relativně náročné se co nejvíce přiblíţit skutečným nákladům, které by vznikly. Jde totiţ 

o rekonstrukci starých objektů. Jiţ několikrát se nám stalo, ţe hned při započetí 

(i drobných) stavebních úprav jsme narazili na nepříjemnosti (např. smíšené zdivo, kdyţ 

jsme předpokládali, ţe budova bude z cihel plných pálených), které výrazně prodlouţily 

práce a zvedly tedy i náklady. Pro co nejpřesnější zjištění ceny staveních prací 

a sestavení rozpočtu sluţeb firmy Kurimai s.r.o. se sídlem v Pohořelicích. 

S rozpočtářem Pavlem Kurimaiem této firmy provedu místní šetření a doufám, 

ţe mi poradí a upozorní mě, které poloţky se budou lišit od rozpočtovacího programu 

KROS. 

Rozpočet nebudu sestavovat hned na celý areál, ale nejdříve udělám rozpočet 

pro jednotlivé haly, náklady poté sečtu a přidám k nim rezervu 10% z celkových 

předpokládaných nákladů. Výsledkem bude cena rekonstrukce celého areálu včetně 

rezervy ve výši 10 %. 

8.6.1 Hala č. 1 

Je zřejmé, ţe tato hala je v nejhorším stavu. V blízké minulosti na ní neproběhli ţádné 

stavební práce. Oproti ostatním halám ale není tak velká, proto absolutní náklady 

nepředpokládám nejvyšší. 

Popis rekonstrukce: 
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Z důvodu špatného stavu střešní krytiny se provede výměna střešního pláště. Stávající 

střešní pálené tašky budou nahrazeny pozinkovanými plechy. Krov zůstane původní. 

Déle bude provedena montáţ okapů. 

Původní venkovní omítka bude odstraněna. Dostaneme se tak na původní smíšené 

zdivo, na které bude nejdříve aplikován kotvící postřik PROFI Spritzer, dále pak 

jádrová omítka MK2 a finální vrstva MK2. V rozpočtu je dále počítáno s bílou fasádní 

barvou a její aplikací. 

Podlaha v hale je nevyhovující, a proto bude na stávající podlahu vylita nová vrstva 

betonu. Nejdříve je však nutné původní podlahu napenetrovat z důvodu lepší přilnavosti 

nová vrstva. Nová podlaha bude materiál PROFI Estrich 300 a bude aplikována strojně. 

Všechny vnitřní omítky budou odstraněny a zdi budou omítnuty nově. Opět se pouţije 

kotvící postřik, na který se nanese jádrová omítka MK1 a finální vrstva MK1. 

Na výmalbu se vyuţije bílá barva PROFI Mal. 

Stávající vrata budou nahrazena sekčními vraty. 

Jako hydroizolace se vyuţije injektáţ. Cena materiálu i práce byla zjištěna 

na internetových stránkách výrobce, více v příloze práce. 

Na stávající vedení plynu se napojí nová topidla Robur. 

Rozpočet pro tuto halu: 

Tabulka 8: Rozpočet haly č. 1, zdroj vlastní 

Hala č. 1 

Jedn. cena 

(Kč bez 

DPH) 

Množství 

(m, m
2
, 

ks) 

Celkem (Kč 

bez DPH) 

Rekonstrukce střechy 

  Sřešní krytina 137,70 290,00 39 933,00 

  Ţlaby 33,20 25,00 830,00 

  Svod 87,20 3,00 261,60 

  Doplňky (5% z hlavních materiálů)     2 051,23 

  Cena práce 187,00 290,00 54 230,00 

Venkovní fasády 

  Očištění na původní cihlu 50,00 142,10 7 105,00 

  Kotvící postřik PROFI Spritzer 11,78 142,10 1 673,37 

  Venkovní omítka PROFI MK2 (1 cm) 44,35 142,10 6 302,42 

  Finální vrstva PROFI MK2 (1mm) 2,26 142,10 321,55 
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  Profi Akrylátová fasádní barva bílá 28,80 142,10 4 092,48 

  Cena práce  179,00 142,10 25 435,90 

Renovace podlahy 

  Očištění podkladu 10,00 216,00 2 160,00 

  Penetrace Den Braven 18,93 216,00 4 087,93 

  Beton PROFI Estrich E 300 (3 cm) 142,74 216,00 30 831,84 

  Cena práce 120,00 216,00 25 920,00 

Úprava vnitřních povrchů 

  Očištění na původní cihlu 50,00 198,70 9 935,00 

  Kotvící postřik PROFI Spritzer 11,78 198,70 2 339,89 

  Vnitřní omítka PROFI MK1 (1 cm) 44,35 198,70 8 812,74 

  Finální vrstva PROFI MK1 (1mm) 2,26 198,70 449,63 

  Profi MAL - bílá interiérová malířská  8,00 198,70 1 589,60 

  Malování 28,70 198,70 5 702,69 

  Omítání 51,50 198,70 10 233,05 

Nová vrata 

  Cena včetně dodávky 40 000,00 1,00 40 000,00 

Hydroizolace 

  Injektáţní pasta 1 320,00 25,00 33 000,00 

  Cena práce 1 392,73 25,00 34 818,18 

Vytápění 

  Topidlo na plyn (Robur) 47 465,29 1,00 47 465,29 

  Instalace topidla 2 000,00 1,00 2 000,00 

Cena rekonstrukce haly č. 1 401 582,40 

8.6.2 Hala č. 2 

Jelikoţ za předchozího nájemníka a původního majitele proběhla výstavba této haly, 

nebudou nutné tak rozsáhlé rekonstrukce. Avšak je potřeba uvaţovat náklady 

na dokončení stavby. 

Popis rekonstrukce: 

Pro dokončení venkovní fasády je zapotřebí pouze zeď napenetrovat a nalíčit. Do této 

haly budou opět nově dodána sekční garáţová vrata. Napojí se zde nové topidlo robur 

na stávající plynovod. 
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Rozpočet: 

Tabulka 9: Rozpočet haly č. 2, zdroj a zpracování vlastní 

Hala č. 2 

Jedn. cena 

(Kč bez 

DPH) 

Množství 

(m, m
2
, 

ks) 

Celkem (Kč 

bez DPH) 

Venkovní fasády 

  Penetrace Den Braven 18,93 96,00 1 816,86 

  Profi Akrylátová fasádní barva bílá 28,80 96,00 2 764,80 

  Cena práce  179,00 96,00 17 184,00 

Nová vrata 

  Cena včetně dodávky 40 000,00 1,00 40 000,00 

Vytápění 

  Topidlo na plyn (Robur) 47 465,29 1,00 47 465,29 

  Instalace topidla 2 000,00 1,00 2 000,00 

Cena rekonstrukce haly č. 2 111 230,95 

8.6.3 Hala č. 3 

Tato hala je svou plochou největší. Proto i náklady na rekonstrukci předpokládáme 

nejvyšší. Kromě nových oken, pláště střechy a rozvodů elektroinstalace je zde vše 

původní. 

Rozpočet tedy bude obsahovat náklady pro: 

Střešní plášť je v dobrém stavu, ale na budovu budou umístěny nové ţlaby a svody. 

Venkovní omítky jsou ve stejném stavu na hale č. 1, proto bude postup obdobný. Opět 

bude zeď očištěna na původní cihlu (zeď je v tomto případě z cihel plných pálených) 

a poté nanesena nová omítka. 

Opět bude zapotřebí renovovat podlahu. Stávající podlaha bude očištěna 

a napenetrována. Na ni bude aplikován nový beton a tl. 3 cm. 

V celé hale je nutné také odstranit původní omítku, nanést novou a vymalovat. 

Také zde bude nutné vyuţít hydroizolaci, pořídit nová sekční vrata (2 ks) a zapojit 

topidla Robur. 
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Poloţkový rozpočet: 

Tabulka 10: Rozpočet haly č. 3, zdroj a zpracování vlastní 

Hala č. 3 

Jedn. cena 

(Kč bez 

DPH) 

Množství 

(m, m
2
, 

ks) 

Celkem (Kč 

bez DPH) 

Rekonstrukce střechy 

  Ţlaby 33,20 87,00 2 888,40 

  Svod 87,20 3,00 261,60 

  Doplňky (5% z hlavních materiálů)     157,50 

  Cena práce     3 000,00 

Venkovní fasády 

  Očištění na původní cihlu 50,00 378,57 18 928,50 

  Kotvící postřik PROFI Spritzer 11,78 378,57 4 458,04 

  Venkovní omítka PROFI MK2 (1 cm) 44,35 378,57 16 790,34 

  Finální vrstva PROFI MK2 (1mm) 2,26 378,57 856,65 

  Profi Akrylátová fasádní barva bílá 28,80 378,57 10 902,82 

  Cena práce  179,00 378,57 67 764,03 

Renovace podlahy 

  Očištění podkladu 10,00 375,00 3 750,00 

  Penetrace Den Braven 18,93 375,00 7 097,11 

  Beton PROFI Estrich E 300 (3 cm) 142,74 375,00 53 527,50 

  Cena práce 120,00 375,00 45 000,00 

Úprava vnitřních povrchů 

  Očištění na původní cihlu 50,00 342,57 17 128,50 

  Kotvící postřik PROFI Spritzer 11,78 342,57 4 034,10 

  Vnitřní omítka PROFI MK2 (1 cm) 44,35 342,57 15 193,66 

  Finální vrstva PROFI MK2 (1mm) 2,26 342,57 775,19 

  Profi MAL - bílá interiérová malířská  8,00 342,57 2 740,56 

  Malování 28,70 342,57 9 831,76 

  Omítání 51,50 342,57 17 642,36 

Nová vrata 

  Cena včetně dodávky 40 000,00 2,00 80 000,00 

Hydroizolace 

  Injektáţní pasta 1 320,00 130,00 171 600,00 

  Cena práce 1 392,73 130,00 181 054,55 

Vytápění 

  Topidlo na plyn (Robur) 47 465,29 2,00 94 930,58 

  Instalace topidla 2 000,00 2,00 4 000,00 

Cena rekonstrukce haly č. 3 834 313,73 
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8.6.4 Nové prostory - hala č. 4 

Prostory označené číslem 4 hodláme celé zastřešit a vytvořit nové kryté prostory. Tímto 

navýšíme plochu pronajímaných prostor.  

Náklady na výstavbu těchto prostor bychom mohli zjistit pomocí 

technickohospodářských ukazatelů, vynásobením velikostí obestavěných prostorů 

bychom získali představu o nákladech na výstavbu. 

V tomto by hodnota byla příliš nepřesná vzhledem k tomu, ţe majitel hodlá stavět pouze 

2 stěny a budeme navazovat na stávající výstavbu. Proto bude lepší, kdyţ vypracuji 

zjednodušený rozpočet. 

Stručný popis stavebních prací: 

Výstavba dvou stěn, aby byla vytvořena hala. Zastřešení nových prostor. Vybetonování 

podlahy. Vyplnění otvorů novými sekčními vraty. Po celé hale bude nově rozvedena 

elektřina a plyn, na který budou napojena topidla Robur. Povrch stávajících i nových 

stěn bude omítnut stejným materiálem jako v předchozích případech. 

Tabulka 11: Rozpočet na halu č. 4, zdroj a zpracování vlastní 

Prostory č. 4 (část p. č. 440/2 a 440/1 a 448/1) 

Jedn. 

cena (Kč 

bez DPH) 

Množství 

(m, m
2
, 

ks) 

Celkem (Kč 

bez DPH) 

Rekonstrukce střechy 

  Střešní krytina 137,70 480,00 66 096,00 

  Konstrukce střechy     30 000,00 

  Ţlaby 33,20 39,00 1 294,80 

  Svod 179,00 2,00 358,00 

  Doplňky (5% z hlavních materiálů)     4 887,44 

  Cena práce 187,00 480,00 89 760,00 

Vyzdění severní stěny 

  Zdivo nosné dvouvrstvé zvukově izolační 

POROTHERM tl 430 mm na MC 141,40 2 100,00 296 940,00   

Venkovní fasády 

  Očištění na původní cihlu 50,00 120,00 6 000,00 

  Kotvící postřik PROFI Spritzer 11,78 261,40 3 078,25 

  Venkovní omítka PROFI MK2 (1 cm) 44,35 261,40 11 593,61 

  Finální vrstva PROFI MK2 (1mm) 2,26 261,40 591,51 

  Profi Akrylátová fasádní barva bílá 28,80 261,40 7 528,32 

  Cena práce  179,00 261,40 46 790,60 

Renovace podlahy 
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  Očištění podkladu 10,00 200,00 2 000,00 

  Penetrace Den Braven 18,93 200,00 3 785,12 

  Beton PROFI Estrich E 300 (3 cm) 142,74 200,00 28 548,00 

  Cena práce 120,00 200,00 24 000,00 

Betonování nové podlahy (tl. 15 cm betonu) 

  Beton C16/20, včetně práce (V=0,15*300) 2 980,00 45,00 134 100,00 

Úprava vnitřních povrchů 

  Očištění na původní cihlu 50,00 296,00 14 800,00 

  Kotvící postřik PROFI Spritzer 11,78 296,00 3 485,70 

  Vnitřní omítka PROFI MK2 (1 cm) 44,35 296,00 13 128,19 

  Finální vrstva PROFI MK2 (1mm) 2,26 296,00 669,81 

  Profi MAL - bílá interiérová malířská  8,00 296,00 2 368,00 

  Malování 28,70 296,00 8 495,20 

  Strojní omítání - cena práce 51,50 296,00 15 244,00 

Nová vrata 

  Cena včetně dodávky 40 000,00 1,00 40 000,00 

Hydroizolace 

  Asfaltové pásy 7,66 300,00 2 298,00 

  Aplikace asf. pásů 28,80 300,00 8 640,00 

  Injektáţní pasta 1 320,00 30,00 39 600,00 

  Cena práce 120,00 30,00 3 600,00 

Vytápění 

  Topidlo na plyn (Robur) 47 465,29 1,00 47 465,29 

  Instalace topidla 2 000,00 1,00 2 000,00 

Cena rekonstrukce haly č. 3 959 145,84 

 

Vzhledem k tomu, ţe se mohou vyskytnout další výdaje spojené s rekonstrukcí, tak 

budeme počítat s 10% rezervou. 

Celkové cena předpokládané rekonstrukce všech budov s 10% rezervou je 2 536 900 Kč 

bez DPH.  

Ceny prací a materiál byly vyhledány na internetu, pomocí rozpočtovacího programu 

KROS od společnosti ÚRS a.s. nebo dle odborného odhadu rozpočtáře P. Kurimaie. 

8.7 Stanovení obvyklého nájemného za zrekonstruované prostory 

Postup bude obdobný jako v kapitole, kdy jsem stanovoval obvyklé nájemné prostor 

v původním stavu. Nejdříve se tedy najdu nabídky pronájmů (a realizované pronájmy 

od paní Kalvodové) a vyberu vhodné a podobné objekty. Provedu korekce vhodnými 

koeficienty a zjistím obvyklou cenu zrekonstruovaných prostorů za měsíc za m
2
.  
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Tabulka 12: Nájemné za zrekonstruované prostory, zdroj srealit.cz a RE/MAX Go, zpracování vlastní 

Č. Lokalita 
Vel. 

(m
2
) 

Cena 

(Kč/m
2
) 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 IO 

Cena 

po 

úpravě 

Kč/m
2
 

1 

Modřice, 

Brno 493 59,00 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 0,918 54,17 

2 

Blanenská, 

Kuřim 960 75,00 0,98 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,000 74,98 

3 Rajhrad 360 75,00 0,98 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,000 74,98 

4 Kuřim 942 80,83 0,98 1,00 0,95 1,01 1,00 1,01 1,00 0,950 76,77 

5 

Blanenská, 

Kuřim 860 91,67 0,98 1,00 1,05 1,01 1,00 1,01 1,00 1,050 96,22 

6 

Modřice, 

Brno 2600 77,00 0,90 1,00 1,05 1,01 1,00 1,01 1,05 1,012 77,94 

7 Kuřim 1200 66,67 0,98 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,03 1,030 68,65 

8 

Bílovice 

nad 

Svitavou 99 70,83 1,00 1,00 1,03 1,00 1,00 1,01 0,98 1,019 72,21 

9 

Blanenská, 

Kuřim 760 75,00 0,98 1,00 0,95 1,01 1,00 1,01 1,00 0,950 71,23 

10 Pohořelice 1300 50,00 1,00 1,00 1,03 1,05 1,00 1,01 1,03 1,125 56,25 

11 Vojkovice 1735 45,83 1,10 1,05 1,00 1,01 1,00 1,01 1,04 1,225 56,16 

12 Rajhrad 360 75,00 0,98 1,00 1,03 1,01 1,00 1,01 1,00 1,030 77,23 

13 

Modřice, 

Brno 493 58,75 0,90 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 0,918 53,94 

14 Zastávka 1200 50,00 1,10 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,03 1,156 57,79 

15 Rajhrad 360 75,00 0,98 1,00 1,03 1,01 1,00 1,01 1,00 1,030 77,23 

16 Sobotovice 310 48,39 1,05 1,02 1,05 1,01 1,00 1,01 1,00 1,147 55,51 

 

68,83 

Minimum 53,94 

 

Maximum 96,22 

Průměr 68,83 

Směrodatná 

odchylka 12,069 

Variační 

koeficient 0,175 

k1 Koeficient polohy vůči dostupnosti do velkých měst (Brno) 

k2 Koeficient polohy oproti městu (nad 4000 obyvatel) 

k3 Koeficient pro výšku stropu 

k4 Koeficient technického vybavení 

k5 Koeficient stavu nemovitosti (cihla/ocel) 

k6 Koeficient venkovních ploch 

k7 Velikost ploch - s rostoucí plochou klesá cena za m2 
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Z tabulky lze vyčíst, ţe průměrná cena zrekonstruovaných prostor 

je 68,83 Kč/m
2
/měsíc. 

8.7.1 Test extrémních hodnot 

Opět je nutné ze získané databáze vyřadit extrémní hodnoty a opět pomocí Dean-

Dixonova testu. 

Po seřazení hodnot od nejmenší po největší dostaneme tabulku, z níţ vybereme 

potřebné hodnoty. 

Tabulka 13: Seřazené hodnoty pro testování, zdroj sreality.cz a RE/MAX Go, zpracování vlastní 

Č. 

 
Lokalita 

Cena po úpravě 

(Kč/m
2
) 

13 Modřice, Brno 53,94 

1 Modřice, Brno 54,17 

16 Sobotovice 55,51 

11 Vojkovice 56,16 

10 Pohořelice 56,25 

14 Zastávka 57,79 

7 Kuřim 68,65 

9 Blanenská, Kuřim 71,23 

8 Bílovice nad Svitavou 72,21 

2 Blanenská, Kuřim 74,98 

3 Rajhrad 74,98 

4 Kuřim 76,77 

12 Rajhrad 77,23 

15 Rajhrad 77,23 

6 Modřice, Brno 77,94 

5 Blanenská, Kuřim 96,22 

 

Z tabulky vybereme potřebné hodnoty. 

Tabulka 14: Číselné hodnoty pro testování, zpracování vlastní 

Číselné hodnoty 

x1 53,94 

x2 54,17 

xn-1 77,94 

xn 96,22 
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Z těchto číselných hodnot vypočítáme Q1 a Qn, které porovnáme s Qα pro odpovídající n 

a určíme, zda některou z hodnot z tabulky vyloučíme. 

Tabulka 15: Výsledek testování, zpracování vlastní 

pro x1: Q1 = (x2 - x1)/(xn - x1) Q kritéria Q1 0,012554578 

pro xn: Qn = (xn - xn-1)/(xn - x1)   Qn 0,432370326 

 

Kritická hodnota testu pro n=16 je Qα = 0,329. Tato hodnota je niţší neţ Qn, proto Qn 

vyloučíme z databáze. 

Nyní budeme testování opakovat, avšak bez vyloučené hodnoty. Po tomto dalším 

testování zjistíme, ţe máme tabulku bez extrémních hodnot. 

Tabulka 16: Výsledek testování, zdroj a zpracování vlastní 

Č. Lokalita 

Cena 

po 

úpravě 

(Kč/m
2
) 

13 Modřice, Brno 53,94 

1 Modřice, Brno 54,17 

16 Sobotovice 55,51 

11 Vojkovice 56,16 

10 Pohořelice 56,25 

14 Zastávka 57,79 

7 Kuřim 68,65 

9 Blanenská, Kuřim 71,23 

8 
Bílovice nad 

Svitavou 
72,21 

2 Blanenská, Kuřim 74,98 

3 Rajhrad 74,98 

4 Kuřim 76,77 

12 Rajhrad 77,23 

15 Rajhrad 77,23 

6 Modřice, Brno 77,94 

Minimum 54,17 

Maximum 77,94 

Průměr 67,93 

Směrodatná odchylka 9,614 

Variační koeficient 0,142 
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Z tabulky vyplývá, ţe průměrná cena zrekonstruovaných prostor je 67,93 Kč/m2/měsíc. 

Tuto hodnotu budeme pouţívat pro další výpočty. 

8.8 Výdaje spojené s vlastněním a pronajímáním areálu 

Kupní cena areálu nebyla posledním výdajem spojeným s tímto projektem. Za dobu 

následného pronajímání se majiteli budou vyskytovat další výdaje. Jde o výdaje, které 

bude muset majitel hradit kaţdý rok, jako například správa nemovitosti nebo pojištění, 

ale také o výdaje, které budou jednorázové, ale je vhodné je rozpočítat do kaţdého roku. 

Těmi to výdaji jsou například náklady na údrţbu a opravy. 

 

Daň z nabytí nemovité věci (značeno DzNNV) 

V našem případě se nový majitel s prodávajícími dohodl, ţe daň z nabytí nemovité věci 

uhradí prodávající. V době prodeje činila výše daně 4 % ze základu daně. 

                                                             

Daň z nabytí nemovité věci bude ve výši 180 000 Kč, do výpočtu však nebude 

vstupovat. 

 

Údržba a opravy (značeno ÚaO) 

Je zřejmé, ţe jsou odlišné náklady u nemovitostí, které jsou po rekonstrukci a před 

rekonstrukcí. Pokud nemovitost zrekonstruujeme, je vyšší pravděpodobnost, ţe 

do nemovitosti několik let nebudeme muset investovat ţádné finanční prostředky. 

Určím tedy pro kaţdou variantu jinou výši na údrţbu objektů. 

Varianta bez rekonstrukce: 

                                                                     

       ⁄                                   

Výše odhadovaných nákladů na opravy a údržbu této varianty je 5 065 Kč za rok. 

 



62 

 

Varianta po rekonstrukce: 

                                                                     

       ⁄                                    

Výše odhadovaných nákladů na opravy a údržbu této varianty je 2 626 Kč za rok. 

 

Pojištění nemovitosti (značeno PN)  

Vzhledem k tomu, ţe objekty jsou pojištěné, budu vycházet ze skutečných hodnot. 

Aktuální výše platby za roční pojištění budov je 16 626,- Kč, kdy jsou objekty pojištěny 

na 4 500 000,- Kč. Po zjištění nákladů na rekonstrukci dopočítám trojčlenkou novou 

výši ročního pojistného. Budu vycházet z pořizovací ceny objektu a celkových nákladů 

na rekonstrukci (včetně rezervy).  

Výše ročního pojistného u varianty před rekonstrukcí je 16 626 Kč za rok. 

Výše ročního pojistného u varianty po rekonstrukci po přepočítání je 26 999 Kč 

za rok. 

 

Daň z nemovitých věcí (značeno DzNV)  

Pro výpočet daně z nemovitých věcí byl pouţit kalkulátor na internetovém portálu 

www.podnikatel.cz. Místní koeficient je roven 1. V příloze je umístěn print screen 

obrazovky. Z důvodu navýšení velikosti objektu se zvýší i daň. 

Výše daně z nemovitých věcí u varianty před rekonstrukcí činí 17 070,- Kč. 

Výše daně z nemovitých věcí u varianty po rekonstrukci je 20 070,- Kč.  

 

Správa nemovitosti (značeno SN)  

Orientační náklady na správu nemovitostí jsou stanoveny odhadem. V praxi 

se pro stanovení výše těchto nákladů vyuţije dlouhodobé pozorování nákladů 

v jednotlivých letech. Výše nákladů na správu nemovitostí předpokládáme v porovnání 
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s rezidenčními nemovitostmi vyšší. Důvodem můţe být častější vyhledávání nových 

nájemníků. 

Náklady na správu nemovitostí odhaduji na 5 000 Kč ročně. 

 

Míra amortizace (značeno MA)  

Amortizace areálu nevstupuje do skutečných výdajů kaţdý rok, ale je nutné ji uvaţovat.  

V těchto nákladech jsou započítány náklady na případné opravy jednotlivých hal. 

Amortizaci předpokládám ve výši 0,5 % z kupní ceny u první varianty a u varianty 

po rekonstrukci předpokládám 0,2 % z kupní ceny a nákladů na rekonstrukci.  

Míra amortizace u varianty před rekonstrukcí: 

                                                         

                   

Míra amortizace u varianty po rekonstrukci: 

                           (                                  )

        (                   )                   

 

Odpisy (značeno O) 

Vzhledem k tomu, ţe pronájem areálu je povaţován za podnikání, ze kterého 

pochopitelně odvádíme státu daně, nemovitosti jsou vedeny v účetnictví a kaţdý rok 

nám odpisy sniţují základ daně pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. 

Pokud bychom areál rekonstruovali, tak tyto náklady by nám vstupovaly přímo do 

spotřeby. Nebyly by (jako odpisy) rozpočítány do mnoha let, ale objevily 

by se v účetnictví jako náklad za jeden rok. 

Další variantou by bylo vytvářet rezervy. Kaţdý rok bychom část peněţních prostředků 

připravovali na rekonstrukci, a po maximálně 5 letech bychom tyto peníze takto vyuţili. 

V účetnictví by nám po dobu maximálně 5 let tyto rezervy sniţovaly základ daně. 
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Pro správnou modelaci toho, co nám v účetnictví a tedy s čistým ziskem udělají odpisy, 

náklady na rekonstrukci a rezervy, bychom museli vytvořit řadu variant. Tím bychom 

zjistili, jak se nám bude měnit základ daně z příjmu fyzickou osob a tedy i čistý zisk. 

Toto však není přímo cílem diplomové práce. 

8.8.1 Srovnání ročních výdajů obou variant 

Z tabulky můţeme vyčíst, jak se změní roční výdaje po stavebních úpravách. 

Tabulka 17: Srovnání ročních výdajů, zdroj a zpracování vlastní 

Název položky 
Výdaje ročně 

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci 

Údrţby a oprava 5 065 Kč 2 626 Kč 

Pojištění nemovitosti 16 626 Kč 25 999 Kč 

Daň z nemovitých věcí 17 070 Kč 20 070 Kč 

Správa nemovitosti 5 000 Kč 5 000 Kč 

Míra amortizace 22 500 Kč 14 074 Kč 

Celkové náklady za rok 66 261 Kč 67 769 Kč 

8.9 Ekonomické zhodnocení vhodnosti rekonstrukce 

Cílem této kapitoly je vybrat vhodné ukazatele pro stanovení ekonomické efektivnosti 

rekonstrukce. Tyto hodnoty budou pak vhodným nástrojem pro rozhodnutí, zda bude 

lepší areál pronajímat v původním stavu nebo obětovat další finanční prostředky na jeho 

rekonstrukci. Důleţité bude, zda bude moţné zafinancovat rekonstrukci z vlastních 

zdrojů nebo zda bude potřeba vyuţít zdrojů cizích (navýšení bankovního úvěru). 

V případě vyuţití bankovního úvěru budou muset ve výpočtu být zohledněny i náklady 

na úroky. Tím se pochopitelně prodlouţí doba návratnosti a více se tím znevýhodní 

moţnost zrekonstruovat areál. 

Protoţe tento projekt budu sledovat více neţ 20 let, tak vyuţiji diskontování. 

Diskontní sazbu (značeno DS) vypočítáme jako průměrnou hodnotu mezi nejvyšší 

hodnotou a nejniţší hodnotou státních dluhopisů (jako nejméně rizikové investice) 

za sledované 10 období let. Nejvyšší hodnota je ze dne 30. 6. 2009, kdy šlo o 5,45 %. 

Nejniţší hodnota je ze dne 30. 4. 2015, a to 0,26 %. 
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Diskontní sazbu tedy předpokládáme 2,595 % dle průměrného výnosu českých státních 

dluhopisů za posledních 10 let. [30] 

U varianty financování rekonstrukce pomocí úvěru (spláceného konstantní anuitou), 

předpokládám parametry úvěru takto: 

Tabulka 18: Parametry úvěru, zdroj a zpracování vlastní 

Výše úvěru na rekonstrukci 2 536 900 Kč 

Délka úvěru 20 let 

Úrok 3 % p. a. 

Splátka jistiny 10 570,42 Kč 

Měsíční úrok 3 499,17 Kč 

 

Pro ekonomické zhodnocení vyuţiji čisté současné hodnoty. Pro kaţdou variantu 

vypočítám čistou současnou hodnotu projektu po 20 letech a na základě zjištěných 

hodnot rozhodnu, které z variant je nejvýhodnější. 

a) NPV po 20 letech pronajímání v původním stavu za aktuální nájemné 

V kapitole o metodách hodnocení investic je detailně popsán postup výpočtu čisté 

současné hodnoty. Jen pro připomenutí se nejdříve zjistí současná hodnota po určité 

době, od které se odečtou investiční náklady, a dostaneme NPV. 

Tabulka 19: Pronájem v současném stavu, zdroj a zpracování vlastní 

Varianta pronájmu v původním stavu se současným nájmem 

Výše investovaných prostředků 4 500 000 Kč 

Rekonstrukce 0 Kč 

Příjmy z pronájmu 816 960 Kč 

Daň z příjmu (15%) 122 544 Kč 

Roční náklady 66 261 Kč 

Čistý roční příjem 628 155 Kč 

 

Z tabulky vyuţijeme čistý roční příjem. 
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Hodnotu NPV zjistíme, pokud od současné hodnoty odečteme počáteční investiční 

náklad.  

                                                       

Při absenci jakýchkoliv výdajů na rekonstrukci může investor očekávat čistý roční 

zisk 628 155 Kč. Čistá současná hodnota po 20 letech je 5 205 105 Kč. 

 

b) NPV po 20 letech pronajímání v původním stavu za tržní nájemné 

Tabulka 20: Pronajímání v původním stavu za tržní nájemné, zdroj a zpracování vlastní 

Varianta pronájmu v původním stavu s lepším výběrem nájemného 

Výše investovaných prostředků 4 500 000 Kč 

Rekonstrukce 0 Kč 

Příjmy z pronájmu 1 068 529 Kč 

Daň z příjmu (15%) 160 279 Kč 

Roční náklady 66 261 Kč 

Čistý roční příjem 841 989 Kč 

 

Z této tabulky vyuţijeme čistý roční příjem. 
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Hodnotu NPV zjistíme, pokud od současné hodnoty odečteme počáteční investiční 

náklad.  

                                                        

Při zvýšení nájemného na tržní nájemné může investor očekávat čistý roční příjem 

842 989 Kč. Čistá současná hodnota po 20 letech je 8 508 873 Kč.  
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c) NPV po 20 letech pronajímání zrekonstruovaného areálu 

Tabulka 21: Pronajímání po rekonstrukci, zdroj a zpracování vlastní 

Varianta pronájmu po rekonstrukci 

Výše investovaných prostředků 4 500 000 Kč 

Rekonstrukce 2 536 900 Kč 

Příjmy z pronájmu 1 055 674 Kč 

Daň z příjmu (15%) 158 351 Kč 

Roční náklady 67 769 Kč 

Čistý roční příjem 829 554 Kč 

 

Z této tabulky vyuţijeme čistý roční příjem. 
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Hodnotu NPV zjistíme, pokud od současné hodnoty odečteme počáteční investiční 

náklad.  

                                                     

               

Po zrekonstruování areálu dle rozpočtu a pronajmutí za tržní cenu může investor 

očekávat čistý roční příjem 829 554 Kč. Čistá současná hodnota po 20 letech je 

5 779 853 Kč. 

d) NPV po 20 letech pronajímání zrekonstruovaného areálu při financování 

úvěrem 

Tabulka 22: Pronajímání po rekonstrukci s financováním úvěrem, zdroj a zpracování vlastní 

Varianta pronájmu po rekonstrukci, která bude financována úvěrem 

Výše investovaných prostředků 4 500 000 Kč 

Rekonstrukce 2 536 900 Kč 

Příjmy z pronájmu 1 055 674 Kč 

Daň z příjmu (15%) 152 053 Kč 

Roční náklady 67 769 Kč 

Roční úroky 41 990 Kč 

Čistý roční příjem 793 863 Kč 



68 

 

Z této tabulky vyuţijeme čistý roční příjem. 
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Hodnotu NPV zjistíme, pokud od současné hodnoty odečteme počáteční investiční 

náklad.  

                                                         

              

Při financování rekonstrukce areálu pomocí úvěru může investor očekávat čisté 

roční příjmy ve výši 792 863 Kč. Čistá současná hodnota po 20 letech je 

5 877 171 Kč. 

8.10 Celkové zhodnocení jednotlivých variant 

Před zahájením podrobných výpočtů jsem předpokládal, ţe se vyplatí investovat další 

finanční prostředky do rekonstrukce areálu. Hypotéza se mi potvrdila. 

8.10.1 Srovnání variant dle současné hodnoty a čisté současné hodnoty 

Tabulka 23: Srovnání PV a NPV jednotlivých variant, zdroj a zpracování vlastní 

Varianta 
Současná 

hodnota 

Čista současná 

hodnota 

Varianta pronájmu v původním stavu se 

současným nájmem 
9 705 105 5 205 105 

Varianta pronájmu v původním stavu za trţní 

nájemné 
13 008 873 8 508 873 

Varianta pronájmu po rekonstrukci 12 816 758 5 779 858 

Varianta pronájmu po rekonstrukci, která bude 

financována úvěrem 
12 914 071 5 877 171 

 

Dle výpočtů a zjištěné čisté současné hodnoty vychází nejvýhodněji pronajímat původní 

areál za trţní nájemné. Problém však můţe nastat, pokud bude majitel chtít zvýšit 
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nájemné pro aktuální nájemníky. Dále by se u této varianty mohla ovlivnit výše příjmů 

díky sníţení obsazenosti. 

 

Obrázek 6: Srovnání jednotlivých variant, zdroj a zpracování vlastní 

 Pokud tedy vyloučíme tuto variantu a budeme chtít zváţit, zda je lepší areál 

zrekonstruovat či nikoli, tak dle NPV je nejvýhodnější zrekonstruovat areál z cizích 

finančních prostředků. 

Jako o necelých 100 000 Kč horší varianta se jeví zrekonstruovat areál z vlastních 

prostředků. 

Pokud však majitel bude trvat na tom, ţe do objektů nechce jiţ investovat, 

tak v horizontu 20 let pro něj bude NPV niţší o více neţ 572 000 oproti předchozí 

variantě. Vzhledem k technickému stavu objektů je však nutné rekonstrukci provést. 

Nemusí být tak rozsáhlá, jako je zde v rozpočtech naznačeno, ale nejnutnější úpravy 

proti chátrání nemovitostí je potřeba učinit. 
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8.10.2 Srovnání čistých ročních příjmu jednotlivých variant 

 

Obrázek 7: Čisté roční příjmy jednotlivých variant, zdroj a zpracování vlastní 

Obdobný výsledek můţeme vyčíst, pokud srovnáváme pouze výši čistých ročních 

příjmů. Do těchto hodnot se nám však nepromítne vliv velikosti investovaných 

prostředků. 

8.11 Výnosová hodnota areálu 

Pro variantu rekonstrukce areálu z vlastních finančních prostředků stanovím novou 

výnosovou hodnotu areálu, kterou mohu porovnat s původní výnosovou hodnotou, která 

byla stanovena odhadcem ing. Milanem Votypkou pro účely vypracování odhadu 

obvyklé ceny nemovitosti při vyřizování úvěru na pořízení areálu. 

Míru kapitalizace a procento pronajímatelnosti vyuţiji stejné jako je uvedena v odhadu, 

tedy 9,79 % a 90% obsazenost. 

                  
                                      

                              
     

  
             

    
                          

Výpočet výnosové hodnoty z odhadu je uveden v příloze. 

V odhadu pro banku je uvedena výnosová hodnota 1 006 803 Kč.  
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8.12 Jak se mi dařilo hledat informace a materiály  

Největším problémem se zdálo dohledávání historických informací o obci a okolí. 

Náhodou se začátkem tohoto roku dostala do rukou kniha, která se nazývá 750 let města 

Pohořelic. Kniha pochází z roku 1973 a má 1000 výtisků. Zde jsem čerpal jak historické 

informace, tak i údaje o poloze města. 

Snaţil jsem se vyuţít i sluţeb úředníků na zdejším městském úřadě, ale spíše 

mně jen řekli, to co jsem věděl. Toto pro mě bylo docela zklamání. 

Na internetu se mi podařilo dohledat historické katastrální mapy. Díky těmto mapám 

se mi potvrdilo, z jaké doby pochází areál v Nové Vsi (cca 1948), resp. současné 

budovy. 

Pomocí internetových serverů s pronajímanými nemovitostmi a díky společnosti 

RE/MAX Go jsem sestavil databází pronajímaných nemovitostí v okolí. Dále jsem 

vycházel ze skript z VUT v Brně. 

Praktickou část jsem zpracovával z knihy „Tržní oceňování nemovitostí“ od profesora 

Bradáče, dále ze skript, přednášek a informací na internetu.  
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9 Závěr 

Diplomová práce se zabývala analýzou vhodnosti rekonstrukce průmyslového areálu. 

Nejprve byly zmíněny teoretické poznatky a definování pojmů, dále jsem se věnoval 

různých cenám nemovitých věcí a metodám oceňování. Zaměřil jsem se také na daně, 

které se týkají nemovitostí. Poslední kapitolou teoretické části byly popsány metody 

hodnocení investic. 

K vypracování diplomové práce jsem si vybral průmyslový areál v Nové Vsi 

u Pohořelic. Definoval jsem 4 varianty, jak můţe majitel postupovat a poté jsem 

se snaţil vyhodnotit jejich výhodnost dle současné hodnoty, čisté současné hodnoty 

a následně na základě toho rozhodnou, která varianta je pro majitele dle návratnosti 

investice nevýhodnější. 

Z výsledků se dá říci, ţe nejvýhodnější by bylo pro majitele pronajímat nemovitosti 

v původním stavu, avšak nájemné navýšit na trţní nájemné. Závisí však 

na schopnostech a moţnostech majitele vysvětlit nájemníkům zvýšení nájemného. 

Mohlo by také nastat sníţení obsazenosti pronajímaných prostor. Rozdíl trţního 

nájemného oproti aktuálnímu nájemnému je zapříčiněn tím, ţe byla potřeba, 

co nejrychleji areál obsadit.  

Porovnání mezi tím, zda areál zrekonstruovat nebo nechat v původním stavu, zjistíme, 

ţe je pro majitele výhodnější areál zrekonstruovat. Důvodem je, ţe následné upravením 

nájemného a změnou ročních výdajů vyjde čistá současná hodnota rekonstrukce 

po 20 letech výhodněji, neţ pokud areál nechá v původním stavu.  

Vzhledem ke stavu nemovitostí je nutné v brzké době (řádově roky) provést 

rekonstrukci. Záleţí však na majiteli, zda to bude v rozsahu kompletní rekonstrukce 

(např. dle rozpočtů) nebo pouze v rámci stavebních úprav (aby nemovitosti dále 

nechátraly). Nemuselo by pak dojít k tak výraznému zvýšení nájemného. 

Na konci hodnocení je provedeno také promítnutí rekonstrukce do výnosové hodnoty 

celého areálu. Tato nově zjištěná hodnota je porovnána s výnosovou hodnotou 

stanovenou pro bankovní úvěr. Rozdíl obou hodnot je výrazný díky tomu, ţe odhadce 

určil náklady na údrţbu ve výši 2,5 % z reprodukční ceny (32 720 565 Kč), coţ vychází 

836 341 Kč za rok. Dále je zde uvedena poloţka ostatní náklady ve výši 100 000 Kč 
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za rok. Je zřejmé, ţe i tyto výrazné náklady odlišují obě výnosové hodnoty, ne pouze 

vliv rekonstrukce areálu. Je zřejmé, ţe tímto krokem by se také zvýšila trţní hodnota 

průmyslového areálu (tedy i její obvyklá cena). 
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