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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování budov společnosti 

AREAL SLATINA, a.s. Na základ  teoretických podkladů jsou vymezeny výhody a 

nevýhody jednotlivých oceňovacích p ístupů. Zám r práce je navrhnout optimální 

metodu oceňování s p ihlédnutím ke specifikům trhu a zám rům společnosti. 

 
Abstract 
 
This thesis is focused on the valuation of buildings of the company 

AREAL SLATINA, a.s. Based on the theoretical background we defined advantages and 

disadvantages of valuation approaches. The purpose of the thesis is to propose an optimal 

valuation method while taking into account the specifics of the market and intentions of 

the Company.  

 
Klíčová slova 
 
Oceňování nemovitostí, tržní cena, účetní ocen ní, výnosová metoda, porovnávací 

metoda, nákladová metoda 
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Real estate valuation, market price, accounting valuation, income approach, comparison 

approach, cost approach 
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Úvod 

V dnešní dob  je hodnota p i azována neustále a v podstat  všemu, co užíváme, s čím se 

potkáváme, nebo co vlastníme. V současnosti existuje více způsobů, jak majetek ocenit, 

tedy vyjád it jeho hodnotu či cenu. Daná metoda je v zásad  závislá na p íležitosti či 

účelu, za jakým se majetek oceňuje. 

Oceňování p edstavuje koncept nikoli jen teoretický, ale také individuální, jenž se ve 

v tšin  p ípadů vyznačuje tém  absolutní subjektivitou. Špatné ocen ní může pro účetní 

jednotku p edstavovat vážné důsledky ve více situacích. Mohou být zkresleny informace 

o stavu a pohybu majetku, a tím tak porušeny základní účetní zásady a právní p edpisy, 

či kup íkladu zkreslená p edstava společnosti o hodnot  nemovitosti se p i jejím prodeji 

nebo koupi může značn  prodražit. 

I když je problematika oceňování velice rozsáhlé téma, tak se pro účely této diplomové 

práce zam íme pouze na skupinu dlouhodobého majetku, konkrétn  na oceňování 

nemovitostí - budov. Jako zkoumaný subjekt byla vybrána společnost AREAL 

SLATINA, a.s., která se specializuje na pronájem komerčních prostor v nejv tší 

průmyslové zón  Brna. 

Diplomová práce na téma Oceňování vybrané skupiny majetku AREAL SLATINA, a.s. 

bude rozčlen na do t í částí. V první části se zam íme na teoretická východiska práce, 

která budou následn  implementována do specifických podmínek firmy. V druhé, 

analytické části, bude stručn  p edstavena společnost, a následn  provedena analýza 

jejího současného stavu. Zam íme na polohu, vn jší vlivy a jiné faktory ovlivňující 

hodnotu nemovitostí. Následn  určíme hodnotu jedné z budov společnosti pomocí 

vybraných oceňovacích metod. Poznatky a výsledky analýz budou sloužit jako podklad 

pro formulaci doporučení a vlastních návrhů v záv rečné sekci práce, které by mohla 

společnost využít pro efektivní výb r oceňovacího p ístupu vystihujícího charakter firmy 

a specifika trhu i lokality. 

Pro zpracování diplomové práce mi společnost AREAL SLATINA a.s. poskytla pot ebné 

podklady a informace, jako nap íklad technickou dokumentaci budov, údaje z finančního 

účetnictví, apod. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Společnost  AREAL SLATINA, a.s. v současné dob  nabízí k pronájmu celkem 12 

budov. Nemovitosti Ěpozemky, stavby i nedokončené stavbyě tvo í zhruba ř0 % 

celkových aktiv společnosti. Optimální metoda cen ní budov je tedy kritická pro 

vypovídající schopnost o celkové hodnot  společnosti. 

Ocen ní budov bude zpracováno na základ  vlastního ohledání nemovitostí, společn  s 

informacemi získanými z katastru nemovitostí a interních dat firmy. Poznatky a výsledky 

budou konzultovány s vedením společnosti.  

Hlavním cílem teoretické části diplomové práce je seznámit se s problematikou 

oceňování nemovitostí prost ednictvím popisu vybraných existujících metod oceňování, 

k čemuž bude použita zejména metoda deskripce. Nejv tší pozornost bude kladena na 

tržní p ístupy oceňování, které nejlépe odrážejí aktuální hodnotu nemovitostí. Další 

důležitou skupinu metod tvo í majetková ocen ní vycházející z účetních hodnot, tedy z 

historických cen. Účetní data podniků se však díky mnoha legálním úpravám mohou 

značn  lišit od skutečnosti, a proto může v konečném ocen ní nemovitostí takovýmito 

metodami dojít ke zkreslení finální hodnoty ocen ní podniku. Systém účetních metod 

oceňování České republiky bude taktéž porovnán s p ístupy ocen ní podle Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví ĚIFRSě. 

V analytické části pomocí teoretických východisek p edcházející sekce poukážeme 

pomocí metody komparace na výhody a nevýhody jednotlivých oceňovacích p ístupů. 

Následn  aplikujeme n které z metod ocen ní k určení hodnoty konkrétní budovy 

společnosti. K tomu bude použita metoda analýzy, syntézy a taktéž metoda komparace.  

Cílem diplomové práce je na základ  teoretických poznatků a záv rů z provedené analýzy 

navrhnout pro vybranou skupinu majetku – budov – optimální metodiku oceňování. 

Doporučená metodika by m la respektovat specifika a charakter společnosti ARERAL 

SLATINA, a.s. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1  Základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí 

1.1.1 Nemovitost, pozemek, stavba 

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník Ědále „Nový 

občanský zákoník“ nebo „NOZ“ě. Nový občanský zákoník p inesl celou adu zm n i v 

oblasti nemovitostí. Nap . pojem nemovitost zaniká a je nahrazen pojmem v c nemovitá 

[1]. 

Podle § 4ř6 NOZ [2] v ci d líme na hmotné a nehmotné.  

1. „Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného 

p edmětu.“  

2. „Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to p ipouští, a jiné věci bez hmotné 

podstaty.“ 

Definice „V cí movitých a nemovitých“ dle § 4řŘ Nového občanského zákoníku [2]: 

1. „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým 

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

zákon. Stanoví-li jiný právní p edpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-

li takovou věc p enést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc 

nemovitá.“ 

2. „Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ 

Pozemek můžeme up esnit jako část zemského povrchu odd lenou od sousedních částí 

hranicí územn  správní, vlastnickou, evidenční, kvalitativní nebo rozlišenou způsobem 

využití [3, str. 8]. 

Pod pojmem stavba rozumíme s pozemkem pevn  spojený objekt, který není součástí 

pozemku a je výsledkem lidské činnosti. K jejímu vzniku je pot eba pozemek, na kterém 

by mohla vzniknout, výjimečn  může stavba vzniknout na jiné stavb . Stavbu není možné 

p emisťovat, aniž by zanikla. Její důležitou vlastností je omezená životnost, která je 
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determinována jejich technickými vlastnostmi a ekonomickou využitelností, pop ípad  

právními podmínkami nap . v p ípad  staveb dočasných [4, str. 10-11]. 

Zákon o č. 151/1řř7 Sb., o oceňování majetku [5] v § 3 d lí stavby na: 

a) „stavby pozemní, kterými jsou 

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soust eděné a navenek p evážně 

uzav ené obvodovými stěnami a st ešními konstrukcemi, s jedním nebo více 

ohraničenými užitkovými prostory, 

2. jednotky, 

3. venkovní úpravy”, 

b) „stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 

rozvod energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, 

studny a další stavby speciálního charakteru“, 

c) „vodní nádrže a rybníky“, 

d) „jiné stavby“. 

Nový občanský zákoník zasáhl i do oblasti staveb. Lze p edeslat, že novela nic nem ní 

na vlastním způsobu ocen ní staveb. V souladu se zásadou superficies solo cedit1 se bude 

cena stavby p ičítat k cen  pozemku (stavba je chápána jako zhodnocení pozemku - § 10 

odst. 8). V p ípad  odlišného vlastnictví stavby a pozemky bude jejich cena uvedena 

pochopiteln  samostatn  [6].  

1.1.2 Zastavěná plocha, podlahová plocha, obestavěný prostor 

Obestavěný prostor (Op) 

Obestav ný prostor je možné vypočíst n kolika metodami. Nejčast ji se používá výpočet 

podle oceňovacího p edpisu a podle ČSN 734055 Výpočet obestav ného prostoru 

pozemních stavebních objektů [3, str. 11]. 

Obestav ný prostor definujeme jako prostorové vymezení stavebního objektu 

ohraničeného vn jšími vymezujícími plochami [7, str. 25]. 

                                                
1 Zásada superficies solo cedit, známá již z dob ímského práva, v p ekladu znamená „povrch ustupuje 
pozemku“. 
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P i použití normy ČSN 734055 platí podmínka, že p i výpočtu musíme být schopni 

vytvo it objektu obalový plášť, nebo alespoň vymezit obalové plochy vedené vn jšími 

líci stavebních částí, v opačném p ípad  není aplikace normy možná. Norma platí p i 

výpočtu obestav ného prostoru pozemních staveb, jejichž rozsah lze vyjád it m rnou 

jednotkou – m3 obestav ného prostoru [8, str. 26]. 

Obestav ný prostor se určí podle vzorce sčítající obestav né prostory jednotlivých 

stavebn  odlišných částí pozemního stavebního objektu Ězákladů Oz, spodní části objektu 

Os, vrchní části objektu Ov a zast ešení Ot [7, str. 28].                                                     � =   +  +  +                                 [7, str. 28] 

Obestav ný prostor stavby se vypočte jako součet obestav ného prostoru spodní stavby, 

vrchní stavby a zast ešení. Obestav ný prostor základů se neuvažuje [3, str. 11]. 

Zastavěná plocha (ZP) 

Zastav ná plocha stavby je plocha ohraničená ortogonálními prům ty vn jšího líce 

svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny 

[3, str. 11]. Je to jeden z hlavních parametrů v tšinou dostupný v inzerátech z tiskovin 

nebo Internetu a je podstatný p i oceňování nemovitostí u všech zmiňovaných metod. 

Podlahová plocha (PP) 

Termín podlahová plocha je stanoven ve více p edpisech, pro účely této práce uvedeme 

alespoň základní definici dle zákona 151/1řř7 Sb., o oceňování majetku [5]: „Podlahová 

plocha bytu nebo nebytového prostoru je součet všech plošných výměr podlah 

jednotlivých místností a prostor tvo ících p íslušenství bytu nebo nebytového prostoru.” 

1.2  Systém oceňování nemovitostí v ČR 

Ve spojitosti s fiskálními zájmy státu vyvstává pot eba zajistit daňový základ, ke kterému 

je využívána cena nemovitostí. Aby došlo k napln ní t chto zájmů, je praktické a z ejm  

i nezbytn  nutné mít po ruce právní normu, která by sloužila k jednoduchému zjišt ní 

ceny nemovitostí, p ičemž z více důvodů toto stanovení ceny musí být naprosto 

jednoznačné [9, str. 21]. 
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P i tvorb  takovéto ceny je samoz ejm  maximální snaha o její navržení tak, aby byla 

v souladu s podmínkami odpovídajícími skutečnému trhu s nemovitostmi. Následkem by 

byl pokud možno spravedlivý odvod do státního rozpočtu [ř, str. 21]. 

Na druhé stran  stojí skutečné tržní prost edí, které se odmítá podrobit jakýmkoli um le 

vytvo eným pravidlům. Nemovitosti jsou svým způsobem nezam nitelné a jedinečné a 

jejich hodnota je ovlivňována ohromným počtem nejrůzn jších cenotvorných stimulů 

včetn  faktoru času, že i p i sebelepší snaze je nelze technicky zobecnit a pojmout do 

jednodušších schémat vyžadovaných právním p edpisem [9, str. 21]. 

V České republice tedy existují dva základní sm ry oceňování nemovitostí. Tyto sm ry 

jsou natolik odlišné, že jejich výsledky nelze zam ňovat. Každý z t chto p ístupů se od 

sebe značn  liší v ohledu na použitá pravidla a zákony. Oba koncepty mají adu synonym, 

jejich názvy tedy nelze vnímat dogmaticky [10]. 

Znalci se mohou ve znaleckých posudcích vyjad ovat jak cen  administrativní Ězjišt néě, 

tak i k analýze obvyklé ceny Ětržní hodnotyě. Odhadci se na rozdíl vyjad ují pouze k tržní 

hodnot , jinak ečeno obvyklé cen 2 [11, str. 8]. 

 Do v dní disciplíny oceňování nemovitostí v České republice se promítlo více než 

čty icet let, b hem kterých dominovalo administrativní oceňování nemovitostí, kdežto 

západu vládlo ocen ní na tržních principech. Z tohoto důvodu je v tomto ohledu v České 

republice znát jistá strnulost a zažití ady principů a zásad jak u odborné, tak i laické 

ve ejnosti, které p ežívají dodnes [10]. 

Leckdy nap . zhotovitel ocen ní nemovitosti aplikuje postupy administrativního ocen ní 

v situaci, kdy je vyžadováno určení tržní hodnoty nemovitosti. I laická společnost má 

v tomto ohledu ustálené klamné p edstavy spočívající v tom, že se ocen ní nemovitosti 

uskutečňuje pomocí zadání parametrů nemovitosti do určitého složitého vzorce, který 

zajistí exaktní hodnotu vyčíslenou s halé ovou p esností [10]. 

Oceňování nemovitostí v České republice vychází ze zákona  č. 151/1řř7 Sb., 

o oceňování majetku a o zm n  n kterých zákonů. Zákon udává, ve kterých p ípadech se 

aplikuje administrativní anebo tržní ocen ní nemovitosti [5].  

                                                
2 Tématika znalců a odhadců bude dále rozebrána v následujících kapitolách 
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Administrativního oceňování se využívá zejména v p ípadech, kdy je tato metoda 

požadována zákonem o oceňování majetku a jeho platné provád cí vyhlášky. Všeobecn  

se jedná o p ípady související s fiskálními zájmy státu, s cenovou regulací v p ípadech 

vazby na státní rozpočet, nejedná se tedy o volné sjednávání cen [9, str. 10]. Jako p íklad 

můžeme uvést nap íklad ocen ní nemovitosti pro určení dan  z p evodu nemovitosti [10]. 

Administrativní ocen ní se nám sice snaží poskytnout určitou reflexi trhu, tyto snahy však 

nevedou k optimálnímu cíli a výsledek v nejlepším p ípad  za trhem značn  pokulhává 

[9, str. 10]. 

Na druhé stran  oceňování na tržních principech nachází své uplatn ní v situacích, kdy je 

požadovaným výstupem tržní hodnota nebo hodnoty na ní založené. Tržní ocen ní se 

kup íkladu typicky využívá pro pot eby zajišt ní úv ru nemovitou zástavou, typicky pro 

zajišt ní hypotéčního úv ru. V p ípad  tržního oceňování není zákonem stanoven žádný 

určitý režim nebo postup, kterým by se m lo postupovat. Oceňovatel by se m l ídit svými 

morálními zásadami, obecn  uznávanou teorií a v p ípad  ocen ní pro banku, její 

metodikou [10].  

1.3  Cena a hodnota  

Cena je termín označující nabízenou, požadovanou nebo skutečn  zaplacenou částku za 

zboží či službu [7, str. 46]. Cenou v obecném pojetí se rozumí exaktn  vyjád ená částka, 

tedy p esné číslo konkrétn  vyjad ující množství pen žních jednotek, které jsou 

ekvivalentem určité v ci. Je to zpravidla sjednaná částka mezi konkrétním kupujícím a 

prodávajícím, je to realizovaná skutečnost, která nastala [10]. Cena může, ale nemusí mít 

vztah k hodnot  p isuzované jinými osobami. Ať už částka je nebo není zve ejn na, 

zůstává však historickým faktem [7, str. 46].  

V zákon  o cenách č. 403/2009 Sb. [12] v § 1, odst. 2 je pojem cena uveden následovn :  

„Cena je peněžní částka: 

• sjednaná p i nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

• zjištěna podle zvláštního p edpisu k jiným účelům než k prodeji.” 

Cena byla charakterizována jako realizovaná skutečnost, fakt, který byl sjednán mezi 

kupujícím a prodávajícím. Na druhé stran  hodnota je obrazem návrhu či názoru, je tedy 
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určitým intervalem mezi nejvyšší p edstavou nabídky a nejnižší p edstavou 

poptávky [10]. Nep edstavuje skutečn  nabízenou, požadovanou nebo skutečn  

zaplacenou cenu. Je to ekonomická kategorie vyjad ující vztah mezi zbožím a službami, 

které lze koupit, na jedné stran  kupujícími a prodávajícími na stran  druhé, p ičemž se 

hodnota obyčejn  určuje odhadem [7, str. 47]. 

Dle ekonomické koncepce vyjad uje užitek, prosp ch vlastníka služby nebo zboží k datu, 

ke kterému se odhad hodnoty uskutečňuje. Vyskytuje se ada hodnot podle toho, jak jsou 

definovány Ětrží hodnota, výnosová hodnota, v cná hodnota apod.ě, zároveň každá z 

t chto hodnot může být vyjád ena zcela jiným číslem [7, s. 47].  

 Cílem činnosti subjektů vykonávající ocen ní je nejčast ji odhadnout či stanovit hodnotu 

nebo cenu, není proto p ekvapivé, že se tyto termíny v oblasti oceňování velmi často 

skloňují. Pojmy hodnota a cena jsou v praxi velice často zam ňovány a dalo by se íct, že 

určitým způsobem splývají. Je proto nutné tyto dva termíny důrazn  odlišovat a b hem 

ocen ní pokaždé jasn  specifikovat jaká cena, či hodnota je zjišťována [10]. Znalost 

správné definice ceny, kterou určujeme, je naprosto zásadní pro správné ocen ní. Jestliže 

jsou jednotlivé typy cen zam ňovány, výsledné ocen ní neodpovídá zadání.  

V praxi se můžeme setkat s celou adou typů hodnot a cen, níže uvádíme ty nejzákladn jší 

z nich. 

Cena zjištěná 

V oceňovací praxi se lze často setkat s pojmem zjišt ná nebo taktéž administrativní cena. 

Tato cena je podle § 2, odst. 3 zákona č. 151/1řř7 Sb. [5] cenou zjišt nou zvláštním 

p edpisem, který stanoví odlišný způsob oceňování.  

V dob  centráln  plánované ekonomiky p ed rokem 1řř0 ani jiný způsob ocen ní 

nemovitostí než práv  tento neexistoval. V dnešní dob  standardní tržní ekonomiky je 

nejb žn jším účelem administrativních cen v souladu s Listinou základních práv a 

svobod zabezpečit tzv. daňovou spravedlnost. Daňová spravedlnost má zajistit, aby žádný 

plátce dan  nebyl oproti ostatním znevýhodn n či naopak zvýhodn n. Zjišt né ceny 

taktéž mohou sloužit pro určování n kterých náhrad p i vyvlastn ní ve ve ejném zájmu 

ve smyslu zákona č. 1Ř4/2006 Sb. [11, str. 8]. 
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Podle zákona č. 526/1řř0 Sb., o cenách, jsou dnes ceny nemovitostí ceny volné, nic 

nebrání tomu, aby prodávající prodal kujícímu byt 1+1 v Brn  buď za 1 Kč, nebo t eba 

za 30 milionů Kč. Pokud dojde k realizaci prodeje, ob  hodnoty se stanou tržními cenami, 

částkami, za kterou byla nemovitost skutečn  prodána. V p ípad , kdy je povinností státu 

spravedliv  zajistit nap . základ dan  z nabytí nemovitostí, musí zároveň zabezpečit, aby 

n kte í prodávající, tedy plátci této dan , do kupních smluv neuvád li neadekvátn  nízké 

kupní ceny, a tímto podvodným jednáním se nesnažili o snížení své daňové povinnosti. 

Proti takovýmto podvodným zám rům zbrojí práv  administrativní ceny – základem dan  

z nabytí nemovitostí je kupní cena, pokud ovšem není nižší než cena zjišt ná [11, str. Ř]. 

Cena pořizovací 

Cena po izovací, taktéž označována jako cena historická, je cena, za kterou bylo možno 

po ídit v c v dob  jejího po ízení Ěu nemovitostí, zejména staveb, cena v dob  jejich 

postaveníě, bez odpočtu opot ebení [7, str. 50]. Nejčast ji se vyskytuje v účetní evidenci 

[3, str. 15]. 

Cena reprodukční   

Též reprodukční po izovací cena, je cena, za kterou by bylo možno porovnatelnou nebo 

stejnou v c po ídit v dob  ocen ní, bez odpočtu opot ebení [7, str. 51].  

U staveb se zjišťuje dv ma způsoby, a to buď pracným podrobným položkovým 

rozpočtem nebo za pomoci agregovaných položek, nejčast jším způsobem je však zjišt ní 

pomocí technicko hospodá ských ukazatelů ĚTHUě – jednotkových cen za 1m2 zastav né 

plochy, 1m3 obestav ného prostoru apod. [7, str. 51]. 

Věcná hodnota 

Bradáč [7, str. 51] uvádí, že v cná hodnota, označována také jako substanční hodnota 

nebo dle právního názvosloví časová cena, je v podstat  reprodukční cena v ci, která je 

snížená o p im ené opot ebení, jenž odpovídá prům rn  opot ebené stavb  stejného stá í 

a p im ené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných 

závad znemožňujících okamžité užívání v ci. 

Dle zákona o účetnictví č. 563/1řř1 Sb. [13] je definována § 25 (5ě písm. bě jako 

reprodukční po izovací cena, tedy „cena, za kterou by byl majetek po ízen v době, kdy se 

o něm účtuje.“ Obdobou této ceny je podle zákona o oceňování č. 151/1řř7 Sb. [5] cena 
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zjišt ná nákladovým způsobem - § 2 Ě5ě písm. aě „nákladový způsob, který vychází z 

nákladů, které by bylo nutno vynaložit na po ízení p edmětu ocenění v místě ocenění a 

podle jeho stavu ke dni ocenění.“ 

Výnosová hodnota  

Výnosová hodnota p edstavuje výnosy společnosti, nebo jak uvádí Bradáč [7, str. 51] je: 

„součet diskontovaných (odúročených) budoucích p íjmů z nemovitosti.“  Zjednodušen  

ečeno jistinu, jež musí p i stanovené úrokové mí e uložit, aby úroky plynoucí z této 

jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. 

Stanoví se u nemovitostí z dosaženého ročního nájemného, sníženého o roční náklady na 

provoz. Náklady v sob  zahrnují prům rnou roční údržbu, odpisy, správu nemovitosti, 

pojišt ní, daň z nemovitosti apod. Pokud bude čistý zisk konstantní a trvalý i 

v následujících letech, můžeme výnosovou hodnotu vypočítat z následujícího vzorce 

[7, str. 51]: 

                                            � =  �  � á  ú á í   % �  ×   %       [7, str. 51] 

Nejsou-li však p íjmy konstantní Ějsou jen po určitou dobuě, pro výpočet výnosové 

hodnoty se aplikují složit jší vztahy, které budeme blíže rozebírat v následujících 

kapitolách. 

Cena obvyklá  

Tržní hodnota Ěobvyklá cena, COB) je jakási obecná cena, kterou by bylo možné získat 

za majetek podrobený oceňování k datu ocen ní v b žném obchodním styku a za daného 

právního stavu. Je to tedy pojem ekonomicky obecný – p edstavuje st ední hodnotu 

cenového rozptylu p edpokládaných tržních cen. Vzhledem k významu tohoto pojmu si 

uvedeme alespoň nejdůležit jší definice, které můžeme v praxi potkat [14, str. 12]. 

• Definice podle komunitárního práva (práva Evropské unie) 

Tržní hodnota má vyjad ovat cenu, za kterou by pozemky a budovy mohly být 

prodány na základě soukromého smluvního aktu, mezi ochotným prodávajícím a 

nestranným kupujícím v den ocenění za p edpokladu, že majetek je ve ejně 

vystaven na trhu, že tržní podmínky povolují ádný prodej a že obvyklá lhůta, 

zohledňující povahu majetku, je dosažitelná p i jednáních o prodeji.“ Definice 
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podle komunitárního práva byla sestavena právními odborníky tak, aby vycházela 

z účetních principů a zároveň zohledňovala komunitární právo. V roce 2004 

Česká republika vstoupila do Evropské unie, z tohoto důvodu je pro nás tato 

definice závazná a komunitární právo je tedy nad azeno právu národnímu 

[14, str. 12]. 

• Definice podle IVSC/TEGoVA 

„Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měla být aktiva směněna v den 

ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci 

po vhodném marketingu, kde obě strany jednají na základě znalostní, opatrně a 

z vlastní vůle“ 14, str. 12]. Definice dle IVSC/TEGoVA svým způsobem rozši uje 

definici tržní hodnoty dle Evropské unie tak, aby byla aplikovatelná a platná i na 

trzích, kde neplatí komunitární právo. TEGoVA a IVSC jsou mezinárodní 

odborná sdružení odhadců, a na základ  zmín né definice je založena v tšina 

metodik používaných v Evropské unii za p edpokladu, že se jedná o ocen ní na 

tržních principech [14, str. 12]. 

• Definice podle českého zákona o oceňování majetku 

Definice obvyklé ceny je obsažena v § 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku [5], jenž íká, že: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona 

rozumí cena, která by byla dosažena p i prodejích stejného, pop ípadě obdobného 

majetku nebo p i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. P itom se zvažují všechny okolnosti, které mají 

na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo ádných okolností trhu, 

osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimo ádnými okolnostmi trhu se rozumějí nap íklad stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky p írodních 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 p ikládaná 

majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjad uje 

hodnotu věci a určí se porovnáním.“ 
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Je t eba mít pov domí i o této definici, jelikož z ní jednak vycházejí všechny 

vyhlášky o oceňování majetku, ale taktéž jí musí respektovat všechny metodiky 

oceňování majetku oceňující majetek na území ČR [14, str. 13]. 

Abychom zjednodušili výše uvedené definice, tak můžeme stručn  charakterizovat 

obvyklou cenu jako takovou cenu, které by bylo dosaženo p i prodeji stejného či 

obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ní. V cn  se 

s právním pojmem „obvyklá cena“ pojí shodný ekonomický pojem „tržní hodnota“. 

Z dané definice je zásadní to, že pokud se má doopravdy jednat o cenu obvyklou, musí 

být skutečn  spln ny podmínky obvyklého obchodního styku. To znamená, že se 

obchodního styku účastní ochotný prodávající a kupující pod podmínkou, že celý trh m l 

dostatečnou možnost se s podmínkami prodeje seznámit, a dodržením rovných podmínek 

pro všechny účastníky transakce. Z logiky v ci proto vyplývá, že se nebude jednat o cenu 

obvyklou, pokud byla cena dosažená nap íklad v okamžiku stavu tísn  prodávajícího, v 

dob  p írodních nebo jiných kalamit nebo p i prodeji majetku mezi blízkými osobami 

[11, s. 8]. 

Tržní cena 

Tržní cena je oproti tržní hodnot  pojem ekonomicky konkrétní. Je to cena dosažená 

v určitém čase, konkrétním kupcem za konkrétní majetek [14, str. 13]. Je to tedy cena, 

jež se tvo í až p i konkrétním prodeji resp. koupi a může se od zjišt né hodnoty i výrazn  

odlišovat [3, str. 16]. Tržní hodnota bytu 1 + 1 v Brn  - Komín  je p ibližn  1 ř00 000 

Kč, v konkrétním p ípad  prodeje bytu č. ř36/11 v dom  č. p. ř36 ulici Pastviny, který 

prob hl dne 16. 1. 2016, se mohl prodej uskutečnit za 1 ř50 000 Kč [11, str. 9]. Odhadce, 

znalec, soud nebo kdokoliv jiný není schopen tržní cenu p esn  stanovit, jelikož je to v cí 

neopakovatelné a jedinečné dohody mezi kupcem a prodejcem [14, str. 13].  

Tržní hodnota je potom jistým prům rem všech tržních cen porovnatelných majetků. 

K ížení právních i ekonomických pojmů na realitním trhu je fakt, že obvyklá cena se 

rovná tržní hodnot , ale tržní hodnota se nerovná tržní cen  [11, str. 9].  
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Obr.  1: Cena a hodnota 

 

Zdroj: Upraveno dle [3, str. 17] 

1.4  Základní přístupy tržního oceňování 

Situace v p íslušném segmentu trhu, p edpokládané zm ny a pravd podobné trendy, stav 

nabídky a poptávky, konkurenční prost edí, stabilita či rozkolísanost, očekávání, snaha o 

nejlepší a nejvyšší využití, principy rovnováhy, druhy a velikosti rizik, míry 

substitučních, kontribučních a konformních prvků, působení ekonomických, fyzikálních, 

sociáln -demografických a politicko-správních vlivů. Toto všechno jsou n které 

z hlavních cenotvorných stimulů působící na trh s nemovitostmi a zároveň mající p ímý 

či zprost edkovaný dopad na tržní hodnotu [9, str. 57]. 

Je proto nezbytné, aby tyto stimuly byly b hem oceňovacího procesu identifikovány, 

pojmenovány, analyzovány, zváženy a hodnoceny, p ičemž celý tento proces se bude dít 

s p ihlédnutím k účelu ocen ní. Popsané kroky jsou bezpodmínečn  nutné a nemohou 

chyb t v písemné form  tržního ocen ní. Bez jejich p ítomnosti by ocen ní postrádalo 

p ezkoumatelnost a prokazatelnost. Veškeré údaje, analýzy, data, podpisy a záv ry tvo í 

„základovou desku“ vlastnímu ocen ní ústícímu ke konečnému výsledku [9, str. 57]. 

Výše popsaný proces se v průb hu historického vývoje se ustálil na t i základní p ístupy 

k oceňování nemovitostí, a to p ístup nákladový, porovnávací a výnosový, p ičemž 

každý z nich obsahuje celou adu konkrétních metod ocen ní, jejichž počet je vysoký 

[10]. 
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Tab. 1: Základní p ístupy oceňování nemovitostí 

Minulost Současnost Budoucnost 

Nákladový p ístup Porovnávací p ístup P íjmový p ístup 

S jakými náklady jsme 

majetek v minulosti 

realizovali 

Jaká je současná tržní 

hodnota majetku na trhu 

Jaký očekáváme 

v budoucnosti výnos 

Zdroj: Upraveno dle [14, str. 35] 

Je důležité zdůraznit, že výraz „p ístup“ je zde zcela na míst , jelikož p ístupy 

k oceňování nemovitostí nemůžeme považovat za mechanické postupy, které se určitým 

způsobem naplní a tím vznikne výsledná stanovená hodnota nemovitostí jako v p ípad  

administrativního ocen ní [9, str. 57-58]. P ístupy a jejich metody jsou spíše různými 

sm ry či cestami, jejichž výsledné hodnoty jsou posouzeny a na jejich základ  odhadnuta 

výsledná tržní hodnota [10]. 

Výše zmín né p ístupy jsou v prvé ad  založeny na substitučních principech. V cná 

hodnota, výsledek p ístupu na bázi nákladů, spočívá v substituci nákladů, tudíž 

p edstavuje určitý obraz provedeného výkonu. Na druhé stran  výnosová hodnota naopak 

v substituci výnosů p edstavuje obraz jeho následku, efektu. U komparativní metody se 

jedná o p ímou reflexi trhu a substituci na základ  porovnání skutečn  obchodovaných 

p ípadů.  U v cné hodnoty je dominantní nákladová složka hodnoty, u výnosové složka 

užitku, u porovnávací hodnoty, získané p ímo z reflexe trhu, by teoreticky m ly být ob  

tyto složky zastoupeny v takovém pom ru, jak je reáln  pro konkrétní typ nemovitostí 

akceptuje trh [9, str. 58]. 

Současná praxe je taková, že každý oceňovatel použije konkrétní p ístupy a jejich metody 

podle svého uvážení, leckdy se aplikují vlastní modifikace metod uvád ných v literatu e, 

které jsou v podstat  určitým know-how oceňovatele. Jak je zmín no výše, v p ípad  

tržního ocen ní nejsou oceňovateli legislativn  p edepsány žádné konkrétní postupy 

ocen ní a jejich volba a aplikace je tedy výlučn  na n m, ačkoli je pochopiteln  vhodné 

použít metody obhajitelné a všeobecn  v teoretické rovin  uznávané [10]. 
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1.4.1 Metoda nákladová  

Nákladová metoda, taktéž uvád na jako metoda v cné hodnoty, je jedna 

z nejzákladn jších metod oceňování nemovitostí, což dokládá i fakt, že na nákladovém 

p ístupu je nebo donedávna bylo založeno oceňování podle cenového p edpisu. 

Nákladová metoda se používá p i oceňování pro účely stanovení pojistné hodnoty, 

v n kterých p ípadech pro stanovení náhrady škody p i pojistné události a samoz ejm  i 

p i oceňování na tržních principech. Tato metoda je využívána i v p evážné v tšin  

metodik jako jistý korektor jinak zjišt né tržní hodnoty majetku [14, str. 52]. 

Nemovitosti si lidé po izují z n kolika důvodů, z nichž hlavní jsou následující 

[14, str. 54]: 

• Vlastní pot eba 

• Očekávaný p íjem z nájemného 

• P edm t uložení kapitálu s p edpokladem zvýšení jeho hodnoty v čase 

P i po izování majetku pro vlastní pot ebu je úloha nákladového p ístupu p ímo 

nepominutelná. Jako p ípad můžeme uvést koupi rodinného domu, p ičemž kupujícího 

zcela určit  zajímá jeho celkový technický stav, energetická náročnost apod. [14, str. 54].  

U druhé varianty, očekávaného p íjmu z nájemného, je p edm tem zájmu výše 

provozních a investičních nákladů spojených s majetkem. V p ípad , kdy do majetku 

hodláme vložit n jaký kapitál, je pochopitelné, že chceme, aby se do budoucna hodnota 

tohoto investovaného majetku zvyšovala, p ičemž se dostáváme do oblasti materiálov  

technické charakteristiky a životnosti [14, str. 54-55]. 

P ístup oceňování na bázi v cné hodnoty vychází ze základní koncepce, kdy objektivn  

uvažující kupující nebude za normálních okolností ochoten zaplatit vyšší cenu, než by 

činily náklady na vybudování nemovitosti optimáln  shodných parametrů, rozsahu a 

užitečnosti v dob  ocen ní, včetn  nákladů na jejich uvedení do požadovaného 

technického a funkčního stavu [ř, str. 133]. 
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V cná hodnota Ěčasová cenaě nemovitosti je vypočtena pomocí vzorce:  

                                                           � = − ,                                      [15, str. 141] 

kde: 

CČ ....... cena časová, 

CN ....... výchozí cena věci, 

A .......... opot ebení. 

P i určení časové ceny se zpravidla jedná o reprodukční cenu v ci, která je snížená o 

p im ené technické opot ebení [15, str. 141]. 

V p ípad  nemovitostí je pro stanovení reprodukční Ěnákladové cenyě nejpodrobn jší a 

nejp esn jší metoda nákladová kalkulace [15, str. 141]. Kalkulace udává, jaké náklady 

byly vynaloženy na vznik jedné kalkulační jednice. Kalkulační jednice je jednotka, na 

kterou má smysl zjišťovat náklady a je vymezena m ící jednotkou: času [hod.], 

hmotnosti [kg], počtem kusů [ks] apod. [8, s. 38]. 

Za dob Československa existovala vyhláška stanovující typizovaný kalkulační vzorec. 

Jelikož tato vyhláška již pozbývá platnosti, firmy si mohou upravovat kalkulační vzorec 

podle svých pot eb. Jedná se o individuální kalkulační vzorec, musí však respektovat 

obecné zásady pro člen ní nákladů ve firm . Tyto náklady d líme na nep ímé Ěrežijníě a 

p ímé. P ímé náklady jsou p ímo zjistitelné na kalkulační jednici – spot eba materiálů a 

mezd (p ímé mzdy, ostatní p ímé náklady). Nep ímé náklady jsou společné pro celý 

podnik, nejsme schopni je p i adit na kalkulační jednici. Jsou to společn  vynaložené 

náklady na zajišt ní chodu celého podniku (spot eba elektrické energie, telefonní 

poplatky apod.ě. Nep ímé náklady členíme na výrobní a správní režii [8, s. 38]. 

Nákladová kalkulace je založena na kalkulačním vzorci, který zpravidla obsahuje 

[8, str. 38-39]: 

• p ímý materiál 

• p ímé mzdy 

• ostatní p ímé náklady 

• nep ímé náklady, z toho: 
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• výrobní režie 

• správní režie 

• odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného 

• ostatní náklady 

• zisk 

• cena celkem 

Na nákladovou kalkulaci úzce navazuje metodika vypracování rozpočtu [15, str. 142]. 

Rozpočet můžeme provést dv ma způsoby, a to buď p esn jším postupem, pomocí 

položkového rozpočtu nebo propočtem pomocí technickohospodá ských ukazatelů 

(THU) [8, str. 39]. Pro oceňování staveb se obvykle používá propočet pomocí THU, který 

vychází ze znalosti velikosti objektu Ěm2 zastav né plochy, m3 obestav ného prostoruě a 

jednotkové ceny podobného již rozpočtovaného objektu [15, str. 142]. 

K dosažení správného odhadu nákladové ceny je podstatným aspektem opot ebení, resp. 

míra opot ebení. Opot ebení (A) odčítáme od výše zjišt né reprodukční ceny. Opot ebení, 

jinak ečeno amortizace, odpovídá sta í a technickému stavu objektu k datu ocen ní 

[8, str. 39]. 

Hodnotu opot ebení můžeme vypočíst n kolika metodami [15, str. 143-146]: 

• Lineární metoda výpočtu opot ebení – p edpokládá se, že hodnota se snižuje 

každým rokem stejn  Ěu zd ných, betonových či podobných staveb je 

p edpokládaná životnost stavby 100 letě. Jinak ečeno opot ebení roste p ímo 

úm rn  s časem od počátku až do konce životnosti v ci. 

• Kvadratická metoda výpočtu opot ebení – opot ebení je vyjád eno pomocí 

kvadratické funkce, tedy na začátku je opot ebeni nepatrné, až v konečn  fázi 

strm  stoupá nahoru. 

• Semikvadratická metoda výpočtu opot ebení – metoda pro výpočet užívá 

p edchozí metody lineární a kvadratickou, pomocí nichž je opot ebení vyjád eno 

jako prostý aritmetický prům r mezi danými metodami. 

• Lineárn  kvadratická metoda opot ebení – podíl lineární a kvadratické metody 

musí tvo it dopln k do 100 %, jinak se jedná o obdobu semikvadratické metody. 

• Metoda logaritmická. 

• Metoda lineární se zbytkem. 
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• Tabelární a grafické metody výpočtu opot ebení – opot ebení vyjád eno 

v závislosti na určitém parametru pomocí tabulek a grafů. 

• Analytické metody výpočtu opot ebení – využívány v p ípadech, kdy na objektu 

prob hly n jaké stavební práce, ať už rekonstrukce, modernizace, nástavby či 

p ístavby. V t chto p ípadech nejsou stavební díly stejného stá í a je nutno zvážit, 

zda rekonstrukce zvýšila životnost stavby. Opot ebení je vyjád eno jako vážený 

prům r opot ebení jednotlivých konstrukcí a vybavení, když vahou jsou jejich 

cenové podíly. 

Nákladová metoda je charakteristická jistou statičností a omezenou vypovídací 

schopností, na druhé stran  však vykazuje obecnou platnost pro daný, p edem definovaný 

účel Ědaňová spravedlnost) [14, str. 54]. 

1.4.2 Metoda výnosová 

Výnosová metoda, v n kterých pramenech označována taktéž jako metoda p íjmová, je 

další z metod použitelných pro tržní oceňování nemovitostí. Můžeme íci, že je časov  

mén  náročná, než metoda komparativní. Obecn  taktéž platí, že aplikací p íjmové 

metody nemůžeme dosáhnout vyšší hodnoty, než metodou porovnávací, což vyplývá 

z logiky tržních podmínek a z ekonomických zákonů a zákonitostí. Použitím výnosové 

metody můžeme získat další cenový argument, či ov ení správnosti výpočtu porovnávací 

metodou [14, str. 34]. 

Tento p ístup p edstavuje čist  ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví 

nemovitosti jako v ci, která má p inášet výnos [7, str. 267]. Základem této metody je tedy 

vztah mezi tokem pen žních p íjmů a hodnotou. Dle p íjmové metody investor ve 

skutečnosti nakupuje budoucí tok p íjmů, jehož základem je nejlepší a nejvyšší využití. 

Tržní hodnota nemovitosti pak p edstavuje celkový p íjem generovaný majetkem po dobu 

jeho životnosti [14, str. 35] nebo jinak ečeno, její hodnota je dána velikostí kapitálu, 

který by v budoucnu p i uložení na danou úrokovou míru Ěmíru kapitalizaceě umožňoval 

vyplatit částky rovné výnosům, jež by p inášela nemovitost [7, str. 267]. Výnosová 

hodnota je založena na p edpokladu, že čím vyšší, delší a jist jší bude prosp ch plynoucí 

z vlastnictví nemovitostí, tím vyšší hodnotu bude mít nemovitost pro potencionálního 

poptávajícího [3, str. 42]. 
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„Jako alegorie na pochopení p íjmové metody se někdy uvádí p íměr s kouzelnou slepicí 

(nemovitostí), která snáší zlatá vejce (výnosy z pronájmu). Tržní hodnota je potom součet 

všech zlatých vajec za dobu životnosti slepice. P itom neklademe důraz na barvu slepice 

(technické detaily nemovitosti), ale na počet a velikost vajec“ [14, str. 35]. 

Tato metoda není aplikovatelná na všechny p ípady ocen ní nemovitostí, jelikož pro 

ocen ní nekomerčních objektů či nemovitostí s účelem jiným než komerčním je použití 

p íjmového p ístupu velice obtížné nebo nedokonalé [14, str. 35]. 

Výsledkem použití výnosové metody je výnosová hodnota. Dle Bradáče [7, str. 267] je 

její definice následující: „Výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných 

(odúročených) p edpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu.“ Hodnota 

je dynamická, m nící se dle situace na trhu a se zm nou jeho pot eb. Do očekávaných 

výnosů musíme promítnout možné zm ny výnosů i kapitalizačních m r, stejn  tak jako 

zm ny hodnoty nemovitosti související se zm nami technickými Ěopot ebení, 

znehodnoceníě, funkčními, finančními, ekonomickými apod. [3, str. 42].  

Jak jsme již uvedli v p edchozí kapitole, nemovitý majetek je po izován z t í hlavních 

důvodů, a to [14, str. 36]: 

• Pro vlastní pot ebu, 

• Pro očekávaný p íjem z nájemného, 

• Jako p edm t uložení kapitálu s p edpokladem zvýšení jeho hodnoty v čase. 

V p ípad  po ízení majetku pro vlastní pot ebu může investor zvažovat aplikaci výnosové 

metody proto, aby se byl schopen rozhodnout mezi dv ma možnostmi – nemovitost si 

koupit nebo najmout. Jestliže se rozhodneme pro koupi nemovitosti, blokujeme si po 

dlouhou dobu kapitál, který by nám p i jiném využití mohl generovat výnos. V p ípad , 

že si stejnou nemovitost pronajmeme, nám sice zůstane k dispozici kapitál pro další 

investice, na druhou stranu však ztrácíme možnost profitu z nárůstu hodnoty majetku 

v čase [14, str. 36]. 

Pokud kupujeme majetek za účelem p íjmu z nájemného, bude nejspíš aplikace 

výnosového p ístupu prioritní p ed všemi jinými úhly pohledu. P i zakoupení budovy 

s podnikatelským zám rem dalšího pronájmu nás pochopiteln  bude zajímat její 

životnost, technický stav i její tržní hodnota, ale zejména stabilizovaná výše p íjmu. 
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V p ípad  koupi majetku za účelem uložení kapitálu s p edpokladem zvýšení jeho 

hodnoty je tato metoda pon kud latentní. P esto asi nenalezneme druh majetku, u n hož 

by došlo k zvýšení tržní hodnoty p i současném snížení výnosové hodnoty [14, str. 36]. 

Ne vždy platí, že nejvyšší výnos je pro danou společnost i výnosem nejlepším. 

P edstavme si situaci, kdy společnost pronajímá jednu ze svých budov za vysoký nájem 

firm , která využívá technologii rychle zhoršující stav budovy Ěnap . chemická výroba – 

výbušninyě. Podobný p ípad nastane, když neuvážen  pronajmeme restauraci 

s goodwillem jiné společnosti, která z goodwill rychle p em ní na badwill a způsobí nám 

tak nehmotné škody, které se budou dlouho napravovat [14, str. 37].  

Nejlepší a nejvyšší využití majetku tedy můžeme definovat následovn : je to takové 

využití majetku, jenž je v souladu se zákonem, je investičn  možné, technicky 

proveditelné a u komerčn  využívaného majetku takové, které zaručí nejvyšší trvalý 

p íjem a jehož důsledkem je dosažení maximální hodnoty majetku. B hem hodnocení 

nejlepšího a nejvyššího využití majetku hodnotíme 4 kritéria -  dodržení právních 

p edpisů, technickou proveditelnost, investiční proveditelnost a maximální ziskovost. 

Výsledkem této analýzy mohou být t i typy zjišt ní [14, str. 37]: 

• Využití majetku je v souladu s jeho nejvyšším a nejlepším využitím. Všechna 

kritéria byla spln na, můžeme tak dále pokračovat v analýze tržní hodnoty.  

• Majetek je využíván v souladu s jeho nejvyšším a nejlepším využitím, avšak 

s výhradou. Nejsou tedy spln na všechna, ale v tšina z daných kritérií. 

Následující postup by byl výpočet a analýza nákladů nutných na uvedení majetku 

do ideálního stavu, v souladu s jeho nejvyšším a nejlepším využitím.  

• Majetek není využíván v souladu s jeho nejlepším a nejvyšším využitím. Více než 

jedno kritérií není spln no. Je tudíž pot eba namodelovat nejlepší a nejvyšší 

využití a dále vyčíslit náklady na uvedení majetku do stavu, který nejlepší a 

nejvyšší využití splňuje. Zároveň s touto analýzou je nutno provést analýzu 

kvality nájemních vztahů, p ičemž kvalitou rozumíme jejich komerční a právní 

kvalitu.  

Ocen ní výnosovým p ístupem vychází z finanční matematiky. V následující sekci si 

p iblížíme základní pot ebné pojmy pro výpočet výnosové hodnoty.  
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Úročitel, odúročitel 

Jedná se o složené úročení, kdy se každým rokem počítají úroky i z úroků roku minulého. 

Pomocí úročitele U vypočteme hodnotu v ci budoucí z hodnoty dnešní. Hodnotu dnešní 

z hodnoty budoucí se použije obrácená hodnota U – odúročitele 1/U. Úročitel i odúročitel 

závisí na úrokové mí e i [16, str. 5]. 

úročitel:  =  + �  

odúročitel:  � =  + � 

                                            = ×  = × + �                         [16, str. 5] 

= × = × + �  

kde: 

DH ....... dnešní hodnota,  

BH ....... budoucí hodnota, 

n........... počet let mezi současnou a budoucí hodnotou, 

i ........... úroková míra. 

P i oceňování nemovitostí hraje důležitou roli funkce odúročitele, jenž je uplatňován p i 

metod  diskontace. Díky této metod  jsme schopni transponovat budoucí výnos v 

jakémkoliv roce na dnešní hodnotu [16, str. 5]. 

Umořovatel, zásobitel 

Funkce umo ovatele a zásobitele zobrazují pom r mezi současnou hodnotou a budoucím 

ziskem (rentou) dané v ci. Umo ovatel vyjad uje budoucí rentu ze současné hodnoty 

v ci. Na druhé stran  zásobitel Z funguje p esn  naopak - vyjad uje současnou hodnotu, 

pokud známe hodnotu budoucí renty Ěpod podmínkou její konstantnosti a nem nnostiě 

[16, str. 6]. 

umo ovatel: � =  − / � = − / + �  

zásobitel: � =  −  / � = − / + �
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= × �  

                                                          = × �                                            [16, str. 6] 

kde: 

DH ....... dnešní hodnota, 

V .......... budoucí výnos, renta, 

n........... počet let mezi současnou a budoucí hodnotou, 

i ........... úroková míra. 

Zásobitel je užitečný zejména p i ocen ní nemovitosti s nem nnými budoucími výnosy, 

p ípadn  se zanedbatelnou zm nou výnosů. Pokud uvažujeme konstantní rentu po 

neomezen  dlouhou dobu, hodnota odúročitele pro limn→∞ 1/Un = 0. Vzorec zásobitele 

pak získá jednodušší formu [16, str. 6]: 

                                                       � = = → =                                 [16, str. 6] 

Výše uvedený vzorec je vzorec v čné renty, což je základ metody P ímé kapitalizace. 

Střadatel, fondovatel 

St adatel a fondovatel určují pom r mezi současnou hodnotou konstantní renty a budoucí 

hodnotou v ci. St adatel z konstantní renty V vyjad uje velikost budoucí hodnoty BH. 

Fondovatel je funkce opačná st adateli. Hodnota současné renty je určena z budoucí 

hodnoty v ci Ěhodnota renty nem nnáě [16, str. 7].  

fondovatel: � = �− = + �−  

st adatel: = �− = + �−
 

= ×  

                                                           = ×                                            [16, str. 7] 

kde: 

BH ....... budoucí hodnota věci, 
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V .......... současný konstantní výnos, 

n........... počet let mezi současnou a budoucí hodnotou, 

i ........... úroková míra. 

Upravený vzorec fondovatele našel své místo p i výpočtu Výnosové kapitalizace, 

upravuje hodnotu budoucí hodnoty v ci [16, str. 7]. 

Typy měr 

Míra kapitalizace, úroková míra, diskontní míra, míra návratnosti, výnosová míra. Na tyto 

i další tyty m r jsme schopni narazit p i výnosovém způsobu oceňování nemovitostí. 

Můžeme je rozd lit do dvou základních skupin, na kapitalizační a výnosové typy m r 

[16, str. 8]: 

• Kapitalizační typy m r: míra kapitalizace pozemku, míra kapitalizace stavby, 

míra kapitalizace hypotéky atd. 

• Výnosové typy m r: diskontní míra, výnosová míra, vnit ní míra výnosnosti, 

úroková míra, atd. 

Každá míra je typická pro odlišnou metodu. Metoda diskontace používá diskontní míru, 

p ímá kapitalizace kapitalizační míru a výnosová metoda míru výnosovou [16, str. 8].  

Soust edíme pouze na nejzákladn jší z nich pro tuto práci - míru kapitalizace a míru 

výnosovou. Míra kapitalizace vyjad uje pom r mezi jediným očekávaným výnosem a 

současnou hodnotou nemovitosti. Výnosová míra je aplikována na celou sérii 

p edpokládaných budoucích výnosů. Míra výnosnosti by m la ve vztahu k oceňovaným 

nemovitostem vyvolat dostatečný zájem potencionálních investorů a motivačn  tak 

oslovit účastníky daného trhu. Vychází z porovnání různých typů investic a zejména 

jejich budoucích rizik, hrozeb, nevýhod, výhod a p íležitostí. Čím je riziko v tší, tím je 

v tší i její hodnota. V p ípad  odhadu investiční hodnoty může být výnosová míra p edem 

zadaná [16, str. 8]. 

Metoda výnosové kapitalizace se v ČR obvykle neužívá a její hodnota z tohoto důvodu 

pro různé nemovitosti není známa. Kapitalizační míra je určena z aktuální p ílohy 

cenového v stníku Zákona o oceňování majetku č.151/1řř7 Sb. [16, str. 8]. 
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Diskontace 

Diskontace p evádí současné známé informace o nemovitosti do uvažovaného období. Je 

to modelace výnosů, jež jsou pojímány v absolutních podobách pro každý rok 

uvažovaného období Ěobdobí obvykle 5-15 let). Diskontace se na rozdíl od kapitalizace 

odehrává v n kolika fázích a uvažuje se p i ní se sérií jednotlivých budoucích výnosů 

rozprost ených v čase. Každý z výnosů je individuální, a jednotliv  se podle diskontních 

m r odúročují. V součtu pak p edstavují jejich celkovou současnou hodnotu. Pokud jsou 

výnosy rytmické, je v tšinou možné proces diskontace zjednodušit či vhodn  zkrátit 

[16, str. 9]. 

Abychom mohli aplikovat metodu diskontace, je nutné, abychom vytvo ili modelaci 

p íjmů a nákladů. V tšinou se uskutečňuje ve form  tabulek a cílem je odhadnout čistý 

roční p íjem nemovitosti pro uvažované období. Výnosy můžeme uvažovat jako 

konstantní částky úročené podle odhadnuté úrokové míry, nebo podle daného p ípadu 

vhodn  modelovány vzájemn  nezávislými různými hodnotami. Hodnoty v tšiny 

nákladů jsou upravovány podle odhadnuté inflace, jelikož se jedná o modelaci pro každý 

budoucí rok zvlášť - cena nákladů nemá mít stejnou hodnotu jako v současnosti 

[16, str. 9]. 

P i diskontaci se transformují hodnoty budoucího namodelovaného čistého ročního 

p íjmu na hodnotu dnešní. Je uplatn na funkce odúročitele a místo úroku je použita 

odhadnutá diskontní míra, určená na základ  vnit ních a vn jších vlivů nemovitosti. Na 

konci uvažovaného období počítáme s reverzí, která může mít p edem stanovenou 

hodnotu, nebo je vypočtena z p edchozích výsledků.  Reverze se odúročí, a následn  sečte 

se všemi p edchozími odúročenými ročními p íjmy. Výsledek je námi hledaná výnosová 

hodnota [16, str. 9]. 

Výhoda tohoto p ístupu spočívá zejména v plné volnosti p i modelaci uvažovaného 

období. Hodnoty p íjmů v jednotlivých letech mohou být na sob  pln  matematicky 

nezávislé, na rozdíl od ostatních metod, které jsou vymezeny jedním vzorcem a hodnoty 

v dalších letech jsou tím pádem pln  odvozeny z p íjmu prvního roku. Je vhodné aplikovat 

metodu diskontace p edevším v p ípadech, kdy je nám známa n jaká výrazná zm na v 

hodnotách p íjmu. Jako p íklad můžeme uvést výraznou rekonstrukci nemovitosti, 

zásadní zm nu nájemních smlouvy apod. [16, str. 9].  
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Plná volnost p i tvorb  modelace nemovitosti na trhu se může p i špatných p edpokladech 

z výhody zm nit v nevýhodu. P i nesprávném užití může vyústit do výrazn  odlišných 

výsledků, než byly požadovány. Pro její úsp šnou aplikaci jsou proto pot eba zkušenosti 

a šikovnost jejího uživatele [16, str. 10]. 

Přímá kapitalizace 

Tato metoda je uznána státem jako metoda výpočtu pro odhad hodnoty nemovitosti. Míra 

kapitalizace je odvozena z koeficientů stanovených zákonem o oceňování majetku pro 

různé typy budov [16, str. 11]. 

P ímá kapitalizace je transformační proces očekávaného jediného výnosu následujícího 

roku od data ocen ní do výnosové hodnoty. Je to nejjednodušší p ístup odhadu hodnoty 

nemovitosti. Jestliže je nám p ibližn  známa míra kapitalizace, za použití současného 

čistého ročního výnosu z nemovitosti můžeme pak získat hrubý odhad hodnoty [16, 

str. 11]. 

                                                                 =                                               [16, str. 11] 

kde: 

VH ....... výnosová hodnota, 

V .......... výnos v následujícím roce, 

I ........... míra kapitalizace. 

P ímá kapitalizace vychází ze vzorce zásobitele, který upravený do této podoby bývá 

označován jako vzorec v čné renty. V každém roce je výnos konstantní a uvažované 

období je nekonečn  dlouhé. Stejn  jako u diskontace se uvažuje s reverzí. Jestliže 

chceme reverzi zakomponovat, můžeme pomocí diskontace namodelovat p ípad, kdy 

máme uvažované období deseti let, a na konci uvažovaného období počítáme s reverzí o 

stejné hodnot , jako je hodnota nemovitosti na začátku. Oba způsoby výpočtu dosáhnou 

shodného výsledku [16, str. 11]. 

Hodnota nemovitostí m la na trhu v České republice za posledních ve v tšin  p ípadů 

růstovou tendenci. Z tohoto p edpokladu je z ejmé, že vzorec p ímé kapitalizace 
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nekopíruje k ivku trhu a pokud se trh nestane nem nným tak ani nikdy nebude 

[16, str. 12]. 

Tržní hodnoty nemovitosti založená na této metod  tedy pln  závisí na zvolené 

kapitalizační mí e. Hodnota je vyvozena z vnit ních a vn jších vlivů nemovitosti. 

Rostoucí trh má p i jejím určení tendence tuto hodnotu snižovat, tedy navyšovat hodnotu 

nemovitosti, aby odpovídala tržním hodnotám. Je to číslo ovlivňované množstvím faktorů 

a jeho výpočet, či odvození není jednoduchá záležitost. Snadn jší cesta pro jeho určení je 

porovnáním s již použitými kapitalizačními mírami p i výpočtu tržní hodnoty jiných 

nemovitostí [16, str. 12]. 

Výhodami p ímé kapitalizace je její jednoduchost a snadné použití. Nejv tší výhodou je 

nejspíše fakt, že se jedná o státem uznaný p ístup. Je b žn  užíván, a tudíž existuje i 

databáze s již uskutečn nými odhady. Nevýhoda je omezení na jeden koeficient - míru 

kapitalizace - který v sob  zahrnuje všechny faktory ovlivňující cenu nemovitosti. Jediná 

volnost, kde můžeme cenu ovlivnit krom  kapitalizační míry je upravení hodnoty 

očekávaných nákladů určovaných z jediného výhledového roku [16, str. 12]. 

Výnosová kapitalizace 

Tato metoda vyjad uje p evod očekávaného budoucího prosp chu z nemovitostí do 

současnosti. Počítáme s jediným budoucím výnosem a současnou výnosovou hodnotou. 

Jediný budoucí výnos je v p ípad  výnosové kapitalizace výnos v roce následujícím, u 

kterého se, na rozdíl od p ímé kapitalizace, p ihlíží i k očekávaným trendům v p íštích 

letech. Zohledňujeme technický stav budovy, délku její držby, životnost stavby, 

p edpokládaný vývoj trhu, délku trvání úv ru apod., tedy všechny události potenciáln  

ovlivňující budoucí hodnotu nemovitosti [16, str. 13]. 

Výnosová kapitalizace je modelována k výhledovému časovému úseku, který se uvažuje 

v ádu n kolika let Ěobvykle 5-15 let). Může být vztažena nap . k zbývající funkčnosti 

nemovitosti, její p edpokládané délce držby, nebo jiným p edpokládaným závažným 

zm nám. Diskontace uvažuje výnosy v absolutních podobách pro každý rok. Výnosová 

kapitalizace, na druhé stran , vyjad uje periodické zm ny výnosů vůči známému výnosu 

v prvním roce zvoleného období. Tato metoda lépe koresponduje s koncepcí orientovanou 

na trendy a tendence, která je pro odhad budoucích d jů vhodn jší, než vyjad ování ve 

form  čísel, jako je tomu u diskontace [16, str. 13]. 
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Stejn  jako p ímá kapitalizace vychází výnosová diskontace ze vzorce pro v čnou rentu, 

ale je jím omezena. Má n kolik forem lišících se modelací periodických zm n a podle 

očekávaného chování nemovitosti na trhu se užije správný vzorec. Daný vzorec se zvolí 

na základ  rostoucích, konstantních, nebo klesajících výnosů v průb hu uvažovaného 

období a nárůstu, stagnace, nebo poklesu hodnoty nemovitosti na konci uvažovaného 

období [16, str. 13].  

Vybraný způsob odhadu nejvíce odpovídá trendům trhu v posledních n kolika letech. Dá 

se užít pro p ípady s očekávanými rostoucími výnosy [16, str. 13]: 

                                                        = �− ±��×  /                                    [16, str. 13] 

kde: 

VH ....... výnosová hodnota, 

V .......... výnos v následujícím roce, 

iv .......... výnosová míra, 

ΔH ........ relativní změna hodnoty na konci výhledového úseku, 

iu .......... bezpečná úroková míra 

1/S........ fondovatel 1/S = iu/((1+iu)n-1). 

U takto upraveného vzorce p ímé kapitalizace p edpokládáme s jistým procentuálním 

navýšením budoucí hodnoty nemovitosti o hodnotu H. Navýšení je rozloženo do 

gradujícího zvyšování výnosů úrokováním podle dané úrokové míry. Fondovatel 

transformuje hodnotu budoucího nárůstu nemovitosti na nárůst výnosů z nemovitosti. 

Procentuální navýšení je možné p ibližn  odvodit z vývoje trhu a za pomocí 

procentuálního nárůstu v dané lokalit  za posledních n kolik let [16, str. 14]. 

Výhledové období je uvažováno mezi 5-15 lety. Pokud jsou u nemovitosti p edpokládány 

výrazné zm ny nákladů v určitém roce, jejich hodnota se promítne v očekávaném ročním 

p íjmu, jako odečet rozložené současné ceny tohoto úkonu, k celému uvažovanému 

období. Všechny náklady jsou p evedeny do jednoho výnosu vztaženému 

k následujícímu roku, p ičemž inflace se neuvažuje [16, str. 14]. 
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Výnosová míra se ve v tšin  p ípadů v hodnot  liší od kapitalizační míry. U odhadu 

výnosové míry nepočítáme s budoucím vývojem nemovitosti na trhu. Tato část je 

modelována pomocí úrokové míry a zm ny hodnoty ceny. Odhad výnosové míry 

p edevším vychází ze stavu nemovitosti, její výhodnosti a jiných cenotvorných činitelů 

[16, str. 14]. 

Úroková míra ve vzorci výnosové kapitalizace zajišťuje zvyšování výnosů, které je na 

realitním trhu očekáváno. Hodnotu úrokové míry je vhodné brát jako bezpečnou 

úrokovou míru, která vychází z porovnání s výnosností jiných forem investic, nap . 

s výnosy z cenných papírů, vkladů, úv rů apod. [16, str. 14-15]. 

Metodu výnosové kapitalizace můžeme použít i tehdy, kdy očekáváme snižující se 

výnosy z nemovitosti, což se na realitním trhu v dob  finanční krize dá u n kterých typů 

nemovitostí p edpokládat. Ve vzorci pak aplikujeme zápornou hodnotu úrokové míry a 

zápornou zm nu hodnoty nemovitosti [16, str. 15]. 

Pro úsp šnou aplikaci i této metody jsou pot ebné zkušenosti. Jistý handicap p edstavuje 

fakt, že nebyla uznána za oficiální, tudíž neexistuje žádná databáze s už uskutečn nými 

odhady, tedy nejsou zkušenosti s jejím užitím na realitním trhu ČR. Na druhé stran  má 

však i určité výhody. Tou nejzásadn jší je schopnost modelace trhu velmi podobnému 

lidskému očekávání, která je umožn na p edevším díky možnosti užití hned t í 

koeficientů. Není o mnoho složit jší než p ímá kapitalizace a má potenciál vyrovnat se 

lépe s podmínkami ekonomického trhu [16, str. 15]. 

1.4.3 Metoda komparativní 

Komparativní metoda se objevuje v n kterých pramenech i jako metoda srovnávací či 

porovnávací [7, str. 327]. Jak je již z ejmé z jejího názvu, bude založena na porovnání 

oceňované nemovitosti s nemovitostmi splňující charakteristiky porovnatelných 

parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek [14, str. 14]. 

Cenové porovnání je jednodušší u v cí movitých. Movité v ci jsou zpravidla vyráb ny 

sériov , ve v tším počtu. Existuje pro n  rozsáhlejší trh, tím pádem jsou známy ceny v cí 

nových i použitých. Díky jejich p emístitelnosti se ceny ve velké oblasti značn  neliší [7, 

str. 327]. 
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U v cí nemovitých je cenové porovnání komplikovan jší. Nemovitosti nejsou 

p emístitelné, jejich cena je tudíž značn  závislá na jejich poloze. I na jedné ulici 

s typovými rodinnými domy může být vliv okolí takový, že na různých koncích ulice 

budou ceny různé. U cenového porovnání je tedy pot eba vždy brát v úvahu vliv polohy 

na cenu, a pokud možno srovnávat nemovitosti ve stejných nebo alespoň velmi 

podobných lokalitách [7, str. 327]. 

Situace je o to komplikovan jší, že stavby zpravidla nejsou totožné. Velmi blízkou 

pozornost můžeme sledovat v tšinou jen u bytů stejné kategorie a velikosti. I rodinné 

domy se liší velikostí, vybavením Ěgaráž, podsklepení, velikost zahrady apod.ě, vliv má i 

technický stav domu. Dům opot ebený bude mít jist  nižší cenu než dům nov  postavený. 

Je tudíž t eba p i srovnávání brát v úvahu, nakolik jsou si porovnávané nemovitosti 

podobné, p ípadné odlišnosti následn  vyjád it v cen , a taktéž zvolit správné 

porovnatelné parametry [7, str. 327].  

Parametry jsou voleny individuáln , avšak musí být všeobecn  správn  zvoleny, aby cena 

mohla být správn  vyčíslena. Parametry můžeme rozd lit na hlavní a vedlejší. Hlavní 

parametry se volí, dá se íci, stejn  u všech typů nemovitostí Ěrodinné domy, bytové 

domy, podniky, výrobní haly apod.ě Jako p íklady hlavních parametrů můžeme uvést 

[8, s. 37]: 

• Obec, kde se nemovitost nachází,  

• Poloha v obci, 

• Infrastruktura obce,  

• Druh a účel stavby, 

• Koncepce a technické parametry, 

• Architektonické provedení, 

• Dopravní spojení, 

• Pracovní p íležitosti v obci, 

• V cná b emena váznoucí na nemovitosti, 

• A mnoho dalších. 

Vedlejší parametry vyjad ují bližší požadavky na danou nemovitost – nap . v p ípad  

rodinného domu [8, str. 42]: 
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• Existence garáže či parkovacích stání, 

• Typ domu, 

• Existence terasy či balkónu, zahrady, 

• Množství bytových jednotek v dom , 

• A další. 

Komparativní p ístup můžeme d lit dle počtu porovnatelných parametrů na [7, str. 328]: 

• Metody monokriteriální, 

• Metody multikriteriální. 

V p ípad  metody monokriteriální porovnání provedeme s použitím jednoho vybraného 

kritéria, jako nap . velikost objektu, lokalita atd. Multikriteriální metoda aplikuje více 

kritérií naráz Ěnap . všechna d íve uvedená kritériaě. V praxi je využívána nejčast ji 

[7, str. 328].  

Aby bylo dosaženo obhajitelného výsledku, musí platit následující [3, str. 23]: 

• Aktuálnost cen ke dni ocen ní, 

• Vhodné srovnatelné nemovitosti z hlediska daných parametrů, 

• Uspokojivý počet hledaných nemovitostí, 

• Stejné podmínky – účastníci, segment trhu, oblast. 

Algoritmus porovnávací metody  

Komosná [8, str. 24] uvádí, že komparativní p ístup je proces, který je obvykle rozčlen n 

do 3 etap a dílčích kroků: 

1) P ípravná fáze 

• Sb r informací 

2) Porovnávací fáze 

• Výb r vzorků pro porovnání 

• Volba vhodného způsobu a jednotky porovnání 

• Nalezení cenových odlišností 

• Aplikace porovnávací analýzy 

3) Záv rečná fáze 

• Analýza a vyhodnocení výsledků 
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• Výsledná indikace porovnávací metody 

 

Obr.  2: Algoritmus porovnávací metody 

 

Zdroj: [3, str. 24] 

V p ípravné fázi se snažíme o sb r dat použitelných pro uplatn ní komparativní metody. 

Pod pojmem data si můžeme p edstavit nabídkové, prodejní, vydražené ceny a další 

důležité informace ovlivňující cenu nemovitosti. Data čerpáme buď z externí databáze, 

nebo je získáme sb rem [3, str. 24]. 

Z existujících dat vybíráme takové vzorky, jež jsou porovnatelné s danou nemovitostí. 

B hem výb ru vzorku je důležité rozhodnout, zda budeme porovnávat nemovitosti jako 

celky nebo prost ednictvím p epočtu na vhodn  zvolenou jednotku ĚKč/m3 obestav ného 

prostoru, Kč/m2 pronajímatelné plochy atp.ě [3, str. 25]. 

Porovnání samotné můžeme rozd lit do dvou skupin, a to na [3, str. 25]:  

• Porovnání p ímé, 

• Porovnání nep ímé. 

Metoda p ímého porovnání spočívá v p ímém porovnání nemovitosti srovnávané a 

oceňované [7, str. 328]. 

vý ěr e ovitostí pro porov á í

vý ěr prvků porov á í a jeji h odliš ostí

porov áva í hod ota

aplikace porovnávací analýzy

vý ěr t pu a jed otek pro porov á í

účelový s ěr dat vlastní databáze profesní databáze sekundární data

vlastní data převzatá data
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Obr.  3: Ocenění p ímým porovnáním 

 

Zdroj: [17, str. 11] 

P i použití metody nep ímého porovnání je nemovitost srovnávána se standartním 

objektem p esn  definovaných vlastností a jeho cenou. Cena takovéhoto standardního 

objektu je odvozena na základ  zpracované databáze nemovitostí [7, str. 328]. 

Obr.  4: Ocenění nep ímým porovnáním 

 

Zdroj: [17, str. 11] 
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Oceňovaná nemovitost se v tšinou od vybraných vzorků liší, je proto zapot ebí tyto 

odlišnosti zohlednit. Prov ují se všechny parametry porovnání, v nichž můžou spočívat 

potencionální rozdíly. Výsledkem porovnávací metody je odhad porovnávací hodnoty 

nemovitosti [3, str. 25].  

Databáze 

Podmínkou pro použití porovnávací metody je existence databáze, která obsahuje 

porovnatelné nemovitosti. To má také za p íčinu jedno z jejích omezení, a to, že není 

aplikovatelná na nov  vzniklých trzích. V n kterých pramenech se uvádí, že kvalitní 

cenová databáze může vznikat až t icet let Ěsamoz ejm  s vyloučením závažných 

hospodá ských krizí, válek apod.ě [14, str. 16-28].  

Databázi můžeme nejčast ji sestavit z Internetu, tišt né realitní inzerce, informací 

realitních kancelá í, prospektů, propagačních materiálů apod. V současnosti jsme schopni 

pomocí webových stránek najít adu serverů zabývajícími se obchodem s nemovitostmi. 

Prakticky každá realitní společnost má své webové stránky, kde nabízí nemovitosti 

k prodeji či pronájmu [8, str. 42]. K nejnavšt vovan jším serverům s realitami pat í nap . 

www.hyperinzerce.cz, www.annonce.cz či www.sreality.cz [18]. Na t chto serverech 

jsou shromážd ny nabídky více realitních kancelá í, p ičemž je také možné pozorovat 

odchýlení cen, což je způsobeno tím, že daná nemovitost je nabízena nap . 2 až 3 

realitními kancelá emi [8, str. 42]. Dalším důležitým zdrojem informací jsou katastrální 

ú ady evidující vlastnická práva k nemovitostem a archivují kupní smlouvy. 

Doplňujícími zdroji informací mohou být místn  p íslušné stavební ú ady, kde je možné 

obstarat informace související se stavebním ízením, historií staveb, ale i o p ípadných 

omezeních či o možném využití pozemku [3, str. 25-26]. 

Kvalitní databáze je tedy pro tuto metodu p ímo klíčová, a jak z p edešlého textu vyplývá, 

její vytvo ení může být problematické. Dva zásadní problémy, na které p i její tvorb  

narážíme, jsou pravdivost informací a taktéž úplnost informací porovnávané nemovitosti, 

p ičemž problém se nachází ve dvou rovinách, a to zjišt ní skutečné prodejní ceny a 

získání úplných informací o porovnávané nemovitosti [14, str. 16-28]. Abychom p ípadné 

nekvalitní, zkreslené či nedův ryhodné inzeráty z databáze vyloučily, je vhodné p i 

tvorb  databáze použít nap . Grubbsův test [8, str. 43]. 
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Každý odhadce či znalec má snahu o získání co nejvíce informací, a to u co 

nejpočetn jšího množství objektů. Informace z webových stránek jsou účelov  rozd leny 

do n kolika kategorií [8, str. 43]: 

• domy, 

• pozemky, 

• komerční budovy Ěkancelá e, skladyě, 

• jiné Ěchaty, garážeě, 

• prodej bytů (1+kk, 1+1, 2+kk apod.), 

• pronájem bytů (dle výše nájemnéhoě, 

• dražby, 

• nemovitosti v cizin . 

Každá z t chto kategorií v sob  obsahuje další podkategorie pro jednodušší hledání, a to 

nap  [8, str. 43]: 

• cena, 

• výb r lokality Ěmožnost p esn jšího výb ru v dané lokalit ě, 

• typ Ěprodej/ pronájemě. 

P i samotném výb ru typu nemovitosti jsou uvedena již v jednotlivých inzerátech další 

kritéria, jako nap . [8, str. 43-44]: 

• cena nemovitosti, 

• vlastnictví, 

• umíst ní v obci Ěnejlépe uliceě, 

• typ zdiva, 

• velikost objektu, počet místností a počet podlaží, 

• dispozice objektu a jeho vybavení, 

• plocha pozemku, 

• b emena váznoucí na nemovitosti,  

• existence garáže či jiného parkování, 

• technické vlastnosti,  

• stav nemovitosti, 

• sta í domu, 



 
 

44 
   

• fotodokumentace. 

B hem tvorby databáze je důležité zohlednit faktory ovlivňující cenu. Tyto faktory jsou 

ízeny nabídkou a poptávkou. Základní mechanismus mezi poptávkou ĚDě a nabídkou ĚSě 

je tržní cena. Nabídka je souhrn všech zamýšlených prodejů, poptávka soubor všech 

zamýšlených koupí. Rozm r nabídky a poptávky je dán množstvím zboží na trhu a jeho 

cenou. Pokud na trhu nevzniká p ebytek ani nedostatek zboží, jedná se o tržní rovnováhu. 

Platí, že s rostoucí cenou roste nabízené množství a klesá poptávané množství [8, s. 44]. 

Obr.  5: Tržní rovnováha 

 

Zdroj: [8, str. 44] 

Mezi faktory ovlivňující poptávku po nemovitostech pat í [8, str. 45]: 

• mediální ovlivn ní, 

• vybavení nemovitosti, 

• hypotéka, úv ry, 

• nájemní bydleni, 

• lokalita výskytu, 

• kvalita a dostupnost služeb, 

• kvalita a technický stav nemovitosti. 
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Q - ožství
S - nabídka
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E - bod rovnováhy
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Faktory ovlivňující nabídku: 

• počet dostupných bytů, 

• počet novostaveb. 

Cenotvorné odlišnosti (korekční činitelé) 

V porovnávací metod  se setkáváme s pojmem korekční činitel. Tento činitel má za úkol 

zohlednit odlišnosti porovnávané a oceňované nemovitosti z dostupné databáze. 

V mnoha p ípadech se může jednat o nelehký úkol, p ičemž jsme nuceni slevit z našich 

požadavků na kvalitu parametrů porovnávaných nemovitostí. Korekční činitel musí být 

vždy podložen podloženým odhadem, výhradn  pokud možno nejp esn jším výpočtem 

nebo statistickou analýzou. Je důležité si uv domit, že p edm tem ocen ní mohou být 

nemovitosti s mnohamilionovými hodnotami, a každý korekční činitel ovlivňuje výpočet 

jejich tržní hodnoty v ádu stovek tisíc korun. Jako p íklad korekčního činitele můžeme 

uvést nap . celková zastav ná plocha, čistá pronajímatelná plocha, technický stav objektu, 

funkční využitelnost, atraktivita objektu, dopravní dostupnost a parkování, lokalita apod. 

[14, str. 16-28]. 

Jednotková tržní cena 

Jednotková tržní cena p epočtena na jednotku vým ry je určena podílem tržní ceny 

srovnávací nemovitosti a vým rou srovnávací nemovitosti. Znalec může použít jednu 

nebo více jednotkových cen různých vým r, svůj výb r však musí zvolit tak, aby dosáhl 

co nejp esn jšího výsledku, a musí jej odůvodnit [8, str. 46].                                          

                                                                                          = �
,                                          [7, str. 330] 

kde: 

JTCS ..... jednotková tržní cena srovnávací nemovitosti, 

TCS ...... tržní cena srovnávací nemovitosti, 

VS ......... výměra srovnávací nemovitosti. 
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Koeficient odlišnosti a index odlišnosti  

Koeficient odlišnosti, též nazýván jako multiplikační koeficient, vyjad uje vliv jedné 

vlastnosti nemovitosti na rozdíl v cen  oproti jiné obdobné nemovitosti. Na druhé stran  

tomu stojí index odlišnosti, který vystihuje vliv více vlastností nemovitosti na rozdíl v 

cen . Index odlišnosti je vyjád en vztahem [7, str. 331]: 

                                                = �� , resp. Is= ��                             [7, str. 330-331] 

kde: 

IS .......... index odlišnosti srovnávacího objektu, 

TCO ...... tržní cena oceňované nemovitosti, 

JTCO .... jednotková tržní cena oceňované nemovitosti. 

Odhadce vyjád í indexem odlišnosti svůj názor, kolikrát je cena Ějednotková cenaě 

srovnávací nemovitosti vyšší než cena Ějednotková cenaě nemovitosti oceňované.  Pokud 

se týká výsledku indexu odlišnosti, tak mohou nastat t i p ípady [8, str. 47]: 

Obr.  6: Index odlišnosti 

 

  Zdroj: [17, str. 27] 

Indexovaná tržní cena  

P edstavuje tržní cenu srovnávacího objektu TCs, která je upravena indexem odlišnosti 

tohoto objektu vůči objektu oceňovanému IS na cenu oceňovaného objektu. Jestliže je 

ITCs vztažena na jednotku vým ry, jedná se o indexovanou jednotkovou tržní cenu. 
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                                          = � , � .  = � ,                          [7, str. 332]

  

kde: 

ITCS ..... indexovaná tržní cena srovnávacího objektu, 

IJTCS ... indexovaná jednotková tržní cena srovnávacího objektu. 

V rámci p ímého porovnání, p i komparaci s v tším počtem objektů, je tržní cena 

stanovena jako aritmetický prům r indexovaných tržních cen srovnávacích objektů 

[8, str. 47]: 

                                    = ∑ ���=1  � . = ∑ ���=1 ,             [7, str. 333-334] 

kde: 

ITCSi ... indexovaná tržní cena i-tého srovnávacího objektu, 

IJTCSi .. indexovaná jednotková tržní cena i-tého srovnávacího objektu, 

n........... počet srovnávacích objektů. 

Podobn  tomu tak u nep ímého porovnaní, kdy se z indexovaných tržních cen 

srovnávacích nemovitostí ud lá aritmetický prům r. Výsledkem této metody je 

standardní tržní cena, nebo-li cena standardního objektu. P i vztažení ceny na jednotku 

vým ry se jedná o standardní jednotkovou tržní cenu [8, str. 48]. 

                                  = ∑ ���=1  � . = ∑ ���=1 ,               [7, str. 335-337] 

kde: 

STC ...... standardní tržní cena, 

SJTC .... standardní jednotková tržní cena. 

Pokud srovnáváme cenu nemovitosti jako celku, je nutné do indexu odlišnosti zahrnout i 

p ipadnou jinou vým ru. P i nep ímém srovnání výslednou tržní cenu určíme jako součin 

standardní tržní ceny a indexu odlišnosti oceňovaného objektu [8, s. 48]. 
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                                  = ×  , � . = ×              [7, str. 335-337] 

kde: 

IO ........ index odlišnosti oceňovaného objektu vůči standardnímu objektu. 

1.4.4 Kombinace metod 

Odhad obvyklé či tržní hodnoty je taktéž možno provést pomocí kombinace zjišt né 

v cné a výnosové metody. Tento p ístup kombinuje hodnotu nemovitosti jak z její v cné 

podstaty, tak i z pohledu jejích výnosových schopností. Pro zjišt ní hodnoty kombinací 

můžeme využít n kolik p ístupů, nap íklad Naegeliho metodu váženého prům ru, metodu 

st ední hodnoty aj. [19, str. 48]. 

1.5  Znalecký posudek 

1.5.1 Kdo může ocenění majetku provádět 

Odhady pro vlastní pot ebu si může provád t kdokoliv, kdo k tomu má pot ebné znalosti 

a informace. V mnoha p ípadech Ěnap . banky, pojišťovny) uskutečňují odhady 

proškolení pracovníci vybavení pot ebnými návody a informacemi [19, str. 13].  

Jestliže má být odhad odborn  správný a současn  použitelný p i jednání se t etími 

osobami, musí být zpracován k tomu oprávn nými subjekty – znaleckým ústavem, 

znalcem či odhadcem [19, str. 13]. 

Výsledkem práce znalců jsou znalecké posudky, sloužící zejména pro pot eby státních 

orgánů [19, str. 14]. Znalecké posudky mohou obsahovat analýzu ceny obvyklé Ětržní 

hodnotyě nebo indikaci ceny zjišt né Ěadministrativníě. Na druhé stran  odhadci se mohou 

vyjad ovat pouze k cen  obvyklé Ětržní hodnot ě. Pojmy cena zjišt ná Ě§ 2, odstavec 3 

zákona č. 151/1řř7 Sb.ě a cena obvyklá Ě§ 2, odst. 1 zákona č. 151/1řř7 Sb.ě p itom 

nejsou synonymické, ale musejí se, n kdy i dosti podstatn , lišit [11, str. 8]. 

Znalecká činnost podléhá zejména zákonu č. 36/1ř67 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 

zn ní pozd jších p edpisů, zejména zákona č. 444/2011 Sb. [20]. Znalec je osoba 

jmenovaná do funkce ministrem spravedlnosti nebo p edsedou krajského soudu. 

Jmenování znalců probíhá na základ  výb ru mezi osobami splňujícími podmínky pro 

jmenování, p ičemž dle zákona jsou tyto podmínky čty i [15, str. 13]: 
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• České státní občanství, 

• Pot ebné znalosti a zkušenosti, 

• Osobní vlastnosti, 

• Souhlas uchazeče se jmenováním. 

Odhadce je definován jako fyzická osoba mající pot ebné odborné vzd lání a způsobilá 

zpracovávat odhady ve svém oboru. Odhadce absolvuje zvláštní vzd lávací kurzy a je 

obyčejn  členem n které z „komory“ odhadců Ěčinnost není upravena zvláštním 

zákonemě [19, str. 13]. Do 1. 7. 2008 se jednalo o tzv. koncesovanou činnost. Oprávn ní 

k výkonu činnosti, koncesi, bylo vydáváno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Po tomto 

datu došlo ke zmírn ní podmínek pro ud lení činnosti a nyní se jedná o tzv. živnost 

vázanou [8, str. 31]. Finálními produkty u odhadců jsou dokumenty pojmenované 

„Stanovisko k tržní hodnot “, „Zpráva o hodnocení“, „Tržní ocen ní“, apod. Pokud 

n kdo není znalcem, nesmí vypracovaný dokument nazvat „Znalecký posudek“, tímto by 

se dopustil trestného činu [11, str. 8]. Na trhu s realitami působí odhadci jako cenoví 

poradci, p evážn  pracují pro banky a spo itelny a zpracovávají tržní ocen ní pro účel 

zajišt ní úv rů [8, str. 32].  

1.5.2 Náležitosti znaleckého posudku 

Bez ohledu na rozdílné účely, pro které se znalecké posudky zpracovávají, mají společné 

základní formální a metodické náležitosti. Každý posudek obsahuje nálezovou a 

posudkovou část, rekapitulaci a záv r. Nálezová část každého znaleckého posudku 

zahrnuje podklady a skutečnosti, ze kterých znalec vychází, posudková část obsahuje 

zejména popisy a výpočty, v rekapitulaci jsou shrnuté výsledy a v záv ru jsou 

zodpov zeny otázky, a to s ádným odůvodn ním [21, str. 42].  

• Posudek musí být sešit, strany očíslovány, sešívací šňůra musí být p ipevn na k 

poslední stran  posudku a p etišt na znaleckou pečetí, 

• Na konci posudku musí být p ipojena znalecká doložka, 

• Posudek musí být opat en ádným podpisem znalce a otiskem znalecké pečeti,  

• Posudek musí mít p id lené číslo dle znaleckého deníku [21. str. 42].  
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1.5.3 Vady znaleckého posudku 

Jak vyplývá z obecné metodiky soudního inženýrství, znalecký posudek může být chybný 

po stránce formální nebo metodické [7, str. 478]. Krom  výše uvedených formálních 

náležitostí musí být posudek i metodicky správný, musí vycházet z úplných a technicky 

p ijatelných podkladů. Pokud podklady nejsou úplné, tak znalec musí na tuto skutečnost 

upozornit, p ípadn  je doplnit. Taktéž musí zohlednit všechny skutečnosti, které mají 

význam pro podání posudku, p ičemž způsob a podmínky zkoumání podkladů musí 

odpovídat v deckým požadavkům. Posudek musí být jasný, úplný a p ezkoumatelný, 

záv ry musí být formulovány jednoznačn . Znalec se nesmí zabývat právní 

problematikou Ěotázkou viny, zavin ní, porušení p edpisů, povinnosti nahradit škodu ap.ě 

a p i zpracování posudku je nutné vycházet ze správného, vhodného, p ípadn  v 

posuzované dob  platného p edpisu [21. str. 43]. 

1.6  Ocenění majetku v účetnictví 

1.6.1 Účetní systém ČR 

Míra, do které jsou informace v účetnictví využívány, závisí ve značné mí e i na 

zvoleném způsobu oceňování jednotlivých položek obsažených v účetních výkazech a 

hospodá ských operacích. Zvolená metoda oceňování má tedy v podstatné mí e vliv na 

celkovou finanční analýzu podniku, a to z důvodu, že p ímo zasahuje do výše 

vykazovaných aktiv a pasiv, ale taktéž se promítne do výše nákladů podniku. Z tohoto 

důvodu je vybraný způsob ocen ní klíčovým problémem každého účetnictví [22. str. 15]. 

 „Ocenění (nemovitého) majetku v účetnictví je určeno jeho hmotným vyjád ením 

mě eným ve fyzických jednotkách a p i azením oceňovací veličiny k takto vyjád enému 

majetku“ [4, str. 97].  Účetní systém České republiky je v principu založen na historických 

cenách. Historická cena p edstavuje v současné dob  základní způsob oceňování majetku. 

Znamená, že majetek je ocen n v pen žních částkách, které byly na jeho získání 

vynaloženy v dob  po ízení. Ocen ní nemovitostí v souladu se zákonem o účetnictví Ě§ 

25 zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví v platném znění) je možné jedním z následujících 

t í způsobů [23]: 
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Reprodukční pořizovací cena 

Dle zákona o účetnictví se rozumí „reprodukční po izovací cenou cena, za kterou by byl 

majetek po ízen v době, kdy se o něm účtuje“ (§ 25 zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví 

v platném znění). Tento způsob ocen ní se použije v p ípad , kdy je účetní jednotka sama 

stavebníkem a vlastní náklady nelze zjistit, nebo tehdy, kdy bylo nabytí nemovitosti 

bezúplatné [4, str. 98].   

Vlastní náklady 

Vlastní náklady jsou zákonem definované jako „p ímé náklady vynaložené na výrobu 

nebo jinou činnost, pop ípadě i p i aditelné nep ímé náklady, které se vztahují k výrobě 

nebo jiné činnosti vymezené v souladu s účetními metodami;“ p ičemž do p ímých 

nákladů spadá po izovací cena materiálu a jiných spot ebovaných výkonů společn  s 

dalšími náklady, které vzniknou v p ímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností 

(§ 25 zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví v platném znění). Vlastní náklady se použijí 

tehdy, je-li stavebníkem sama účetní jednotka [4, str. 98]. 

Pořizovací cena 

Dle zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví [13], je „po izovací cenou cena, za kterou byl 

majetek po ízen a náklady s jeho po ízením související.“ Tento způsob účetního ocen ní 

si více p iblížíme z důvodu, že  AREAL SLATINA a.s. užívá po izovací cenu pro účetní 

ocen ní nemovitostí.  

Po izovací cenu tedy můžeme blíže popsat jako hodnotu, kterou účetní jednotka vynaloží 

ve vztahu k dodavatelům v souvislosti s po ízením majetku, jedná se tudíž o náklady 

spojené s akvizicí. Rokos [24],  dále uvádí, že tato „cena, za kterou byl majetek po ízen, 

stejně jako náklady s jeho po ízením související, nejsou ničím jiným než vzniklými (v 

historii realizovanými) náklady zachycovanými v účetnictví, aktivovanými do majetku 

(kapitalizované náklady).“ 

Po izovací cenou se v ČR oceňuje dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek, pohledávky po ízené Ěnikoliv p i jejich vznikuě a zásoby [24]. 

U ob žného majetku, ať už pohledávek nebo zásob, se očekává, že budou pro účetní 

jednotku tvo it p ínos v b žném účetním období, taktéž že budou upot ebeny v krátkém 
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období, čímž bude po izovací cena jednorázov  zaúčtována do nákladů. Na druhou stranu 

je tento p edpoklad u dlouhodobého majetku odlišný. U stálých aktiv se očekává 

dlouhodobý p ínos ve více účetních obdobích, p ičemž po izovací cena je rozpoušt na do 

nákladů ve více obdobích [24]. Doba použitelnosti v tšiny dlouhodobých aktiv lze 

odhadnout, tato doba potom reprezentuje období, po které je aktivum odpisováno [25. str. 

220]. Náklady reprezentující trvalou ztrátu hodnoty majetku označujeme jako odpisy. 

Jelikož by odpisy m ly p íčinn  souviset s úbytkem užitku tohoto aktiva, tak jsou proto 

subjektivní veličinou či odhadem [24]. 

Zásada opatrnosti p ikazuje zohlednit všechna rizika a ztráty. V tomto p ípad  se jedná o 

riziko, že realizovatelná hodnota aktiva Ěp ípadná prodejní cenaě je nižší než zůstatková 

hodnota aktiva Ěhodnota snížená o odpisyě. Krom  trvalého opot ebení majetku zprvu 

ocen ného po izovací cenou může dojít i k dočasnému snížení hodnoty tohoto aktiva ve 

form  opravné položky účtované do nákladů. Výsledné vykázané ocen ní nakoupených 

aktiv je tedy obecn  dáno nejen po izovací cenou, ale i dočasným a trvalým snížením této 

hodnoty [24].  

1.6.2 Ocenění dle IFRS  

Oceňováním dlouhodobého majetku se zabývá zejména IAS 16 – Pozemky, budovy a 

za ízení a dále IAS 40 – Investice do nemovitostí [25, str. 97-139]. Veškeré budovy, 

za ízení a pozemky po ízené pro využívání p i b žné podnikové činnosti jsou upraveny 

ve standardu IAS 16. Dle tohoto standardu jsou pozemky a budovy hmotná aktiva 

s p edpokladem využívání po dobu delší než jedno účetní období, a která jsou dále 

podnikem držena za účelem používání ve výrob , administrativním účelům nebo 

zásobování zbožím či službami [25, str. 97]. 

IAS 16 taktéž uvádí, že se může jednat i o majetek určený pro pronájem jiným subjektům. 

Účetní jednotka se však bude ídit t mto standardem pouze za p edpokladu, že pronájem 

není hlavním důvodem držení tohoto aktiva Ěmajetek je využíván p edevším jednotkou 

samotnou).  V opačném p ípad , kdy je majetek držen zejména za účelem pronájmu 

jiným subjektům, se bude účetní zachycení majetku pod izovat standardu IAS 40 – 

Investice do nemovitostí [25, str. 97]. Jelikož je toto práv  p ípad AREAL SLATINA 

a.s., opustíme tématiku IAS 16 a budeme se spíše v novat standardu IAS 40. 
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Investováním obecn  rozumíme po ízení aktiv za zám rem dlouhodobého získávání 

ekonomických užitků, které jsou v t chto aktivech potencionáln  obsaženy. Do užitků 

očekávaných od Ědlouhodobýchě investic můžeme za adit [25, str. 139]: 

• Nájemné, úroky, dividendy, 

• Růst jejich hodnoty v čase Ěkapitálové zhodnoceníě, 

• Podíl na ízení jiných účetních jednotek. 

Povaha investic je finanční a nefinanční. Investice finančního charakteru tvo í součást 

finančních nástrojů podniku. Do kategorie nefinančních investic za azujeme aktiva, jež 

p edstavují uložení pen žních prost edků a od nichž se p edpokládá růst jejich hodnoty 

v čase. Tyto charakteristiky splňují nap íklad um lecké p edm ty, nerosty či drahé kovy, 

ale i vhodn  zvolené nemovitosti. Zrovna investice do nemovitostí reprezentují zvláštní 

oblast. Jsou schopny p inášet dva druhy užitků, a to růst hodnoty v čase a nájemné Ějsou-

li pronajímányě [25, str. 139]. 

Standard IAS 40 charakterizuje investice do nemovitostí jako „nemovitosti (pozemky 

nebo stavby – pop ípadě jejich části) držené za účelem dosažení výnosu z nájemného 

nebo kapitálového zhodnocení či obojího, spíše než používané pro výrobu nebo dodávky 

zboží či služeb, pop ípadě pro administrativní účely nebo pro prodej“ [25, str. 140]. 

Další kategorie nemovitostí, pozemky, jsou považovány za investice do nemovitostí za 

podmínky, že jsou obstarávány s úmyslem kapitálového zhodnocení či k operativnímu 

pronájmu, anebo taktéž v p ípad , že účetní jednotka dosud nerozhodla, za jakým účelem 

je bude využívat [25, str. 140].  

Svou roli ve zvážení, pod který standard nemovitost zahrnout, hrají i doplňkové služby. 

Jestliže jsou doplňkové služby pouze okrajovou součástí celkové hodnoty smlouvy o 

operativním nájmu, tak ji lze za adit do kategorie investic, tedy pod standard IAS 40. 

V opačném p ípad , kdy jsou služby podstatnou částí celkového nájemného Ěnap . 

ubytovací za ízeníě, nemovitost spadá pod IAS 16 [25, str. 140]. 

V n kterých situacích je komplikované určit, dle jakého standardu na majetek nahlížet  - 

zda o majetku účtovat jako o investici do nemovitostí nebo jako majetku užívaném 

vlastníkem. Jedním z t chto obtížn jších p ípadů je nap . budova držena spíše za účelem 

pronájmu či kapitálového zhodnocení, zčásti však využívaná společnosti. V rámci areálu 
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se jedná o budovu A, ve které má společnost kancelá ské prostory. Problém s vyčlen ním 

takovéto části by nenastal v p ípad , pokud by tato část mohla být prodána samostatn . 

Jestliže však tato část není samostatn  prodejná, z IAS 40 vyplývá, že se má budova 

posuzovat jako investice do nemovitosti za podmínky, že společnost využívá její 

nevýznamnou část. V opačném p ípad  je nutno budovu posuzovat jako majetek užívaný 

vlastníkem. Z tohoto p íkladu vyplývá, že i samotné za azení majetku do p íslušné 

skupiny vyžaduje posouzení [26, str. 734]. 

Jednou ze zásadních charakteristik investic je to, že vývoj jejich hodnoty nezávisí na 

činnosti podniku. Z tohoto důvodu jsou specifické i p ístupy k jejich ocen ní. 

Ocenění investic do nemovitostí při pořízení 

Po izovací náklady se p i po ízení nemovitosti skládají jak z kupní ceny nemovitosti, tak 

z vedlejších po izovacích nákladů [25, str. 142]. Tento koncept je shodný s účetním 

ocen ním po izovací cenou, který jsme zmínili v p edchozí kapitole. 

Dvo áková [25, str. 142] uvádí, že „v p ípadě odložené platby je vzniklý závazek 

diskontován a investice do nemovitosti je oceněna částkou, která by byla zaplacena p i 

hotovostní platbě (rozdíl mezi budoucí platbou a současnou hodnotou p edstavuje 

úrok).“ P i po ízení ve vlastní režii se investice oceňuje náklady vynaloženými na 

po ízení nemovitosti k datu dokončení. 

Modely pro následné ocenění investic do nemovitostí  

Standard dále uvádí dva modely pro oceňování investic do nemovitostí. První z modelů 

je ocen ní ve fair value a dalším je ocen ní historickou cenou. Účetní jednotka má za 

úkol zvolit jeden z t chto modelů, a ten následn  aplikovat na ocen ní všech investic do 

nemovitostí. Z výkladu IAS 40 je patrné up ednostn ní ocen ní ve fair value, je tomu 

z důvodu, že tento typ ocen ní má v p ípad  investic do nemovitostí v tší vypovídací 

schopnost [25, str. 143-144]: 

Ocenění fair value 

Tato metoda je založena na tržní cen . P i určení fair value nejsou transakční náklady 

odečítány. Ztráty a zisky z p ecen ní se zahrnují do výsledku hospoda ení v období, kdy 

k nim došlo. Investice do nemovitostí oceňované ve fair value se neodepisují, jelikož 
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zm ny fair value promítají p ípadné zvýšení či snížení hodnoty investice - odepisování 

tedy v tomto p ípad  nemá smysl [25, str. 143]. 

Fair value musí odrážet aktuální stav trhu k rozvahovému dni, to znamená, že nesmí být 

založena na neaktuálních tržních cenách, nebo naopak nesmí odrážet budoucí očekávání. 

Za normálních okolností jsou pro stanovení fair value nejvhodn jší informace ceny na 

aktivním trhu obsahujícím obdobné nemovitosti, které jsou ve stejné lokalit . Účetní 

jednotka by m la důkladn  identifikovat odchylky ať už v povaze, stavu nebo lokalit  

nemovitosti nebo eventuáln  ve smluvních podmínkách leasingu nebo jiné smlouvy, která 

je spojena s nemovitostí [25, str. 143].  

V situaci, kdy b žné ceny aktivního trhu nejsou dostupné, podnik aplikuje alternativní 

metody k určení fair value, p ičemž může vyjít z [25, str. 143]: 

• Ocen ní investice současnou hodnotou budoucích čistých pen žních toků; 

• B žných cen na aktivním trhu, p ičemž nemovitosti jsou v rozdílném stavu, 

odlišné lokalit , rozdílné povahy, p ičemž údaje jsou upraveny tak, aby byly 

zohledn ny odlišnosti; 

• P edcházející ceny neaktivního trhu, jež jsou upraveny tak, aby zohlednily 

veškeré zm ny do data operací uskutečn ných za tyto ceny. 

Z výčtu možností stanovení fair value se může zdát, že tato hodnota není spolehliv  

m itelná. Problémy s m ením fair value dle IAS 40 mohou nastat ve výjimečných 

p ípadech. Jedná se o situace v počátečních obdobích, kdy byla investice nakoupena, 

za azena mezi investice do nemovitostí nebo dokončena. Fair value se nedá spolehliv  

zm it pouze tehdy, když srovnatelné tržní transakce jsou málo frekventované a 

alternativní výpočty fair value nejsou možné. Podnik v takových p ípadech p istoupí 

k ocen ní dle IAS 16, zbylé investice do nemovitostí však nadále oceňuje dle standardu 

IAS 40 (ve fair value) [25, str. 143]. 

Model oceňování pořizovacími náklady 

Pokud si účetní jednotka po počátečním zachycení zvolila model oceňování po izovacími 

náklady, tak veškeré své investice do nemovitostí bude oceňovat podle stejného modelu. 

Investice do nemovitostí jsou odepisovány a vykazovány po odečtu kumulovaných ztrát 

a veškerých oprávek [25, str. 144]. 
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2 Analýza současného stavu 

2.1  Představení společnosti 

Tab. 2: Základní údaje společnosti 

 

Zdroj: Upraveno dle [27] 

Historie společnosti se datuje až do roku 1ř2ř, kdy vznikla společnost ERICH ROUČKA 

zabývající se výrobou odlitků z šedé litiny. Po privatizaci v roce 1řŘř vznikla společnost 

ROUČKA-SLATINA a.s. společn  s dce inými společnostmi. Rozvoj průmyslové zóny 

Černovické terasy zahájil po roce 2000 výraznou zm nu této lokality na moderní 

průmyslovou oblast a nejrychleji expandující část m sta Brna. Výstavba výrobních, 

skladových a administrativních objektů společn  s vývojovými centry pro velké 

nadnárodní společnosti zejména z oblasti strojírenství a služeb v této zón  p inesla 

poptávku po dopln ní lokality o nové zázemí pro široké spektrum firem. Výstavba 

projektu nízkoenergetického Technologického centra AREAL SLATINA bylo tedy 

logickým rozhodnutím pro další rozvoj této lokality. V roce 2001 došlo k vyčlen ní 

společnosti AREAL SLATINA, a.s. s cílem pronájmu, správy a výstavby budov a od 

tohoto roku společnost pronajímá objekty areálu pro firmy z oborů strojírenství, 

stavebnictví, vývoje a správy IT technologií, obchodu a služeb [28]. 

Základní údaje [28]: 

Rozloha:   183 946 m2 

Zastav ná plocha:  27 677 m2 

Sklady:   18 235 m2 

Kancelá e:   11 717 m2 

Výrobní haly:   3 950 m2 

Název společ osti: AREAL SLATINA, a.s.

Sídlo: Tuřa ka / , Slati a,   Br o

IČ:   

Jedi ý ak io ář: ROUČKA - SLATINA a.s., IČ:   , Tuřa ka / , Slati a,   Br o 

Před ět pod iká í: výro a, o hod a služ  euvede é v přílohá h  až  živ oste ského záko a 
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AREAL SLATINA, a.s. se rozkládá na 1Ř,4 hektaru ve výhodné blízkosti dálničního 

výjezdu, železniční trat  i letišt  v Tu anech. V sousedství nejv tší brn nské průmyslové 

zóny na Černovické terase více než 20 let nabízí nájemníkům kancelá e, sklady, venkovní 

i parkovací plochy a veškeré služby pro jejich úsp šné podnikání. V současné dob  se 

v areálu nachází 12 hlavních nájemních budov a skladová plocha o vým e 25 000 m2. 

Areál nabízí budovy a prostory pro firmy z oborů strojírenství, stavebnictví, vývoje a 

správy IT technologií, obchodu a služeb a v současné dob  poskytuje zázemí 127 

společnostem, sídlí zde nap . společnosti IKEA, SCHENKER, GIENGER, 2K Czech, 

Flextronix, Schrack, oXy Online a další.  Současná pronajatá plocha činí cca 13 000 m² 

kancelá í, 21 500 m² skladů a 26 500 m² venkovních ploch [28], [29]. 

Krom  pronájmu kancelá í, skladů a venkovních ploch AREAL SLATINA, a.s. zajišťuje 

i údržbu budov, úklid společných i venkovních prostor včetn  parkovišť, prohlídky a 

revize budov, venkovní značení a hlídací službu v areálu p i vysoké kvalit  

poskytovaných služeb. Areál je vybaven venkovním mobiliá em. Zam stnanci firem i 

jejich hosté mohou využít stravovacích služeb v samostatné jídeln  s bufetem, která je 

rovn ž součástí areálu [28]. 

V roce 2017 chystá společnost AREAL SLATINA, a.s. nabídnout k pronájmu nový a 

zajímavý produkt – nízkoenergetický projekt Technologického centra. Technologické 

centrum nabídne široké zázemí pro společnosti v domostní ekonomiky, obchodu a 

služeb. Dostatečný počet parkovacích míst, výhodné ceny nájmu a nízké provozní 

náklady jsou samoz ejmostí. Projekt má celkovou vým ru 120 000 m2. Nyní je ve fázi 

dokončování první desetipodlažní budova o pronajímatelné ploše 15 1Ř2 m2 a parkovišt  

s kapacitou 600 míst. Typické podlaží budovy má pronajímatelnou plochu 1 536 m2. 

Pronájem je možný od 34 m2 s p ípadným d lením na dv  samostatné kancelá e [29], 

[30].  

Vysp lé technické ešení, které spočívá v zateplení budovy minerální vlnou o tloušťce 

24 cm, okny s trojsklem a protisluneční ochranou Ěkoeficient tepelné prostupnosti 

U = 0,8 W/m2Kě a dispozičním ešením budovy, spolu s vysokou úrovní environmentální 

technologie, umožnilo získat nejen certifikaci budovy energetické náročnosti A, ale i 

snížit pro zákazníka náklady na topení a chlazení na bezkonkurenční úroveň 

(0,3 eur/m2/m sícě. Společnost klade velký důraz na provedení interiérových prvků 
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sociálního zázemí, výtahů, společných prostor a pečujeme o bezpečnost uživatelů a 

návšt vníků centra [29].  

V oblasti cenové politiky společnost postupuje v rámci hesla „čerpejte z našich úspor i 

vy“. Cena nájmu v projektu úsporných kancelá í začíná od Ř,2 eur/m2/m síc. Je možné 

p ipravit i variabilní uspo ádaní, umožňující nejrůzn jší možnosti efektivního využiti 

plochy, a s tím související úspory nákladů na pronájem [29].  

Mezi hlavní výhody projektu úsporných kancelá í můžeme za adit [29], [30]: 

• 600 parkovacích míst, 

• Výhodná cena součtu nájmu, služeb a provozních nákladů p i standartu 

kancelá ské budovy kategorie A, 

• Administrativní objekt splňující průkaz energetické náročnosti budovy t ídy A, 

• Zdravé pracovní prost edí vytvo ené bezprůvanovou klimatizací a stavebním 

ešením budovy, 

• Výborná dopravní dostupnost D1, letišt  a MHD do centra Brna, 

• Projekt p inášející unikátní administrativní areál propojený s centrem služeb, 

• Místní investor a provozovatel projektu s dlouholetými zkušenostmi. 

V projektu Technologického centra je i zakotvená výstavba objektu centra služeb, která 

bude sloužit jak pro společnosti z areálu a okolní průmyslové zóny, tak pro širokou 

ve ejnost. V centru je p ipravován nový koncept stravovací kapacity s důrazem na 

rozší ení, kvalitu a variabilitu nabídky a také výstavba sportovního zázemí, nap íklad 

fitness centra s kardio zónou, badmintonových kurtů a bowlingu. Pro zvýšení komfortu 

služeb v areálu se aktuáln  jedná i o umíst ní kavárny, pobočky pošty, banky, výdejny 

internetového obchodu, ordinace závodního a praktického léka e spojené s pracovišt m 

fyzioterapeuta, navazující provozovny lékárny a drobných služeb, jako je kade nictví, 

kv tiná ství, pekárny a dalších. Centrum služeb bude mít vlastní parkovací plochy a 

rozlehlé venkovní relaxační a parkové zóny [29]. 

Pro budoucí rozvoj, velikost, zam stnanost v regionu a význam lokality je ješt  nutné 

splnit slib p ímého napojení na dálnici D1. Sjezd je od zahájení výstavby Černovické 

terasy zakotven v územním plánu m sta Brna a pro společnosti působící v lokalit  je proto 

výstavba sjezdu velmi sledovanou akcí. S rozvojem společnosti a nárůstem pracovních 
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míst v zón , kterých je nyní zhruba sedm tisíc, společnost doufá i v budoucí posílení 

m stské hromadné dopravy nap íklad o trolejbusovou linku [29]. 

2.2  Celkový popis nemovitých věcí 

2.2.1 Poloha a vnější vlivy 

Popis polohy  

Oceňované nemovité v ci se nachází v okrese Brno-m sto, v m stské části a katastrálním 

území Slatina, v souvisle zastav né části obce. Konkrétn ji se jedná o st ed ulice Tu anka, 

která z jižní strany navazuje na silnici III/152Ř3 vedoucí do m stské části Tu any, dále je 

kolmá na komunikaci Průmyslová a ze severní strany je kolmá na hlavní komunikaci 

ípská. Ulice Tu anka je jednou z hlavních komunikačních tepen průmyslové části 

m stské části Slatina. Absolutní centrum Brna (nám stí Svobodyě je vzdáleno cca 7,5 km 

jízdy severo-západním sm rem. V t sné blízkosti Ě1,5 kmě se nachází nájezd na D1 (exit 

201), p i normální dopravní situaci je možné se na sjezd automobilem dostat zhruba za 3 

minuty. Areál je taktéž v blízkosti D2 (2 kmě a železniční stanice Brno – Slatina. Ve 

vzdálenosti zhruba 3,5 km leží mezinárodní letišt  Brno-Tu any a v dojezdové 

vzdálenosti 10 minut je k dispozici nákupní zóna Brno-jih zahrnující AVION Shopping 

park a nákupní centrum Olympia Brno. Lokalita je p ímo napojená na m stský okruh 

Brna [31]. 
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Obr.  7: Poloha společnosti AREAL SLATINA, a.s. 

 

Zdroj: [30] 

Charakteristika obce 

M sto Brno je významným kulturním, hospodá ským a administrativním centrem s 

veškerou občanskou vybaveností. M sto je sídlem n kolika institucí celostátního 

významu. V okolí m sta se nachází množství rekreačních ploch. M sto má dobré 

dopravní napojení do okolních velkých aglomerací. 

M stská část Slatina se nachází v katastrálním území Slatina, které se nachází východn  

a jihovýchodn  od centra m sta Brna. Původní část je tvo ená zástavbou bytových a 

rodinných domů, která byla rozší ená o rozsáhlou průmyslovou zónu. Dále se v míst  

nachází základní a st ední stupeň škol, vybrané služby, sportovní areály a parky. M stská 

část je spojena s centrem m sta pravidelnými linkami m stské hromadné dopravy [32]. 

Občanská vybavenost 

V docházkové vzdálenosti je k dispozici bankomat ČSOB, restaurace, ve ejná čerpací 

stanice, pot ebná občanská vybavenost - lékárna, m stský ú ad, supermarket, hotel, ZŠ, 

MŠ, gymnázium, knihovna, m stská policie, kostel, aj. ovšem v t sné blízkosti nejsou. 

Veškerá občanská vybavenost je však k dispozici v rámci celého m sta Brna i m stské 

části Slatina [31]. 
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Dopravní dostupnost 

M stská část je dob e dostupná osobní i ve ejnou dopravou, p ímo p ed objektem vede 

komunikace Tu anka. Dostupnost z dálnice jsme uvedli výše. Z ve ejné dopravy je v ulici 

Tu anka asi 20 m p ší chůzí k dispozici zastávka autobusu „Slatina, závod“ – linka 75, 

77, 7Ř, NŘř anebo zastávka autobusu „Černovická terasa II“ – linka 73, 77 a N89 

vzdálená necelých 350 m. Taktéž je možnost trolejbusové dopravy, a to ze zastávky 

„Brno, ípská“ linkou 31 Ětaktéž autobusové linky 75, 76, 77, 7Ř, NŘřě [31]. 

Okolní zástavba 

V okolní zástavb  jsou p evážn  další průmyslové areály. Areál se nachází v t sné 

blízkosti brn nské průmyslové zóny  –  Černovické terasy [31]. Zóna o ploše 200 ha je 

určena pro zpracovatelský průmysl, strategické služby, technologická centra Ěobory 

výpočetní technika, inovační technologie, elektrotechnika, telekomunikace, 

radiokomunikace, farmacie, biotechnologie, léka ské p ístroje aj.ě. Průmyslová zóna je 

již intenzivn  využívána, jako p íklady zde sídlících společností můžeme uvést RR 

Donnelley, Wistron, Fermat, Benq, Honeywell, Inventec, ADC Krone, Kuhne & Nagel, 

Stannah, Moduslink, Acer, Maehler & Koege, BOC a další [33]. 

Jedná se tedy o m stskou lokalitu s p evážnou zástavbou kancelá ských budov, 

skladových a výrobních prostor. 
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Obr.  8: Okolní zástavba 

 

Zdroj: [33] 

Přístup a příjezd k nemovitým věcem 

Pozemky jsou p ístupné ze západní strany po zpevn né ve ejné komunikaci, z ulice 

Tu anka, z pozemku parcely č. 2326/1 Ězpůsob využití: ostatní komunikace, druh 

pozemku: ostatní plocha, vlastník: Česká republikaě. P ístup a p íjezd lze hodnotit jako 

bezproblémový [34]. 

Parkovací možnosti 

Parkování je možné na vlastním pozemku. Areál v současné dob  nabízí cca 720 

parkovacích míst, což odpovídá jednomu parkovacímu místu na 25 m2 pronajaté 

kancelá ské plochy. Cena parkovacích míst je zahrnuta v cen  pronajímaného prostoru. 

Pro každý nov  postavený objekt se počítá s vybudováním nových parkovacích míst v 

pom ru 1 parkovací místo na cca 20 m2 pronajímatelné kancelá ské plochy [28].  

Parkovací možnosti jsou taktéž na ve ejných komunikacích a odstavných plochách p ed 

areálem. 
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Inženýrské sítě 

Z inženýrských sítí jsou v míst  k dispozici elekt ina, vodovod, kanalizace i plyn. 

2.2.2 Budova E 

Obr.  9: Budova E 

 

Zdroj: [35] 

Základní popis 

Budova byla dokončena v roce 2001. Stavba je jednopodlažní Ěs vnit ní vestav nou 

dvoupodlažní částí - minimálního rozsahuě, nepodsklepená, obdélníkové půdorysu. 

St echa je sedlová s mírným spádem, ve které jsou osazeny prosv tlovací průsvitné vlnité 

desky. Objekt se nachází p ibližn  ve st edu areálu a navazuje na administrativní objekt 

označený jako D [35]. 

Druh stavby - účel využití 

Skladovací Ěmožnost výrobyě hala užívána k pronájmu provozních prostor [35]. 

Dispoziční řešení  

Objekt je jednopodlažní, t ítraktová, skladová hala, obdélníkového půdorysu [35]. 
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Popis technického stavu stavby 

Hala je tvo ena nosnou, ocelovou konstrukcí dodávanou firmou Astron, o rozponu 

30+36+30 x 12 m, která je založena na pilotech. Obvod budovy je po úroveň +1100 mm 

tvo en železobetonovými op rnými st nami. Nosná ocelová konstrukce haly je opat ena 

základním nát rem. Obvodový plášť z východní a západní strany je proveden jako 

skládaný, zateplený s výplní z tepelné izolace tloušťky 120 mm, montovaný s povrchovou 

úpravou eloxovaným plechem. Na severní stran  hala p iléhá ke stávajícímu objektu, 

který p evyšuje v h ebeni o 1Ř00 mm. Tento rozdíl je dozd n z tvárnic Ypor a z obou 

stran je zaomítán. Na jižní stran  haly je vyzd na požární st na taktéž z tvárnic Ypor v tl. 

300 mm. St echa je sedlová, se spádem 6 %, kde v h ebeni jsou vytvo eny odv trávací 

pásy Monovent v počtu 2 ks. Nosná konstrukce st echy je tvo ena pomocí ocelových Z 

profilů, na kterých je namontován stejný zateplený plášť jako ve st nách, s tím rozdílem, 

že podhledová povrchová úprava je tvo ena kašírovanou folií [35]. 

V hale je proveden rozvod elektrické instalace jak 230 V tak i 3Ř0 V, je zde provedeno 

výbojkové osv tlení s možnosti p esunu jednotlivých svítidel. V hlavní manipulační části 

haly je provedeno p isv tlení, dle pot eby nájemce. Hala má samostatný protipožární 

systém ochrany – EPS, napojený p es firemní úst ednu na PCO HZS. Na východní stran  

haly je osazeno 13 ks vyrovnávacích hydraulických můstků Loading Systems 232 s 

výklopným dosedacím plechem a max. dynamickou nosností 6000 kg o rozm ru 30ř0 x 

2000 mm, které jsou opat eny sekčními, elektricky ovládanými vraty, s t snícími límci. 

Sekční vrata 42 St jsou sendvičové konstrukce s vertikálním kováním o rozm ru 2750 x 

3100 mm. T snící vratové límce Loading Systems jsou model 403015 o rozm rech 3400 

x 3400 mm. Dále jsou zde provedeny 2 únikové požární východy s dve mi ř00/1ř70 s 

žárovým p edloženým venkovním schodišt m. Na západní stran , sm rem na železniční 

rampu, jsou provedeny 4 ks otvorů se sekčními vraty 42 St s vertikálním kováním o 

rozm rech 4200 x 3100 mm a 2 ks únikových požárních východů stejných jako na 

východní stran . Zvýšená část podlahy na úrovni +1100 mm, kde výchozí bod +0,000 je 

brán od p ídlažby kolem objektu, je tvo ena hutn ným násypem, zakončeným 

železobetonovou deskou se vsypem, s rozptýlenou výztuží z drátků o tloušťce 150 mm a 

nosnosti 6 t/m2. St na stávajícího objektu k níž p iléhá hala je opat ena štukovou omítkou. 

Požární zd ná st na na jižní stran  je opat ena pouze vápennou výmalbou [35]. 
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Příslušenství stavby 

P íslušenství stavby není. Je oceňován pozemek zastav ný budovou. Areál je napojen na 

vnitroareálové rozvody inženýrských sítí, které nejsou součástí ocen ní [35]. 

2.3 Výhody a nevýhody jednotlivých metod 

2.3.1 Účetní ocenění 

Ocen ní v „historické“ hodnot  se stále čast ji ocitá na pomyslném praný i n kterých 

uživatelů informací z účetní záv rky i účetních samotných. Oceňování historickými 

cenami p itom vždy bývalo paradigmatem účetnictví, zcela dominantním p ístupem k 

oceňování aktiv. Rozmach oceňování Ěp eceňováníě reálnými hodnotami je záležitostí až 

nedávné doby [24]. 

Jednou z cen ných výhod historických cen je to, že výše tohoto historického nákladu je 

z pohledu uživatele účetních informací ov itelná, dostatečn  průkazná a objektivn  

zjistitelná [24]. Míra subjektivismu a odhadů je u tohoto způsobu ocen ní v porovnání 

s jinými velmi nízká, protože ocen ní je průkazn  doložené účetním dokladem. Vlastníci 

společností mohou díky průkaznosti účetnictví lépe monitorovat činnost manažerů 

spravujících jejich majetek, kontrolují tak jeho p ípadné zneužívání.  Průkaznost a 

dokladová ov itelnost je také klíčová z pohledu vnit ní kontroly, auditorů a zejména 

daňových orgánů.  

Krom výhod uvedených výše má tento způsob ocen ní i určitá omezení. Oceňování 

v historických cenách, jak již z názvu vyplývá, je založeno na minulosti a nezahrnuje 

zm ny podmínek, které v budoucnu mohou nastat. Budoucnost je p itom z hlediska 

rozhodování významná jak pro vedení firmy, tak i pro ostatní uživatele účetních 

informací. 

Ocen ní na bázi historické ceny tedy p edstavuje odklon od reality. Ten je způsoben 

faktem, že historické ceny zachycují tržní podmínky v dob , kdy byl majetek po ízen. 

Pokud tedy nastane situace, kdy se ceny daného majetku zm ní, což je u nemovitostí 

jakožto dlouhodobého majetku typické, informace jsou zkreslené. Tím je způsobeno 

porušení zásady v rného a poctivého zobrazení skutečnosti, jelikož údaje vykázané 

v účetnictví Ěvýsledek hospoda ení, vlastní kapitál, aktivaě neodpovídají skutečnosti.  
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N kte í investo i, či jiní uživatelé účetních výkazů, mohou však požadovat b žnou tržní 

hodnotu, která co nejvíce vystihuje situaci na trhu, jelikož ji spojují s magickým 

„v rným“ zobrazením p edm tem účetnictví. Pokud však v rozvaze cht jí vid t takovéto 

hodnoty, potom tuto informaci nemohou požadovat od způsobu ocen ní založené na 

historické cen , ale nap . od p ecen ní na reálnou hodnotu. Pokud však národní regulace 

účetnictví ČR neumožňuje provést p ecen ní n kterého majetku na reálnou hodnotu, pak 

hodnota tohoto majetku musí zůstat vyjád ena v historických nákladech.   

Pokud by se však účetní jednotka m la možnost se ídit oceňováním podle IFRS (IAS 

40), m la by možnost, krom  oceňování v historických cenách, oceňovat i ve fair value. 

Fair value musí odrážet aktuální stav trhu k rozvahovému dni, to znamená, že nesmí být 

založena na neaktuálních tržních cenách, nebo naopak nesmí odrážet budoucí očekávání. 

2.3.2 Administrativní ocenění 

Jak již bylo d íve uvedeno, odhady nemovitostí užívané v ČR můžeme obecn  rozd lit 

na odhady zpracované podle cenového p edpisu a odhady se stanovením tržní hodnoty. 

Ocen ní podle zákona a platné provád cí vyhlášky Ěadministrativní ocen níě je svázáno 

zákonem stanovenými tabulkami a metodami. Mezi nevýhody této metody taktéž pat í 

to, že administrativní ocen ní mohou provést pouze znalci jmenovaní soudem nebo 

Ministerstvem spravedlnosti.  

U vyhláškového ocen ní lze zohlednit pouze ty faktory, jež jsou uvedeny v platné 

vyhlášce, p ičemž tyto faktory jsou v mezích, které jsou u v tšiny z nich taxativn  

vymezeny. Nemůžeme zohlednit nap íklad to, že p ed nemovitostí jezdí n kolik linek 

m stské hromadné dopravy, nebo že se jedná o poslední volný byt na prestižní adrese, 

kde poptávka výrazn  p evažuje nad nabídkou. Znalec u tohoto typu oceňování má 

pom rn  málo prostoru pro svůj názor, a díky unifikaci nemůže dát v tší důraz na n který 

výrazný ovlivňující faktor, což podle mého názoru není vždy ku prosp chu v ci.  

Znalcem určená hodnota je založena na různých detailech Ěnap . technickýchě, na rozdíl 

od tržního odhadu, který s takovýmito detaily nepracuje, a jsou pro jeho pot eby mén  

podstatné. Možná bychom mohli íci, že ocen ní podle cenového p edpisu je náročn jší 

na p esnost zjišt ných informací, s čímž spojená prohlídka nemovitosti trvá výrazn  déle. 
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Majitel budovy může částečn  ovlivnit odhad nemovitosti Ěnap . rekonstrukcí nebo jiným 

zásahemě. Rekonstrukce se promítne do výpočtu zjišt né ceny, její dopad na cenu budovy 

však není tak výrazný jako u odhadu tržní hodnoty. 

Značná výhoda tohoto oceňovacího p ístupu spočívá v tom, že podmínky pro všechny 

jsou určeny stejn , a není možné p i ocen ní jedné nemovitosti více znalci dosp t k tolika 

různým hodnotám, jako je tomu u odhadu tržního. Tato metoda taktéž zajišťuje tzv. 

daňovou spravedlnost. 

2.3.3 Tržní ocenění 

Tržní ocen ní na rozdíl od ocen ní vyhláškového není založeno na p esných pravidlech, 

ale spíše na obecn  uznávaných p ístupech. Je to sice proces systematický, ale na druhou 

stranu individuální. Nejsou k dispozici, ani nemůžou existovat p esné návody, postupy, 

vzorce, do kterých bychom mohli mechanicky dosazovat, jako u administrativního 

ocen ní, a dosp t tak k alibistickému výsledku. P i tržním ocen ní musíme pečliv  

vybírat, zvažovat a p izpůsobovat si různé metody, které budou odpovídat konkrétním 

podmínkám a budou je individuáln  dotvá et. Na jedné stran  nám tato volnost poskytuje 

značné výhody, na druhou stranu se nám však rýsuje slabá stránka tržního ocen ní, a to, 

že na rozdíl od administrativního způsobu, tržní hodnotu můžeme pouze odhadnout. S tím 

je spojeno i riziko s neodborností či nezodpov dností zpracovatele odhadu, je možné 

narazit i na ocen ní, které se jako tržní sice tvá í, nicmén  s profesionalitou nemá nic 

společného. 

Výhodou odhadu tržní hodnoty na rozdíl od vyhláškového ocen ní je fakt, že posuzujeme 

všechny pozitivní i negativní faktory komplexn  ovlivňující hodnotu nemovitosti. Mezi 

tyto faktory můžeme za adit nap . ceny srovnatelných nemovitostí, lokalitu, novou okolní 

výstavbu, stavebn -technický stav, velikost užitné plochy, velikost pozemku, provedené 

rekonstrukce a úpravy, dostupnost infrastruktury apod. 

Další pozitivem tohoto p ístupu je, že odhad může být vypracován jak znalcem, tak i 

odhadcem. Nalézt kvalitního odhadce však nemusí být snadné, hodn  p i výb ru záleží 

na typu oceňované nemovitosti. Takové ocen ní bytu není tak složité jako ocen ní 

průmyslového areálu, aquaparku apod., pro takovéto p ípady je spíše vhodné využít 

služeb specializovaných společností. 
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Je pom rn  obtížné stanovit odm nu za vypracování odhadu, jelikož se do ceny promítá 

více parametrů, jako typ a velikost nemovitosti, náročnost odhadu, druh ocen ní atd. Po 

širším internetovém průzkumu ceníků znalců a odhadců se obecn  dá íci, že znalecký 

posudek vyjde výrazn  dráž. Exaktní cena je však velice t žká určit, jelikož bývá 

stanovena individuáln , v závislosti na rozsahu a náročnosti zpracování. Odm ny u 

společností zabývajících se oceňováním nebo znaleckých ústavů bývají vyšší než u 

odhadců fyzických osob, ale tyto společnosti se spíše specializují na velké nemovitosti, 

jako jsou administrativní budovy, výrobní a skladové areály, hotely anebo obchodní 

centra. 

Vícero autorů se shoduje na faktu, že neexistuje jediná, dokonalá a absolutní metoda pro 

stanovení objektivní tržní hodnoty. Každá z metod má svou určitou roli, své logické místo 

a svou úlohu p í analýze výsledné tržní hodnoty [14, s. 35]. 

Komparativní metoda 

Komparativní metoda je velice vhodnou pro zjišt ní objektivní tržní ceny nemovitosti. Je 

jednoduchá, srozumitelná, a p i správné aplikaci vyjad uje aktuální hodnotu na trhu 

s realitami. Tato metoda však v sob  skrývá i jisté nevýhody. Z p edchozích kapitol víme, 

že aplikace porovnávací metody je problematická, v p ípad , kdy není k dispozici 

vhodná, statisticky významná srovnávací databáze. Odhadce či znalec musí mít dostatek 

informací o srovnatelných nemovitostech, neboť jejich vyhledání a rozt íd ní zabírá 

pom rn  hodn  času. Proto je vhodné, aby byla odhadci dob e známa lokalita a trh, v níž 

se oceňovaná nemovitost nachází.  

Krom  jiného se skrývá další úskalí této metody v použití zastaralých dat či v použití 

nevhodného srovnávacího vzorku. Další chybou se může stát užití porovnávaných cen, 

které byly n jakým způsobem ovlivn ny netržními okolnostmi, nebo jinak 

zmanipulovány. 

Další obtíže se nachází v časové, finanční i odborné náročnosti aplikace korekčních 

činitelů, kterými se snažíme vystihnout odlišnosti jednotlivých nemovitostí. 
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Nákladová metoda 

Druhý hlavní p ístup k získání tržní hodnoty je p ístup nákladový. Ten v sob  velmi často 

skrývá nebezpečí, že dojde k p ehlédnutí skutečných tržních aspektů, bude se tedy 

vzdalovat tržní hodnot .  

Rovn ž může nastat situace, kdy důraz v cenotvorb  bude chybn  a zjednodušen  

p esunut na holé technicko-objemové chápání investičních nákladů a vytratí se m ítko 

užitečnosti [9, s. 134]. 

Krom  jiného může dojít k chybným výpočtům nap . plošných či jiných technických 

parametrů Ěobestav ný prostor apod.ě nebo k volb  nevhodné cenové základny či 

p ípadných p irážek a paušálů. 

Nákladový p ístup však má i jistá pozitiva. Tu nejv tší vidím v její jednoduchosti a 

srozumitelnosti. Tato metoda je taktéž velice vhodná pro použitelnost v návaznosti na 

další metody oceňování. 

Výnosová metoda 

I výnosový p ístup, stejn  jako dva p edcházející, skrývá kladné i záporné stránky. K 

chybným záv rům můžeme dosp t chybným p edpokládáním průb hu i výše 

očekávaných výnosů, nebo nap . nereálným stanovením výnosové i nákladové stránky 

výnosů. Taktéž můžeme opomenout zahrnout n jakou součást nákladů či výnosů, 

výsledky jsou potom op t zkreslené.  

Tato metoda taktéž není použitelná na všechny p ípady ocen ní nemovitostí, jelikož pro 

ocen ní nekomerčních objektů či nemovitostí s účelem jiným než komerčním je použití 

tohoto p ístupu velice obtížné nebo nedokonalé. 

P i zpracovávání této práce mi na mysl p išla další nevýhoda této metody, a to možnost 

volby nesprávného modelu nebo jeho špatn  zvolenou kombinaci. Nejv tší úskalí se však 

podle mého názoru skrývá v optimální volb  kapitalizační či výnosové míry, která značn  

ovlivňuje konečný výsledek.  

Výnosový p ístup, na rozdíl od jiných metod, je schopen promítnout do hodnoty 

nemovitosti i budoucí toky p íjmů, je tedy velmi důležitým aspektem p i oceňování 

nemovitostí s komerčním účelem. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

3.1  Výběr optimálních metod ocenění a jejich aplikace 

Nemovitosti Ěpozemky, stavby i nedokončené stavbyě tvo í zhruba 90 % celkových aktiv 

společnosti. Optimální metoda cen ní budov je tedy kritická pro vypovídající schopnost 

o její celkové hodnot . 

V p edchozí kapitole jsme uvedli kladné i záporné stránky jednotlivých metod ocen ní. 

Jelikož je odhad na bázi znaleckého posudku velice finančn  náročný a ocen ní 

historickými a administrativními cenami p edstavuje odklon od reality a nemá 

dostatečnou vypovídající schopnost o reálné tržní hodnot  nemovitosti, rozhodli jsme se 

tyto metody odhadu hodnoty zavrhnout. Pro zajímavost však můžeme uvést účetní 

hodnotu budovy vykázanou společností k 31. 12. 2015, abychom mohli názorn  vid t, 

jak se může lišit účetní hodnota od hodnoty tržní. Tržní ocen ní je sice provád no k datu 

21. 5. 2016, výkyvy v cen  od začátku roku do kv tna však budeme považovat za 

nemateriální, a pro ilustraci diametrální odlišnosti v cenách bude účetní hodnota ke konci 

roku dostačující. Společnost eviduje halu E a D jako celek, proto budeme tuto skutečnost 

brát v úvahu p i finálním porovnání. 

Tab. 3: Účetní hodnota – Budovy D, E 

 

Zdroj: [35] 

Abychom dosáhli hodnoty, která se nejvíce p ibližuje aktuální hodnot  nemovitosti, 

rozhodli jsme se vydat cestou tržního ocen ní. P i ocen ní budovy E aplikujeme 

standardní oceňovací metody; metodu nákladovou, srovnávací i výnosovou.  

 

 

pořizova í e a
 (brutto)

korekce 

oprávky
korekce 

(odpisy)

zůstatek
 (netto)

Hala E a D 84 449 200 36 898 909 2 871 273 44 679 018
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3.1.1 Ocenění budovy E 

Jako první krok si nejd íve určíme základní technické parametry, jako zastav nou plochu, 

užitnou plochu a obestav ný prostor. 

Tab. 4: Seznam podlaží 

 

Zdroj: Upraveno dle [35] 

Tab. 5: Výpočet obestavěného prostoru 

 

Zdroj: Upraveno dle [35] 

ázev zastavě á plo ha užit á plo ha

. NP včet ě zastřeše í 8 064,00 m
2

8 002,00 m
2

rampa 310,80 m
2

300,00 m
2

celkem 8 374,80 m
2

8 302,00 m
2

84m x 3,7m

roz ěry

96m x 84m

. NP včet ě zastřeše í 96m x 84m x 10,9m =

rampa 84m x 3,7m x 0,9m =

o estavě ý prostor elke =

roz ěryázev

87 897,60 m
2

279,72 m
2

88 177,32 m
2

o estavě ý prostor
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Tab. 6: Konstrukce budovy E 

 

Zdroj: Upraveno dle [35] 

Pomocí obestav ného prostoru a jednotkové ceny jsme vypočítali reprodukční cenu v ci, 

kterou jsme zkorigovali lineárním opot ebením, čímž jsme dosp li k v cné hodnot  

nemovitosti. 

konstrukce popis

. )áklad  včet ě ze í h pra í základové pas  a patk , pilot

. Svislé ko struk e o elový skelet, v zdívk

3. Stropy h í

. Krov, stře ha o elové vaz ík , sedlový tvar

. Kr ti  stře h ple h  s tepel ou izola í

. Kle pířské ko struk e pozi kova ý ple h

. Úprava v itř í h povr hů o ítk , átěr

. Úprava v ější h povr hů o ítka, povr hová úprava ple hový h o kladový h pa elů

. V itř í o klad  keramické

10. Schody kovové minimálního rozsahu kovové minimálního rozsahu

. Dveře  dřevě é,  kovové i i ál í rozsah

12. Vrata sekč í s elektropoho e

13. Okna  plastová ve vestav ě

14. Povrchy podlah drátkobeton

. V tápě í

16. Elektroinstalace světel á třífázová

17. Bleskosvod instalován

. V itř í vodovod

. V itř í ka aliza e

. V itř í pl ovod

. Ohřev teplé vod

22. Vybavení kuchyní

. V itř í h gie i ká v ave í

24. Výtahy

25. Ostatní EZS, rozvod zemního plynu
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Tab. 7: Výpočet věcné hodnoty 

 

Zdroj: Upraveno dle [35] 

Dále jsme vypočítali hodnotu pozemku. Jako podklad pro jednotkovou cenu jsme využili 

cenovou mapu č. 10 platnou od 1. 1. 2014. Aktuální jednotková cena pozemku je 

vyčíslena na 2 200 Kč/m2. Pro účely této diplomové práce jsme tento údaj p evzali a 

použili ve výpočtech. Vynásobením jednotkové ceny s vým rou parcely č. 2538 jsme 

dosp li k celkové cen  pozemku. 

součas ý stav

)astavě á plo ha 8 374,80 m
2

O estavě ý prostor 88 177,32 m
3

Jed otková e a 1 353 Kč/ 3

Rozestavě ost 100 %

Reprodukč í hod ota (88 177,32 x 1 353) 119 303 914 Kč

Stáří 15 roků

Další život ost 85 roků

Opotře e í 15 %

Vě á hod ota (119 303 914 x 0,85) 101 408 327 Kč
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Tab. 8: Ocenění pozemku 

Zdroj: Upraveno dle [35], [36] 

Pro uplatn ní porovnávacího p ístupu bylo nejd íve zapot ebí vytvo it vhodnou databázi. 

Jako podklad pro databázi sloužil se azený a upravený p ehled z realitních serverů 

obsahující informace o nemovitostech, fotodokumentaci a údaje o inzerovaných, 

respektive skutečn  realizovaných cenách. Na základ  lokality, technických údajů a 

jiných specifik oceňované nemovitosti, jsme z databáze vybrali 3 položky, jakož to 

vyhovující srovnatelné objekty. 

Inzerovanou cenu jsme dále upravili pomocí korekčních činitelů – právních (vlastnická 

práva, kolaudační rozhodnutí atd.ě, technických (lokalita, technický stav objektu, 

dopravní obslužnost atd.ě a ostatních parametrů Ěnap . rozvoj nemovitostiě. Z upravených 

cen jsme pomocí aritmetického prům ru definovali prům rnou tržní cenu za m2 a 

vynásobením s celkovou užitnou plochou oceňované nemovitosti jsme stanovili 

výslednou porovnávací hodnotu budovy E. 

základ í popis Poze ek  - zastavě á plo ha a ádvoří - o velikosti  2 je zastavě ý

o eňova ou halou. Poze ek je rovi atý.

V o i je v dá a plat á e ová apa poze ků č.  plat á od . . . O eňova ý

poze ek se a hází v lokalitě s v z ače ou jed otkovou e ou ve výši   Kč/ 2
.

Pro potře  o e ě í ude jed otková e a převzata.

zdroj: www.gis.brno.cz

zastavě á plo ha a ádvoří 8 386 18 449 200

elková vý ěra poze ků 8 386 hod ota poze ků elke 18 449 200

 jed otková e a
 Kč/ 2

)            

elková e a 
poze ku Kč

2 538 2 200

sta ove í a zdůvod ě í 
jed otkové e  poze ku

druh pozemku par ela č.   vý ěra 2
)
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Tab. 9: Výpočet porovnávací hodnoty 

 

 

 

 

 

Lokalita

Popis stav y a poze ků / zdůvod ě í korek e e y foto

Brno - JV 12 469

O jekt skladů, výro  a ka eláří v jihový hod í části Br a. Jed á se o areál,

který sloužil k prů slové výro ě a skladová í. Areál á dostup ost

ka io ů , MHD a dál ič í spoje í D , D . Ne ovitosti ohou ýt v užit  k

součas ý  účelů , popřípadě ko erč ě pro ajat . Ne ovitost se skládá

ze dvou hal, z i hž větší hala je o sluhová a dvě i jeřá   a  tu . 

Celková užit á plo ha o jektu:   2. Vý ěra poze ku:   2
.

Dispozi e: . hlav í výro í/skladová hala, ezateple á, výška ,  etru,

délka  etru, šířka  etru, so iál í záze í v před í části udov , jeřá

s os ostí  a  tu , elková vý ěra   2, . přistave á

výro í/skladová hala, výška ,  etru, délka  etru, šířka  etru,

e í apoje a a i že ýrské sítě, elková vý ěra  2. I že ýrské sítě:

areál á vlast í trafosta i i a poze ku, vodu, ka aliza i, pl  u areálu. zdroj: www.realspektrum.cz

Plocha

 (m
2
)

Pozemek

 (m
2
)

Požadova á e a
 Kč

Jed otková e a 
Kč/ 2

)

Uprave á e a      
Kč/ 2

)

2 024 0 27 000 000 13 340

Br o-Stř. 7 678

Prodej pol fukč ího areálu po reko struk i a ruš é ěstské třídě v e tru

Br a. Areál je dispozič ě tvoře  děle ou halou o vý ěře  2
 a

dvoupodlaž í  o jekte  ve dvor í části s garáže i a ka eláře i. Dále k

o jetů  áleží dvůr s ož ostí parková í a příjezdu áklad í h vozidel. V

o jekte h jsou provádě  prů ěž é i vesti e do údrž  a elý areál prošel

ároč ou reko struk í. Celková užit á plo ha o jektu  2
, z toho

sklady 1080 m
2, ka eláře  2 + záze í a společ é prostor , poze ek

1868 m
2. Dispozi e .NP: sklad , sklad , výška  až  , ka eláře a záze í,

celkem cca 1080 m
2. .NP: ka eláře + záze í, elke   2 V ave í a

i že ýrské sítě: Elektri ká e ergie, ka aliza e - dešťová a splaškové do

stávají ího ka alizač ího řadu, voda - stávají í vodovod í řád v areálu, pl  -

tope í, parková í  vozidel ve dvor í části o jektu. zdroj: www.realspektrum.cz

1 500 0 19 500 000 13 000
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 Zdroj: Upraveno dle [37] 

Brno-Sev. 7 328

O jekt vhod ý pro skladová í/výro u s ka elářský  a so iál í  záze í .

O jekt je situova ý v sever í části Br a, dostup ý ka io ovou dopravou, s

dostatke  a ipulač í h a parkova í h plo h. Ideál í příležitost pro fir

hledají í vlast í sídlo e o koupě za účele  i vesti e a udou ího

pro ají á í.  Celková vý ěra poze ku: .  ². Celková užit á plo ha:

.  ². Dispozi e: I.NP .  2 o sluha z úrov ě vozovk ,

skladové/výro í prostor . II.NP .  2
 (obsluha z rampy).

Skladové/výro í prostor , re ep e, so iál í záze í. III.NP .  2

o sluha ákladový  výtahe , skladové a ka elářské prostor .

zdroj: www.realspektrum.cz

6 190 0 40 000 000 6 462

prů ěr á e a   Kč/ 2

elková užit á plo ha o eňova é e ovitosti 8 302 m
2

porov áva í hod ota  9  Kč
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Tab. 10: Korekce cen srovnatelných objektů 

 

Zdroj: Upraveno dle [3, str. 133-135] 

 

Porov áva á 
nemovitost 

Porov áva á 
nemovitost 

Porov áva á 
nemovitost 

1 2 3

vý hozí jed otková e a 13 340 6 462 13 000

práv í para etry
druh transakce a ídka a ídka a ídka

korekce 0,9 0,9 0,9

upravená hodnota 12 006,00 5 815,80 11 700,00

vlast i ká práva a solut í a solut í a solut í
korekce 1 1 1

upravená hodnota 12 006,00 5 815,80 11 700,00

kolaudač í rozhod utí ano ano ano

korekce 1 1 1

upravená hodnota 12 006,00 5 815,80 11 700,00

te h i ké para etry
lokalita srov atel á horší lepší

korekce 1 1,05 0,9

upravená hodnota 12 006,00 6 106,59 10 530,00

te h i ký stav o jektu horší srov atel ý horší
korekce 1,05 1 1,02

upravená hodnota 12 606,30 6 106,59 10 740,60

te h i ká v ave ost udov horší srov atel á horší
korekce 1,04 1 1,03

upravená hodnota 13 110,55 6 106,59 11 062,82

fu kč í v užitel ost udov horší srov atel á horší
korekce 1,03 1 1,02

upravená hodnota 13 503,87 6 106,59 11 284,07

i že ýrské sítě částeč é ko plet í ko plet í
korekce 1,08 1 1

upravená hodnota 14 584,18 6 106,59 11 284,07

doprav í o služ ost ko plet í ko plet í ko plet í
korekce 1 1 1

upravená hodnota 14 584,18 6 106,59 11 284,07

parková í do rý do rý o eze ý
korekce 1 1 1,05

upravená hodnota 14 584,18 6 106,59 11 848,28

atraktivita objektu do rá do rá lepší
korekce 1 1 0,9

upravená hodnota 14 584,18 6 106,59 10 663,45

ostat í para etry
velikost nemovitosti e ší větší e ší

korekce 0,9 1,2 0,8

upravená hodnota 13 125,76 7 327,91 8 530,76

další ož ý rozvoj e ovitosti o eze ý srov atel ý o eze ý
korekce 0,95 1 0,9

upravená hodnota 12 469,47 7 327,91 7 677,68
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Jelikož hlavní činností podnikání AREAL SLATINA, a.s. je držení nemovitostí za 

účelem p íjmu z nájemného, bude nejspíš aplikace výnosového způsobu vhodn jší p ed 

všemi jinými úhly pohledu, neboť tento p ístup p edstavuje čist  ekonomický, 

podnikatelský pohled na vlastnictví nemovitosti jako v ci.  

Toto tvrzení můžeme podložit i výsledky Horalíka [3ř, str. 54], jenž ve své disertační 

práci, krom  jiného, provád l i průzkum mezi znalci a odhadci. Dílčí část ankety byla 

v nována způsobu stanovení obvyklé ceny administrativních a kancelá ských objektů 

Ětedy objektů držených za účelem pronájmuě. V tšina respondentů uvedla, že u 

takovýchto budov nejvíce využívají výnosového p ístupu, jako druhý potom byl uveden 

p ístup porovnávací. Respondenti taktéž uvedli, že obvykle tuto metodu považují za 

rovnocennou s ostatními (43,5 %) nebo nad azenou ostatními (39 %). 

P i podnikatelském zám ru pronájmu budov nás pochopiteln  bude zajímat jejich 

životnost, technický stav i jejich tržní hodnota, ale zejména stabilizovaná výše p íjmu. 

Rozhodli jsme se aplikovat způsob určení hodnoty kombinací diskontace s tzv. odloženou 

v cnou rentou a výnosů v jednotlivých letech. 

Diskontace se odehrává v n kolika fázích a uvažuje se p i ní se sérií jednotlivých 

budoucích výnosů rozprost ených v čase. Každý z výnosů je individuální, a jednotliv  se 

podle diskontních m r odúročují. V součtu pak p edstavují jejich celkovou současnou 

hodnotu. 

Diskontaci jsme aplikovali zám rn  s p ihlédnutím k podnikatelskému zám ru 

společnosti. V konkrétním p ípad  budovy E se výnosy z pronájmu budou m nit pom rn  

významn . AREAL SLATINA, a.s. hodlá tento objekt p estav t z budovy sloužící pro 

skladovací/výrobní účely na multifunkční centrum, jak již bylo uvedeno v p edchozích 

kapitolách. Současná užitná plocha činí Ř 302 m2. Budov  se p istaví další podlaží a 

celková užitná plocha se rozší í na 12 981 m2, 9 047,4 m2 bude pronajatelná plocha 

centra, 786,73 m2 (8 %ě bude využito na únikové východy, komunikační cesty, schody 

apod. Zbylých 3 146,9 m2 bude využito jako obchodní promenáda, p ičemž je v budoucnu 

plánováno část z této promenády pronajmout kavárníkům či obchodníkům se stánky 

umíst ným p ímo na této promenád . Cena rekonstrukce je odhadnuta na 70 miliónů 

korun. Rekonstrukce je plánována na rok, v prvním roce otev ení centra budeme počítat 

s obsazeností 50 %, 2. rok 75 %, další roky budeme počítat s obsazeností ř0 %. Zavád cí 
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cena nájemného v prvním roce otev ení centra bude činit 2 600 Kč/m2, tedy 217 

Kč/m2/rok [38]. 

Obr.  10: Projekt p estavby – venkovní pohled 

 Zdroj: [35] 

Obr.  11: Projekt p estavby – vnit ní pohled 

Zdroj: [35] 

Budova E však není jediný p ípad plánované p estavby nemovitosti. V areálu se nyní 

nachází celkem 12 budov, p ičemž dle Ing. Tomáše Beneše [38] zhruba polovinu z nich 
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čeká demolice a na jejich míst  vyrostou nové administrativní/kancelá ské budovy. 

Pomocí diskontace s odloženou v cnou rentou jsme schopni, na rozdíl od již použitých 

metod ocen ní, tyto zm ny zachytit. 

Stanovení výnosové hodnoty je zásadn  ovlivn no diskontní mírou. Výše výnosové 

hodnoty je nep ímo úm rná výši diskontní míry, tedy o kolik procent se zvýší diskontní 

míra, o tolik procent se zároveň sníží výnosová hodnota. Určení diskontní míry není 

svázané žádnou závaznou metodou. Pozitivem je tedy volnost p i jejím stanovování, na 

druhé stran  je tu však riziko toho, že různí hodnotitelé na základ  rozdílného stanovení 

diskontní míry mohou dosp t u jedné nemovitosti ke zcela odlišné výnosové hodnot  

[39, str. 23]. 

Obecn  můžeme íci, že výše diskontní míry je p ímo úm rná výši rizika. Diskontní míra 

tedy bude nižší u staveb umožňující alternativní využití a trh s nimi je stabilní Ěnap . 

obytné domyě. Naopak bude tato míra vyšší u jednoúčelových nemovitostí bez 

rozumného alternativního využití [3ř, str. 23]. 

Obecn  můžeme diskontní sazbu získat kombinací bezrizikové míry výnosnosti a 

rizikových p irážek. Bezriziková míra výnosnosti nám udává dosažitelný výnos s 

nulovým nebo minimálním rizikem. Její výši stanovíme z výnosu státních dluhopisů, 

které jsou považovány za nejmén  rizikové aktivum. Riziková p irážka zohledňuje riziko, 

že budova po dobu životnosti nebude vytvá et takové p íjmy, které jsou p i ocen ní 

uvažovány. Toto riziko v sob  zahrnuje kritéria spojená s technickou kvalitou 

nemovitosti, ekonomikou nemovitosti a s právní úrovní nemovitosti [3ř, str. 23]. 

Nejprve tedy vyčíslíme bezrizikovou míru výnosnosti, kterou určíme pomocí státního 

dluhopisu v ČR a míry inflace, p ičemž je nejvhodn jší zvolit takový dluhopis, který má 

nejdelší dobu do splatnosti Ěviz tab. 11). 

                                                          � = ℎ − �                                      [39, str. 74] 

kde: 

rbezr....... bezriziková míra výnosnosti, 

rdluh ...... výnosnost státního dluhopisu ČR, 

i ........... míra inflace. 



 
 

81 
   

Tab. 11: Státní dluhopisy ČR 

 

Zdroj: [40] 

Tab. 12: Informace o dluhopisu 4,85/57 

 

Zdroj: [40] 
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Budeme dále postupovat tak, že hodnotu vyčtenou ze sloupce prodej – 1,795 % - 

ponížíme o inflaci stanovenou Českým statistickým ú adem vyjád enou prům rným 

ročním indexem. 

Tab. 13: Míra inflace 

 

Zdroj: [41] 
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Ke dni 21.5.2016 je pro nás nejaktuáln jší hodnota za m síc duben a činí 0,4 %. 

Aplikujeme výše uvedený vzorec a dostáváme hodnotu: 

� =  ℎ − � = , − , = ,  % 

Nyní zhodnotíme rizikové p irážky, které se vážou k dané nemovitosti. Určení rizikových 

p irážek určíme jak pro situaci, kdy je nemovitost považována za skladové prostory, tak 

pro situaci, kdy bude budova multifunkční obchodní objekt. 

Horalík [3ř, str. 68] uvádí doporučenou výši rizika a maximální výši p irážky pro 

jednotlivá kritéria: 

Tab. 14: Rizikové p irážky 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 68] 

Výše rizikových p irážek je pouze orientační a záleží na úvaze odhadce, zda a jak tyto 

hodnoty upravit pro vlastní pot ebu. Pro pot eby této práce využijeme doporučené 

rozmezí jednotlivých rizikových p irážek a upravíme je tak, aby co nejlépe odpovídali 

specifikům budovy. 

 

rizikové přirážky
pravděpodo ost 

ztráty příj ů výše ztráty příj ů riziko

doporuče á výše 
přirážky

riziková přirážka te h i ké kvality e ovitosti

stave ě-te h i ký stav 5 3 15 0,19 - 0,40

stáří e ovitosti 3 3 9 0,19 - 0,28

způso  zajiště í údž 3 3 9 0,19 - 0,28

riziková přirážka eko o iky e ovitosti

velikost obce 5 5 25 0,18 - 1,20

u ístě í e ovitosti v o i 4 5 20 0,18 - 0,60

pronajatost nemovitosti 4 3 12 0,18 - 0,35

doba trvání nájemních smluv 4 4 16 0,18 - 0,45

stav na lokálním trhu nemovitostí 4 4 16 0,18 - 0,45

riziková přirážka práv í úrov ě e ovitosti

pozemek pod nemovitostí 1 5 5 0,00 - 0,10

přístup k e ovitosti 2 4 8 0,00 - 0,20

váz ou í vě á ře e a 2 4 8 0,00 - 0,20
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Situace A – budova slouží jako skladové/výrobní prostory 

Tab. 15: Výpočet rizikových p irážek  - Budova p ed p estavbou 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 68] 

Rizikovou p irážku u velikosti obce jsme stanovili p i dolní hranici, stejn  jako u umíst ní 

nemovitosti v obci. Riziková p irážka u stavebn -technického stavu budovy je vyšší než 

v následující situaci, jelikož je to stav, kdy je budova p ed rekonstrukcí. Bereme však 

v úvahu celkový dobrý stav a pravidelnou údržbu zajišt nou společností samotnou. 

Objekt je součástí pozemku, riziková p irážka v tomto p ípad  je tedy nulová. Naopak 

jedna z problémových oblastí je p ístup k oceňované nemovitosti, jenž není zajišt n 

p ímo p es ve ejnou komunikaci. P i ocen ní pouze samostatné stavby v areálu není tedy 

právní p ístup p ímo z ve ejné komunikace. Bylo by tedy ideální zaopat it právn  

zajišt ný p ístup z ve ejné komunikace a bude tedy k p edm tným p ístupovým 

pozemkům Ěp.č. 233ř/1 a p.č. 233Ř/1ě z ízeno v cné b emeno práva chůze a jízdy ve 

prosp ch oceňované nemovitosti. 

riziková přirážka te h i ké kvality e ovitosti hod ota přirážky

stave ě - te h i ký stav e ovitosti do rý stav s pravidel ou údrž ou 0,26

stáří e ovitosti 10 - 20 let 0,22

způso  zajiště í údrž pravidel á údrž a zajiště a vlast íke  0,19

výše rizikové přirážk  te h i ké kvalit  e ovitosti elke 1,67

velikost obce Brno 0,25

u ístě í e ovitosti v o i v administrativním komplexu 0,21

doba trvání nájemních smluv do a eurčitá 0,20

atraktivita nemovitosti nemovitost pro okolí atraktivní 0,23

stav na lokálním trhu nemovitostí s ad o pro aj utel á s při ěře ou kapa itou 0,22

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 2,11

pozemek pod nemovitostí o jekt je součástí poze ku 0,00

přístup k e ovitosti ez práv ě zajiště ého přístupu 0,25

váz ou í vě á ře e a ez váz ou í h vě ý h ře e 0,00

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 1,25

elkové avýše í dle urče ý h rizik 4,40

riziková přirážka eko o iky e ovitosti

riziková přirážka práv í úrov ě e ovitosti
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Rizika spojená s umíst ním nemovitosti nejsou, nemovitost se nachází záplavovém území 

označeném jako Zóna 1 (zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodn ). 

K budov  se nevážou v cná b emena, je tu však riziko spojené s napojením na inženýrské 

sít  a energetické zdroje. P ípojky inženýrských sítí vedou p es pozemky ve vlastnictví 

společnosti. P i ocen ní pouze samostatné stavby v areálu je tedy, stejn  jako v p ípad  

p ístupu k nemovitosti, nutné z ídit v cné b emeno vedení inženýrských sítí ve prosp ch 

oceňované nemovitosti. Nájemní smlouvy jsou uzav eny za tržních podmínek a to na 

dobu neurčitou s výpov dní lhůtou 3-12 m síců. 

Diskontní míru pro první rok získáme dosazením vypočtených hodnot do vzorce: = ℎ − � × + ∑ =  × + ∑ = × + ∑ =   

[39, str.66] 

kde: 

r ........... diskontní míra, 

rdluh ...... výnosnost státního dluhopisu ČR, 

i ........... míra inflace, 

Ti .......... hodnota i-tého kritéria rizikové p irážky technické kvality nemovitosti, 

Ei ......... hodnota i-tého kritéria rizikové p irážky ekonomiky nemovitosti, 

Pi ......... hodnota i-tého kritéria rizikové p irážky právní úrovně nemovitosti. = , − , × , × , × , = , × , = ,  % 

Situace B – budova slouží jako multifunkční obchodní komplex 

Tato varianta se liší v hodnot  rizikové p irážky stavebn -technického stavu nemovitosti, 

jelikož budova je již po rekonstrukci. Další výrazné odlišení se promítlo do atraktivity 

pro okolí, nov  vystav né centrum nebude pro okolí známé, obchodníci budou zvažovat, 

zda si pronajmout obchodní prostory.  

Cely areál společnosti AREAL SLATINA, a.s., se snaží o energetickou šetrnost, nov  

stav né budovy se pyšní minimálními provozními náklady Ět ída A energetické 
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náročnostiě, ve stejných šlép jích se společnost vydá i p i výstavb  či rekonstrukci jiných 

budov [28], [38]. 

Obchodní centrum bude využíváno zejména nájemci sídlícími v areálu, je tady tedy 

veliká pravd podobnost úsp chu tohoto komplexu. Krom  jiného, v blízkosti se žádné 

podobné centrum nenachází, p ičemž se veliká potenciální základna zákazníků nachází 

ve společnostech sídlících na Černovických terasách. Tento fakt, krom  jiného, může 

nalákat dostatek nájemců do komplexu, což jsme promítli do rizikové p irážky umíst ní 

nemovitosti v obci. Ta v sob  zahrnuje i dostupný počet parkovacích míst pro celý areál, 

je tedy určena na pom rn  nízkou hodnotu.  

V prvních letech však počítáme s variantami obsazenosti z 50 % a 75 %. 

Tab. 16: Výpočet rizikových p irážek – Budova 1. rok po p estavbě 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 68] 

 

riziková přirážka te h i ké kvality e ovitosti hod ota přirážky

stave ě - te h i ký stav e ovitosti po kompletní rekonstrukci 0,21

stáří e ovitosti 10 - 20 let 0,22

způso  zajiště í údrž pravidel á údrž a zajiště a vlast íke  0,19

výše rizikové přirážk  te h i ké kvalit  e ovitosti elke 1,62

velikost obce Brno 0,25

u ístě í e ovitosti v o i v administrativním komplexu 0,21

doba trvání nájemních smluv do a eurčitá 0,20

povědo í o e ovitosti e ovitost pro okolí é ě atraktiv í 0,26

stav na lokálním trhu nemovitostí s ad o pro aj utel á s při ěře ou kapa itou 0,19

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 2,11

pozemek pod nemovitostí o jekt je součástí poze ku 0,00

přístup k e ovitosti ez práv ě zajiště ého přístupu 0,25

váz ou í vě á ře e a ez váz ou í h vě ý h ře e 0,00

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 1,25

elkové avýše í dle urče ý h rizik 4,27

riziková přirážka eko o iky e ovitosti

riziková přirážka práv í úrov ě e ovitosti
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= , − , × , × , × , = , × , = ,  % 

Ve druhém roce po p estavb  upravíme rizikovou p irážku pov domí o nemovitosti, 

budova je znám jší pro okolí, což hodnotíme odhadem obsazenosti na 75 %. 

Tab. 17: Výpočet rizikových p irážek – Budova 2. rok po p estavbě 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 68] = , − , × , × , × , = , × , = ,  % 

 

 

 

 

 

 

riziková přirážka te h i ké kvality e ovitosti hod ota přirážky

stave ě - te h i ký stav e ovitosti po kompletní rekonstrukci 0,20

stáří e ovitosti 10 - 20 let 0,21

způso  zajiště í údrž pravidel á údrž a zajiště a vlast íke  0,19

výše rizikové přirážk  te h i ké kvalit  e ovitosti elke 1,60

velikost obce Brno 0,25

u ístě í e ovitosti v o i v administrativním komplexu 0,20

doba trvání nájemních smluv do a eurčitá 0,20

povědo í o e ovitosti nemovitost pro okolí atraktivní 0,20

stav na lokálním trhu nemovitostí s ad o pro aj utel á s při ěře ou kapa itou 0,18

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 2,03

pozemek pod nemovitostí o jekt je součástí poze ku 0,00

přístup k e ovitosti ez práv ě zajiště ého přístupu 0,25

váz ou í vě á ře e a ez váz ou í h vě ý h ře e 0,00

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 1,25

elkové avýše í dle urče ý h rizik 4,06

riziková přirážka eko o iky e ovitosti

riziková přirážka práv í úrov ě e ovitosti
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T etí rok po p estavb  už je budova zapln na z 90 %, op t ponížíme rizikovou p irážku  

Tab. 18: Výpočet rizikových p irážek – Budova 3. rok po p estavbě 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 68] = , − , × , × , × , = , × , = ,  % 

Nyní jsme si vypočetli jednotlivé míry, p ičemž diskontní míru pro rekonstrukci jsme 

odhadli na 9 %. Abychom je však mohli dosadit do vzorce, budeme muset určit i hodnoty 

čistých ročních výnosů.  

 

 

riziková přirážka te h i ké kvality e ovitosti hod ota přirážky

stave ě - te h i ký stav e ovitosti po kompletní rekonstrukci 0,20

stáří e ovitosti 10 - 20 let 0,21

způso  zajiště í údrž pravidel á údrž a zajiště a vlast íke  0,19

výše rizikové přirážk  te h i ké kvalit  e ovitosti elke 1,60

velikost obce Brno 0,25

u ístě í e ovitosti v o i v administrativním komplexu 0,20

doba trvání nájemních smluv do a eurčitá 0,20

povědo í o e ovitosti nemovitost pro okolí atraktivní 0,18

stav na lokálním trhu nemovitostí s ad o pro aj utel á s při ěře ou kapa itou 0,18

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 2,01

pozemek pod nemovitostí o jekt je součástí poze ku 0,00

přístup k e ovitosti ez práv ě zajiště ého přístupu 0,25

váz ou í vě á ře e a ez váz ou í h vě ý h ře e 0,00

výše rizikové přirážk  eko o ik  e ovitosti elke 1,25

elkové avýše í dle urče ý h rizik 4,02

riziková přirážka eko o iky e ovitosti

riziková přirážka práv í úrov ě e ovitosti
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Tab. 19: Výpočet čistého výnosu – Budova p ed p estavbou, 100 % obsazenost 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 92], [35] 

Uvedené hodnoty nákladů na správu, údržbu a rekontrukce byly určeny odhadem 

společnosti. Cena pojišt ní byla p evzata z pojistné smlouvy pojišťovny VZP a 

společnosti AREAL SLATINA, a.s. 

Tab. 20: Výpočet čistého výnosu – Budova 1. rok po p estavbě, 50 % obsazenost 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 92], [35], [38] 

 

vý ěry pro ají a ý h plo h

skladovací plochy m
2

8 302,00

vý osy z pro ají a ý h plo h

skladovací plochy

pro áje Kč/rok 9 855 055,14

roč í áklady a dosaže í příj ů

áklad  a údrž u a reko struk e Kč/rok 295 651,65

náklady na správu Kč/rok 420 000,00

pojiště í Kč/rok 193 150,00

daň z e ovitosti Kč/rok 60 000,00

roč í áklady elke Kč/rok 968 801,65

čisté vý osy Kč/rok 8 886 253,49

VC x 3 %

NR

V = VC - NR

8302 m
2  ,  Kč

vý ěry pro ají a ý h plo h

obchodní plochy m
2

9 047,40

vý osy z pro ají a ý h plo h

obchodní plochy

pro áje Kč/rok 23 523 240,00

obsazenost  Kč/rok 11 761 620,00

roč í áklady a dosaže í příj ů

náklady na správu Kč/rok 840 000,00

áklad  a údrž u a reko struk e Kč/rok 800 000,00

áklad  a dodávku édií společ é prostor Kč/rok 2 000 000,00

pojiště í Kč/rok 450 000,00

daň z e ovitosti Kč/rok 150 000,00

roč í áklady elke Kč/rok 4 240 000,00

čisté vý osy Kč/rok 7 521 620,00

NR

V = VC - NR

9 047,4 m
2    Kč

50%
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V dalších letech dojde k lehkému navýšení nájemného. Provedli jsme analýzu tržního nájemného 

obchodních prostor. 

Tab. 21: Analýza tržního nájemného obchodních prostor 

 

Zdroj: Upraveno dle různých internetových zdrojů 

S p ihlédnutím ke stá í budovy, lokalit , ostatním faktorům, jako je nap íklad parkování budovy, 

pro další roky provozu centra odhadujeme zvýšení nájemného na 250 Kč/m2/rok. 

Tab. 22: Výpočet čistého výnosu – Budova 2. rok po p estavbě, 75 % obsazenost 

 

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 92], [35], [38] 

Lokalita ěstská část Lokalita (ulice) užit á plo ha 2
) e a elke  Kč cena za m

2/ ěsí  Kč

Br o - Střed Mečová Velký Špalíček 54 48 168 892

Br o - Střed Josefská o hod í pasáž 19 16 100 847

Br o - Střed Josefská o hod í pasáž 25 21 000 840

Br o - Střed Staro r ě ská 99 34 749 351

Br o - Ža ovřesk Ná ěstí svor osti OC Perla 81 21 870 270

Brno - Zábrdovice Příkop 148 29 900 202

Br o - Štýři e Vídeňská 189 35 000 185

Br o - Líšeň Trnkova 800 123 000 154

Brno - Ponava Hr čířská o hod í pasáž Sfi 117 17 150 147

vý ěry pro ají a ý h plo h

obchodní plochy m
2

9 047,40

vý osy z pro ají a ý h plo h

obchodní plochy

pro áje Kč/rok 28 227 888,00

obsazenost Kč/rok 21 170 916,00

roč í áklady a dosaže í příj ů

náklady na provoz Kč/rok 840 000,00

áklad  a údrž u Kč/rok 800 000,00

áklad  a dodávku édií společ é prostor Kč/rok 2 000 000,00

pojiště í Kč/rok 450 000,00

daň z e ovitosti Kč/rok 150 000,00

roč í áklady elke Kč/rok 4 240 000,00

čisté vý osy Kč/rok 16 930 916,00

75%

NR

V = VC - NR

9 047,4 m
2    Kč
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Tab. 23: Výpočet čistého výnosu – Budova 3. rok po p estavbě, 90 % obsazenost 

   

Zdroj: Upraveno dle [39, str. 92], [35], [38] 

Všechny doposud vypočtené hodnoty můžeme dosadit do kombinovaného vzorce pro 

diskontaci s odloženou v cnou rentou a výnosy v jednotlivých letech. 

 

= × + � − × + � + × + � + ×  + � + � ×  + �   
Zdroj: Upraveno dle [3, str. 51-54] 

 

 

=   ,, −    , +    , +   , +    ,, × ,  

 

VH =    Kč 

 

 

vý ěry pro ají a ý h plo h

obchodní plochy m
2

9 047,40

vý osy z pro ají a ý h plo h

obchodní plochy

pro áje Kč/rok 28 227 888,00

obsazenost Kč/rok 25 405 099,20

roč í áklady a dosaže í příj ů

náklady na provoz Kč/rok 840 000,00

áklad  a údrž u Kč/rok 800 000,00

áklad  a dodávku édií společ é prostor Kč/rok 2 000 000,00

pojiště í Kč/rok 450 000,00

daň z e ovitosti Kč/rok 150 000,00

roč í áklady elke Kč/rok 4 240 000,00

čisté vý osy Kč/rok 21 165 099,20

NR

V = VC - NR

9 047,4 m
2    Kč

90%
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3.2  Interpretace výsledků a vlastní doporučení 

V p edešlých subkapitolách jsme vypočítali tržní hodnotu budovy E pomocí celkem t í 

postupů ocen ní, a to nákladovým, porovnávacím a výnosovým. Dosp li jsme díky nim 

ke t em různým výsledkům ocen ní nemovitosti. Výsledné hodnoty jsou shrnuty 

v následující tabulce: 

Tab. 24: Rekapitulace ocenění posuzované nemovitosti 

 

Zdroj: Autor 

Z tabulky je z ejmé, že nejvyšší hodnoty ocen ní je dosaženo p i ocen ní výnosovou 

metodou, naopak nejnižší hodnoty bylo dosaženo použitím srovnávacího p ístupu. 

Porovnávací i nákladová metoda m í hodnotu nemovitosti k 21. 5. 2016 a nezohledňují 

faktor budoucí zm ny. Vysoká hodnota budovy výnosovým způsobem byla dosažena 

z toho důvodu, že tato metoda je schopná, na rozdíl od ostatních technik, zachytit budoucí 

m nící se výnosy z nemovitosti, ke kterým dojde z důvodu p estavby budovy ze 

skladových prostor na multifunkční obchodní komplex.  

Každá ze zde zmín ných metod aplikovaných p i ocen ní nemovitostí má svá omezení a 

nemůžeme o žádné z nich tvrdit, že s naprostou jistotou vede k vytčenému cíli, kterým je 

tržní hodnota budovy Ěči pozemkuě, p ípadn  jiný typ zadané hodnoty. Je důležité si 

uv domit, že žádnou z oceňovacích metod, technik, p ístupů či jejich variant není možné 

považovat za dokonale bezchybné a p esn  kalibrované m idlo, jehož výsledek má 

technickou podobu jednoznačného čísla, ale že se jedná o pouhý odhad hodnoty se všemi 

z toho plynoucími důsledky.  

Volba konkrétní metody či p ístupu je v každém p ípad  závislá na požadovaném 

výsledku oceňovacího posudku, nebo na účelu, za kterým se posudek vyhotovuje. Ovšem 

pokud je posudek vyžadován soudem Ěnap . za účelem d dického ízeníě, zákon 

neponechává prostor pro jinou volbu, než ocenit majetek administrativním způsobem. 

metoda hod ota Kč

vě á hod ota 119 857 527

z toho hodnota pozemku - 18 449 200

porovnávací hodnota 76 029 716

výnosová hodnota 256 526 860
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Jestliže se tedy libovolný právní p edpis odvolává na použití oceňovací vyhlášky, není 

možné zvolit jinou oceňovací metodu. Stejné je uplatn no u účetního ocen ní, kde zákon 

o účetnictví diktuje používání historických cen. 

Pokud však máme možnost volby a vezmeme v úvahu charakter společnosti AREAL 

SLATINA, a.s. společn  s jejím podnikatelským zám rem, je možné se spíše p iklonit 

oceňování budov primárn  výnosovou metodou. Společnost v blízké dob  neplánuje 

prodej budov, nýbrž p estavbu zhruba poloviny celého areálu. Pohlíží tak na budovy spíše 

jako na investice, které by v budoucnu m ly p inést kýžený zisk. 

Výnosový způsob ocen ní sám obsahuje nesčetné množství variant výpočtu, p ičemž 

platí, že co varianta, to různá výsledná hodnota. P i našich výpočtech p i ocen ní budovy 

E jsme aplikovali metodu diskontace, a použitý vzorec jsme tzv. ušili na míru. Vznikl 

kombinací součtu výnosů v jednotlivých letech společn  se vzorcem odložené v čné 

renty. Taktéž jsme určili hodnotu diskontní míry, jejíž základ tvo í bezriziková míra 

výnosnosti stanovená pomocí výnosu státního dluhopisu České republiky, která je 

následn  očišt ná o inflaci. K tomuto základu jsme poté p ipočetli rizikové p irážky, 

v nichž jsme zohlednili následující faktory:  

 stavebn  - technický stav nemovitosti 

 stá í nemovitosti 

 způsob zajišt ní údržby 

 velikost obce 

 umíst ní nemovitosti v obci 

 doba trvání nájemních smluv 

 pov domí o nemovitosti 

 stav na lokálním trhu nemovitostí 

 pozemek pod nemovitostí 

 p ístup k nemovitosti 

 váznoucí v cná b emena 

Pro obecný postup výpočtu rizikových p irážek ostatních budov společnosti je možné 

zvolit jednotné hodnoty p irážek pro následující oblasti:  
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 způsob zajišt ní údržby 

 velikost obce 

 umíst ní nemovitosti v obci 

 pozemek pod nemovitostí 

 váznoucí v cná b emena 

Hodnotu pro způsob zajišt ní údržby můžeme zvolit pokaždé stejnou, jelikož víme, že 

veškerá údržba budov je zaopat ena společností samotnou. Stejn  tak velikost obce i 

umíst ní nemovitosti v obci zůstávají nem nné. Současn  víme, že veškeré pozemky jsou 

vlastn ny společností AREAL SLATINA, a.s., a neváží se k nim žádná v cná b emena. 

Zbývající faktory se vždy musí p izpůsobit specifikům budovy tak, aby výsledná 

diskontní míra co nejlépe vystihovala její stav a specifika. 

Tímto postupem jsme byli schopni zachytit současný stav budovy, tedy to, že je budova 

pronajata společnosti Schenker a slouží jako skladovací prostory, ale i plánovanou 

p estavbu na multifunkční obchodní centrum. Do výsledné hodnoty se promítla i cena za 

rekonstrukci budovy a m nící se výnosy jednotlivých let. 

Výše zmín ný postup můžeme obecn  aplikovat na všechny budovy, které budou 

procházet n jakou výraznou zm nou. Pro zbývající budovy, které výrazné zm ny 

nečekají, však proces můžeme velice zjednodušit a výnosovou hodnotu budov získat 

pomocí dosazení jednoho konstantního výnosu z nemovitosti do jednoduchého vzorce 

v čné renty. 

Výslednou vypočtenou hodnotu však nemůžeme považovat za p esnou a danou, ale nýbrž 

pouze za odhad. Nejv tší úskalí se skrývá v odhadu budoucích hodnot výnosů, nákladů 

a určení diskontní či kapitalizační míry, které se mohou lišit podle subjektivních názorů 

hodnotitelů. Stejn  tak je tomu i v porovnávacím p ístupu, kde můžeme dojít k různým 

hodnotám pomocí indexů odlišnosti. 

Každý odhad tržní hodnoty je zatížen jistou mírou chyb, ať už z pohledu hodnotitele, 

zm n nabídky a poptávky, anebo volbou použitých matematických modelů. Proto je 

b žné, že se pro určení tržní hodnoty používá n kolik metod, jejich vzájemný mix. Je 

neoddiskutovatelné, že se porovnávají metody založené na principiáln  odlišných 

základech, ale výsledkem každé z nich je tržní hodnota vyjád ená ve finančních 
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jednotkách, v pen zích. Proto nelze proti tomuto mixu vznášet z pohledu rozdílnosti 

jednotek porovnávaných veličin p ipomínky a hodnotu získanou výnosovým p ístupem 

je možné určitým způsobem zkorigovat použitím jedné či více z výše zmín ných metod.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základ  teoretických poznatků a záv rů z provedené 

analýzy navrhnout pro vybranou skupinu dlouhodobého majetku společnosti AREAL 

SLATINA, a.s. optimální metodiku oceňování s p ihlédnutím ke specifikům firmy a trhu. 

Prost ednictvím této diplomové práce se nám poda ilo poskytnout ucelený p ehled 

v České republice nejpoužívan jších technik oceňování budov, upozornit na jejich 

výhody a omezení a v neposlední ad  tyto poznatky aplikovat do praxe. 

K ocen ní konkrétní budovy jsme použili tržní způsob pomocí metody porovnávací, 

nákladové a výnosové. Ocen ním nemovitosti jsme dosp li ke t em různým hodnotám, 

p ičemž různé výsledky na základ  odlišných metod neznamenají, že by hodnota určená 

jedním způsobem byla správn jší než hodnota zjišt ná metodou jinou. Všechny hodnoty 

mohou být korektní, ovšem záleží na schopnosti odhadce, znalce či hodnotitele odhalit 

p íčiny odlišností a p íslušné hodnoty vyargumentovat. Jedná se tedy o koncept nikoli jen 

teoretický, ale také individuální, jenž se ve v tšin  p ípadů vyznačuje tém  absolutní 

subjektivitou. 

Oceňování tedy můžeme označit za proces hledání a odhadování za pomoci různorodých 

indicií, které nemají a ani nemohou mít ost e vyhran nou podobu exaktního čísla, ale 

pouze nám naznačují, v jakých mezích lze výsledek očekávat. 

Je také t eba vzít v úvahu, že každý výrok o hodnot  nemovitosti má omezenou platnost, 

která závisí na stabilit  či naopak prom nlivosti prost edí. Zm ní-li se jeden 

z p edpokladů, za kterých bylo ocen ní provedeno, zm ní se také výsledná hodnota 

nemovitosti a je nutné provést ocen ní nové, založené na nových skutečnostech.  
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CČ  Cena časová 

CN  Výchozí cena  

A  Opot ebení  

U   Úročitel  

PV  Dnešní hodnota 

FV  Budoucí hodnota 

I  Úroková míra 

Z  Zásobitel 
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V  budoucí výnos, renta 

S  St adatel  

VH  Výnosová hodnota 

iv  Výnosová míra 

ΔH  Relativní zm na hodnoty na konci výhledového úseku 

iu  Bezpečná úroková míra  

P  Cena 

Q  Množství 

E  Rovnovážný bod 

JTCS  Jednotková tržní cena srovnávací nemovitosti, 

TCS  Tržní cena srovnávací nemovitosti, 

VS  Vým ra srovnávací nemovitosti. 

IS  Index odlišnosti srovnávacího objektu, 

TCO  Tržní cena oceňované nemovitosti, 

JTCO  Jednotková tržní cena oceňované nemovitosti. 

ITCS  Indexovaná tržní cena srovnávacího objektu, 

IJTCS  Indexovaná jednotková tržní cena srovnávacího objektu. 

ITCSi  Indexovaná tržní cena i-tého srovnávacího objektu, 

IJTCSi  Indexovaná jednotková tržní cena i-tého srovnávacího objektu, 

STC  Standardní tržní cena, 

SJTC  Standardní jednotková tržní cena. 

IO  Index odlišnosti oceňovaného objektu vůči standardnímu objektu 

IFRS  International Financial Reporting Standards 
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IAS  International Accounting Standards. 

rbezr  Bezriziková míra výnosnosti 

rdluh  Výnosnost státního dluhopisu ČR 

i  Míra inflace 

r  Diskontní míra 

Ti  Hodnota i-tého kritéria rizikové p irážky technické kvality nemovitosti 

Ei  Hodnota i-tého kritéria rizikové p irážky ekonomiky nemovitosti 

Pi  Hodnota i-tého kritéria rizikové p irážky právní úrovn  nemovitosti 
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