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Bakalářská práce ,,Oceňování nemor,-itostí pto hypoteční úr.ěry v poclmínkách ČR" Dominiky Simanové

1e zaměíenana postupy při oceňování nemol,itostí pro bankor.ní účely a dzika s tímto oceňor'áním

spoiená.
V úvodu jsou autorkou shtnuta úchodiska a cl]ebakalářské práce.

V teoretické části práce jsou rrysr.ětlenv pojmy jako nemor.itost, resp. nemovitá l.ěc, lT'mezenr' jsou

po'my stal.ba a pozemek, ptor-edeno je záIďadni tozčlenění staveb a pozemků na jednotlir,'é druhv

.s citací pi,íslušných ustanor.ení prál.ních předpisů a je pror.,edeno támcor.é porovnání stavu Před a

po rrydání NOZ s uvedením dopadu NOZ do oceňor.ání některvch nemor.i§ch věcÍ.

\r této části se také autorka zabírs,á životností a opotřebením star.cb a způsob1, jeho určení.

\r teotetické části práce jsou osr,ětlenr. poim,v jako cena či hodnota, a to včetně vztahu mezi těmito

poimy. V této části jsou také popsány metody oceňol,ání.
Následuje vcelku obsáhlá a přehledně zpracovaná část zabýr,ající sc tetmincilogií pouŽÍ\Ianou

v rámci bankovních úr.ětů a zvlášt'potom hypotečních úl-ěrů.

Ptaktická část bakalářské práce je l,ěnor,ána ocenění konkrótní nemovité l-ěci pro potřeby

úl.ěrového íizeni, Ocenění je struktutováno r,, intencích teotetické Částl, tj. popsán je pi,edmět

ocenění r.,č. majetkoptár-ních r.ztahů, provedeno jc ocenění nákladolŤm způsobem, l,ýnosorým
způsobem a poror.ná,u,acím způsobem se závětečným oclhadcm cen), obq,klé.

Celkově hodnotit bakalářskou ptáci jako dobrou, přehlcdnou a zpíacoyrLnou r- souladu se zadáním.

Práce je z hlediska metodologického a systémovóho členěna pi,ehledně. Po stránce jazykové a
gramatické se jedná o dobře zpíaco\í^nou bakalářskou ptáci.

Při obhajobě bakalářské púce by bylo vhodné:

podrobněii rozr,ést některé definice poimů s odkazem na příslušné ptás,ni předpis1,,

zejména osr.ětlit pojem,,todinný dům" a ,,bytor,i dům";

zdůl,odnit snížení, ptostřednictr,ím realrtních kancelái,í požadovaných, cen nemoviďch věcí
v rámci cenol.ého poror.nání a popsat, jakým způsobem )e možné případné sniženi
požadovaní,ch cen doložit a ur-ést l, jakém rozmezije l,hodné požadované cenv upral-it pro
další druhy nemor-iq,ch r,ěcí (bvtl, pozemky, komerční nemor.,itostí...);

podrobněji vysvětlit iednotlir,á kritéria zvc]ená v rámci komparativní metody (zr4áště pak
v případě koef. I{+ (např. t, návaznosti na další rrybar-ení todrnných domů, nejenm krbv,
saunami apod.);

I{asifikační stupeň ECTS: B

VBrně dne 9.6.201,6

Klasifikační stupnice

I{las. stupcri I,1C-l'S A B C D E F
(]ísclná klasit-ikace 1 1,5 2 2,5 3 4


