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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na návratnost investic spojených s výstavbou 

bytového domu v Brně. Nejprve autor zjistí veškeré náklady spojené s výstavbou 

bytového domu. Následně bude bytový dům oceněn, a to jak jako celek, tak po 

jednotlivých bytech. Dále bude na základě obvyklých cen nájmů vypočtena výnosová 

hodnota domu. Poté se porovnávacím způsobem stanoví obvyklé ceny bytů v dané 

lokalitě a zjistí se, kolik by činil výnos, kdyby se dům rozprodal po bytech. Na závěr se 

výsledné hodnoty mezi sebou porovnají a určí se nejlepší varianta, jak naložit s 

novostavbou bytového domu v Brně. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on return on investment associated with the construction 

of a residential building in Brno. First, the author finds all costs associated with the 

construction of a residential building. Subsequently, the residential building will be 

evaluated according, as a complex and as an individual flats. It will also be based on the 

prevailing prices of rents calculated yield value of the house. Then the comparative 

method provides the prevailing price of apartments in the area and find out how much 

revenue would amount to, if the house is sold off for flats. Finally the resulting values 

are compared among themselves and determine the best option to deal with new 

residential building in Brno. 
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1 ÚVOD 

Bydlení je obecně považováno za jednu ze základních životních potřeb člověka. Jako 

nejpodstatnější funkce bydlení bývá uváděna ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy, 

v současnosti se preferují spíše funkce odpočinku a uspokojení osobních a životních 

potřeb. Lze tedy konstatovat, že bydlení je jedním ze základních faktorů rozvoje životní 

úrovně. Také investice do nemovitostí představují zajímavý způsob zajištění 

budoucnosti, který na jedné straně přináší uspokojení základní potřeby bydlení a na 

straně druhé uspokojení potřeby uložení úspor pro spotřebu v budoucnu.  

V úvodní části mé diplomové práce Vás provedu základními výrazy, pojmy a 

definicemi, které souvisí se zadaným tématem mé diplomové práce. 

Poté plynule přejdeme do představení metod výpočtu, které v práci používám. 

V diplomové práci se snažím získat odpověď na otázku, jak naložit s bytovým 

domem ve městě Brně, abychom ze své investice získali co největší zisk. 

Otázkou, na kterou se snažím najít odpověď je, zda se potenciálnímu investorovi 

navrátí investice vložená do výstavby bytového domu. Další otázkou je, jaká varianta 

naložení s novostavbou bytového domu je nejvýhodnější, jestli její prodej po 

jednotkách, pronajmutí bytových jednotek nebo prodej celého bytového domu. 

Pro posouzení si jsou zvoleny tři varianty. V první variantě je řešen pronájem 

jednotlivých bytových jednotek. Ve druhé variantě je řešení rozprodání bytového domu 

po jednotlivých bytových jednotkách a ve třetí variantě je řešení prodeje bytového 

domu jako celku.  

Hodnocení investice odpoví na otázku, zda byty v dané lokalitě prodat či pronajmout 

a zda se vůbec záměr investice do výstavby bytového domu vyplatí realizovat. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

V této části se budeme zabývat základním představením pojmů, výrazů a definic, 

které budou provázet celou moji práci a úzce s ní souviset. 

Ve výpisu pojmů, výrazů a definic, budou použity převážně citace z právních norem 

České Republiky, které je detailně popisují. 

2.1 NEMOVITOST 

Tento pojem byl používán ve starém občanském zákoníku, kde bylo řečeno, že: 

„Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“.1 

Podle nového občanského zákoníku se definice změnila na pojem nemovitá věc: 

„Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li 

jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést 

z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá“.2 

A dále: „Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou 

movité“.3 

2.2 POZEMEK 

 Dle Zákonu o katastru nemovitostí (katastrální zákon) je: 

„Pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 

regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného 

práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, 

hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků“,4 

„Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 

sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a 

ostatní plochy. Orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní 

porosty jsou zemědělskými pozemky“.5  

 

                                                 
1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 119, (2) 
2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498, (1) 
3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498, (2) 
4 Zákon č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2, a) 
5 Zákon č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 3, (2) 
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 Dle Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je: 

„stavebním pozemkem pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a 

určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem“,6 

 Dle Zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku) se pozemky člení na: 

o „stavební pozemky, 

o zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

o lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, 

a zalesněné nelesní pozemky, 

o pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

o jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)“.7 

Pozemek je určen parcelním číslem a názvem obce eventuálně katastrálního území, 

ve kterém leží.8 

2.3 PARCELA 

 Dle Zákonu o katastru nemovitostí (katastrální zákon) je 

„Parcelou pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem“,9  

Parcela pak je pozemkem, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Výměrou parcely je vyjádření plošného 

obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách, 

zaokrouhlená na celé čtvereční metry. Celistvý pozemek se může skládat i z několika 

parcel.10 

 

                                                 
6 Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 1, (1), b) 
7 Zákon č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), § 9, (1), a), b), c), d), e) 
8 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 5 
9 Zákon č. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2, b) 
10 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 5 
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2.4 STAVBA 

 Dle Zákona o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 

oceňování majetku) se pro účely oceňování stavby člení na: 

o „stavby pozemní, kterými jsou:  

 budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek 

převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s 

jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory, 

 jednotky, 

 venkovní úpravy, 

o 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, 

o vodní nádrže a rybníky, 

o jiné stavby“.11 

 

Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze individualizovat podle 

druhu, účelu a využití, a zejména podle jeho využití v terénu. Jde o jednotlivý stavební 

objekt, nikoli o soubor těchto objektů, i když by tvořily určitý funkční celek. V takovém 

případě pak podle funkčního, účelového využití objektů jeden z nich zaujímá postavení 

věci (stavby) hlavní (např. rodinný domek, rekreační chata, garáž) a jiný postavení věci 

(stavby) vedlejší (např. studna, kolna). 

 Konkrétní stavba je určena druhem, popisným číslem, evidenčním číslem (u 

rekreačních chat), obcí eventuálně katastrálním územím, na němž je postavena. Nemá-li 

stavba popisné nebo evidenční číslo, je určena parcelním číslem pozemku, na němž je 

umístěna. 

Stavbou se rozumí i stavba nepovolená, eventuálně nezkolaudovaná.12 

 

 

                                                 
11 Zákon č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), § 3, (1), a), b), c), d) 
12 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 5 
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2.5 BYTOVÝ DŮM 

Podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 

stavbou pro bydlení může být: „bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena“.13 

Byty tedy v bytovém domě zastupují větší část podlahové plochy než nebytové 

prostory.  

2.6 BYTOVÝ FOND 

V ČR neexistuje oficiální definice bytového fondu, na úrovni EU jej však obsáhle 

definuje Evropská hospodářská komise: „Bytový fond zahrnuje pouze obvyklé (stálé) 

byty, bez ohledu na to, zda obsazené či nikoliv. Místo termínu „obvyklý byt“ se 

všeobecně používá jednoduchý termín „byt“. Bytový fond nezahrnuje venkovské 

(polostálé) a improvizované bytové jednotky (např. boudy, stavební buňky, chatky), 

mobilní bytové jednotky (např. přívěsy, karavany, stany, vagony, čluny) a bytové 

jednotky neurčené k obývání lidmi, ale pro tento účel užívané (např. stáje, stodoly, 

mlýny, garáže, skladiště). Zvětšení bytového fondu je tvořeno zvýšením počtu bytů díky 

nové výstavbě a zvětšením díky jiným typům stavební činnosti (rekonstrukce, 

rozšiřování, přestavba). Zvýšení počtu bytů bez stavební činnosti (přeměna jednoho 

bytu na dva nebo několik bytů nebo změna prostoru užívaného pro nebytové účely na 

jeden nebo několik bytů bez stavební činnosti) se v zásadě bere také v úvahu, ale 

zvětšení kvůli těmto faktorům bude mít pravděpodobně jen malý kvantitativní význam.“14 

2.7 BYT, MÍSTNOST A OBYTNÁ MÍSTNOST 

 Dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby: 

„bytem je soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 

účelu užívání určen,“15 

                                                 
13 Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, § 2, a), 1. 
14 STÁTNÍ VÝBOR PRO BYTOVOU POLITIKU, VÝSTAVBU A PLÁNOVÁNÍ, Švédsko; 

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY, ČR. Statistika bydlení v Evropské unii 

2004. Karlskrona : Boverket, 2005. 123 s. Dostupné z: http://www.mmr.cz/getmedia/8fae4a93-afdf-458f-

9927-53e8f4de3dde/05_1208_MP_Statistika_bydleni_konec_web>. ISBN 91-7147-865-5. Str.94 
15 Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, § 3, g)  
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„místností prostorově uzavřená část stavebního díla, vymezená podlahou, stropem nebo 

konstrukcí krovu a pevnými stěnami“,16 

„obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je 

určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má 

plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s 

možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, 

musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy 

obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m“.17 

 

 Dle Občanského zákoníku 

„Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný 

prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel s nájemcem, 

že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, jako by 

byl pronajat obytný prostor“. 18 

 

2.8 PODLAHOVÁ PLOCHA 

 Dle Občanského zákoníku 

„Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů 

stavebně upravených k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce 

podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním 

lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U 

poloodkrytých případně odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí 

stěn podlahová plocha vymezí jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu 

vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny řezu“.19 

Podlahovou plochou se rozumí vnitřní plocha místnosti (od líce zdi – omítky, 

obkladu) měřená u podlahy. Měření provádíme s přesností na centimetry, výsledky 

uvádíme a dále používáme v m2 na dvě desetinná místa. Při měření je třeba ověřovat, 

zda je půdorys místností pravoúhlý. U místností, které se jeví, jako obdélníkové měříme 

                                                 
16 Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby § 3 h)   
17 Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby § 3 i) 
18 Zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, § 2236, (1) 
19 Vyhláška č. 441/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), 

příloha č. 1 k vyhlášce č. 441/2013 Sb., 4, (1) 
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přibližně uprostřed délky protilehlých stěn, abychom eliminovali eventuální nepřesnost 

pravého úhlu.20 

2.9 STAVEBNÍK 

 Dle Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je: 

„Stavebníkem osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 

provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále 

osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního 

podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se 

rozumí též investor a objednatel stavby“,21 

 

2.10 CENA  

Je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku 

za zboží nebo službu. Částka je nebo není zveřejněna, zůstává však historickým faktem. 

Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. 

Cena je peněžní částka.22 

 

2.10.1 CENA ZJIŠTĚNÁ 

Cena zjištěná je podle zvláštního předpisu 23 k jiným účelům než k prodeji. Zákon 

poté specifikuje případy, kde je potřeba provést úřední ocenění zjištěnou cenou, např: 

 O investičních společnostech a investičních fondech 

 O penzijním připojištění 

 O náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim 

 O odměnách notářů a správních dědictví 

 O způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích 

lesa, atd. 

Vlastní cenu při koupi a prodeji je možno sjednat dohodou, v libovolné výši. 

                                                 
20 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 23 
21 Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2, (2), c) 
22 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 47 
23 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
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2.10.2 CENA POŘIZOVACÍ 

Též cena historická. 

Cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jeho pořízení (u nemovitostí, 

zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. 

Vyskytuje se nejčastěji v účetní evidenci.24 

 

2.10.3 CENA REPRODUKČNÍ 

Též reprodukční pořizovací cena. 

Cena (věcná hodnota), za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou 

novou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. 

Zjišťuje se u staveb buď pracně podrobným položkovým rozpočtem, nebo za 

pomocí agregovaných položek, nejčastěji však za pomocí technicko-hospodáského 

ukazatele (THU) – jednotkových cen za 1m3 obestavěného prostoru, 1m2 zastavěné 

plochy apod.25 

 

2.10.4 CENA OBECNÁ (TRŽNÍ) 

Cena, za kterou je možno věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Označujeme 

ji CO, resp. COB. 

 V zákonu č. 151/1997Sb., o oceňování majetku, cena obvyklá. 

„Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný 

způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by 

byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při 

poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni 

ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše 

se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo 

kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například 

stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. 

Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota 

                                                 
24 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 50 
25 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 51 
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přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena 

vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním“.26 

Obvykle se obecná cena zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi 

obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud 

tyto informace nejsou os statisticky významného souboru dostatečně porovnatelných 

nemovitostí, je třeba použít náhradní metodiku. 

 

2.11 HODNOTA 

Není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to ekonomická 

kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit na jedné 

straně, kupujícími a prodávajícími na straně druhé. Jedná se o odhad. Podle ekonomické 

koncepce hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo pro služby k datu, 

k němuž se odhad hodnoty provádí. Existuje řada hodnot podle toho, jak jsou 

definovány, přitom každá z nich může být vyjádřena zcela jiným číslem. Při oceňování 

je proto vždy zcela nutné, přesně definovat, jaká hodnota je zjišťována.27 

 

2.11.1 VĚCNÁ HODNOTA 

Reprodukční cena věcí, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně 

opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená 

o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci.28 

 

2.11.2 VÝNOSOVÁ HODNOTA 

V zákonu o oceňování majetku je obdobou této ceny tzv. cena zjištění výnosovým 

způsobem. 

 „výnosový způsob, který vychází z výnosu předmětu ocenění skutečně 

dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle 

získat a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry)“.29 

                                                 
26 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 

§2 (1)  
27 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 47 
28 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 51 
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3 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ 

3.1 INVESTICE 

Investice je část příjmu, která je vložena do dlouhodobých statků, které nepřinášejí 

okamžitý zisk, umožňují ale zvýšení prostředků v budoucnosti. Investor tak odloží část 

své aktuální spotřeby nebo úspor za účelem budoucího zisku či užitku. Takovému 

užitku se v ekonomické terminologii říká výnos, ten může být peněžního nebo 

nepeněžního charakteru. V běžné řeči se pak pod pojem investice dá zařadit jakýkoliv 

vklad, a to i pokud hovoříme o čase či vlastním úsilí. 

Každou investici je možné posuzovat z hlediska tří faktorů a jejich vzájemné 

souvislosti (tzv. magický trojúhelník):  

 Výnos z investice ve formě přírůstku k dosavadním výnosům; 

 Očekávané riziko investice 

 Předpokládaný dopad na likviditu (peněžní tok) podniku30 

 

 

Obrázek 1 Magický trojúhelník 

 

Od magického trojúhelníku se odvíjí jakékoliv investiční rozhodování. Bohužel 

neexistuje investice, která by přinesla vysoký výnos, za minimálního rizika. Proto se 

každý investor snaží najít možnosti, aby se vyhovělo jeho požadavkům a investice byla, 

pokud možno, co nejmenší. 

                                                                                                                                               
29 Zákon č. 151/1997 Sb., Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), § 2, (3) 
30 REZŇÁKOVÁ, M. Finanční management.: studijní text pro kombinované studium. 3.aktualizované a 

rozšířené vyd. Brno: VUT, 2005, 125 s. ISBN 80-214-3035-4. Strana 11 
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Při investování se můžete setkat s několika typy investorů. Liší se od sebe zejména 

postojem k penězům. 

Investoři se dělí do čtyř základních skupin: 

 Ultrakonzervativní investor – zajímá ho jediné nepřijít o peníze a uložit je 

do co nejkonzervativnějších bankovních produktů. Využívá spořicí účty, 

termínované vklady a nebo stavební spoření. Nechce riskovat. Své peníze má 

s největší pravděpodobností uloženy u velkých bank. 

 Konzervativní investor – rozdílem oproti ultrakonzervativnímu investorovi 

je ten, že slyšel o inflaci a chce zhodnotit své peníze, alespoň o tohoto 

neviditelného strašáka. U konzervativních investorů se lze již setkat s 

investicemi do otevřených podílových fondů. 

 Vyvážený investor - chce ze svých peněz získat zajímavý výnos, avšak 

nechce příliš riskovat. Lze u něj nalézt náznak dynamické složky jako jsou 

akcie. Řídí se heslem „Peníze dělají peníze“. 

 Dynamický investor – někdy též „agresivní“. Nebojí se relativně velkou část 

svého finančního majetku investovat do značně rizikové investice. Tyto 

investoři se akcií nebojí. Stejně jako inflace, kterou chtějí za každou cenu 

překonat a ještě na svých investicích dostatečně vydělat. Nebojí se 

podstupovat riziko, které by u vyváženého investora mohlo být vnímáno jako 

příliš vysoké. Dynamičtí investoři snesou i pohled na dlouhodobý sestupný 

trend svého investičního portfolia. 31 

3.2 RIZIKO 

Odhad výnosu z investice je jedním z nejnáročnějších a nejdůležitějších procesů. Ne 

vždy bývá odhad přesný, z praxe spíše vyplývá, že odhad je velmi nepřesný, proto 

existuje riziko. Riziko je nebezpečí, že dosažené výsledky budou odlišné od výsledků 

očekávaných. Riziko může vzniknout různými příčinami, podle kterých můžeme 

vytvořit různé druhy rizika:  

 Inflační riziko - riziko inflace znamená nebezpečí, že se v ekonomice zrychlí 

růst cen zboží a služeb. V takovém případě klesne kupní síla vaší investice. 

                                                 
31 Investia http://www.investia.cz/  [online], 2016 [cit. 2016-09-04]. Dostupné z:  

< http://www.investia.cz/zakladni-druhy-investoru>. 
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Proto vždy berte v úvahu nikoliv nominální (tj. skutečně dosažený) výnos, ale 

výnos očištěný o změnu cenové hladiny (tzv. "reálný výnos"). Chcete-li 

zjistit, jakým způsobem inflace ovlivňuje zhodnocení úspor, 

 Kreditní riziko - kreditní riziko se týká dluhopisů a znamená nebezpečí, že 

ten, kdo dluhopis vydává (jeho "emitent"), nebude schopen dostát svému 

závazku splatit nominální hodnotu dluhopisu. 

 Úrokové riziko - je to nebezpečí, že s růstem úrokových sazeb klesne tržní 

cena akcií či dluhopisů a tím pádem i hodnota vaší investice. 

 Riziko likvidity - jde o riziko, že v době, kdy budete chtít své aktivum 

přeměnit v peníze to nebude možné vzhledem k nedostatečné poptávce. 

 Riziko trhu - jde o riziko, kterému podléhají všechny akcie či dluhopisy na 

konkrétním kapitálovém trhu. Vyplývá z ekonomických, politických i jiných 

podmínek, které jsou všem cenným papírům na daném trhu společné. Tržní 

riziko zahrnuje například riziko hospodářského poklesu, riziko politického 

převratu či riziko přírodních katastrof 

 Měnové riziko - jde o nebezpečí, že zahraniční měna, v níž je vaše aktivum 

denominováno, se během investičního období znehodnotí oproti domácí 

měně a díky tomu klesne výnos vaší investice vyjádřený v domácí měně.32 

 

Chránit se proti riziku lze dvěma způsoby. Jeden způsob představuje eliminaci rizika, 

tzn. odstranění příčin jeho vzniku. Tento přístup k riziku je označován jako ofenzivní a 

vyskytuje se jen výjimečně. Druhý způsob využívá defenzivní přístup k riziku, je 

obvyklejší a využívá různé druhy ochrany: 

 

 Volbu právní formy podnikání 

 Stanovení rizikových mezí pro jednotlivé případy 

 Diverzifikace rizika 

 Flexibilitu v podnikání bez velikých nákladů 

 Dělení rizika na účastníky, kteří se podílejí na projektu 

 Přesunutí rizika 

                                                 
32 Peníze http://www.penize.cz/  [online], 2016 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z:  

<http://www.penize.cz/15914-investicni-rizika>. 
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 Pojištění pojistitelných rizik  

 Etapová a příprava a realizace projektu 

 Tvorba rezerv  

    Riziko musíme posuzovat především z dopadu na výnosnost investice, tzv. riziko 

změny předpokládané investice. Existuje zde kompenzace rizika, kdy investor požaduje 

výnosnost na určité úrovni (tzv. požadovaná výnosnost), která hraje velmi důležitou roli 

při výběru efektivnosti investování. Investici považujeme za přijatelnou, pokud platí 

rovnice, kdy očekávaná výnosnost musí být rovna nebo větší výnosnosti požadované. 33 

 

3.3 PROMÍTÁNÍ RIZIKA DO FINANČNÍCH KRITÉRIÍ 

POSUZOVANÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC 

Riziko se promítá do efektivnosti investic. Nejčastěji používané jsou: 

 Úprava diskontní sazby – zde se upravuje výše diskontní sazby s ohledem na 

riziko. Čím vyšší riziko, tím vyšší diskontní sazba pro stanovení čisté současné 

hodnoty a naopak. 

 Stanovení rizikových tříd – i zde dochází k úpravě diskontní sazby, ale podle 

zkušenosti investičních manažerů se stupněm rizika u různých druhů investic. 

 Metoda koeficientu – dochází k úpravě čitatelu e vzorci čisté současné hodnoty. 

Objevuje se jistotní koeficient, který udává míru jistoty, že očekávaný peněžní 

tok nastane. Určuje se během investování a životnosti v rozmezí 0 – 1. Čím je 

vyšší, tím jsou peněžní toky jistější. 

 Ostatní technické postupy – promítají riziko do čisté současné hodnoty a umožní 

identifikovat hlavní riziko investice. Jedná se o způsoby analýza citlivosti, 

technika rozhodovacích stromů a simulační analýza. 34 

 

                                                 
33 REZŇÁKOVÁ, M. Finanční management.: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Brno: VUT, 

2001, 183 s. ISBN 80-214-1968-7. Strana 103–106 
34 REZŇÁKOVÁ, M. Finanční management.: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Brno: VUT, 

2001, 183 s. ISBN 80-214-1968-7. Strana 106–109 
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3.4 DALŠÍ METODY HODNOCENÍ INVESTICE 

Mezi další metody hodnocení investic mimo metodu výnosnosti investic patří 

metody čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. 

 

3.4.1 ČISTÁ SOUČASNÁ HODNOTA 

Metoda vycházející z peněžního toku. Podle finanční teorie jsou považovány za 

nejvhodnější. Je tomu tak proto, že se ní zohledňují všechny příjmy a výdaje související 

s investicí. Je chápaná jako rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investice a 

kapitálovými výdaji, které mohou být taky diskontované v případě, když se investiční 

výstavba realizuje několik let. 

Vypočítá se na základě vztahu: 

ČSH =  ∑
Pt

(1 + i)t
− KV

N

i=1

 

 

Resp.   

ČSH =  ∑
CFt

(1 + i)t

N

i=1

 

 

Kde: ČSH: Čistá současná hodnota v Kč; 

  Pt: Příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč; 

KV: Kapitálový výdaj v Kč (pokud je rozložený v čase, je potřebné 

diskontovat výdaje v okamžiku zahájení výstavby, což zohledňuje 

druhá varianta vzorce; 

  N: Doba životnosti investice; 

  t: Jednotlivé roky životnosti investice; 

  i: Diskontní sazba investičního projektu; 

CFt: Cash flow z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč 

(zahrnuje příjmy i výdaje z investice). 

 

Čistá současná hodnota > 0 je přijatelná pro investiční projekt, zaručuje požadovanou 

míru výnosnosti a zvyšuje tržní hodnotu podniku o ČSH. Naopak čistá současná 
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hodnota < 0 není přijatelná proinvestiční projekt, jelikož nezaručuje požadovanou míru 

výnosnosti a snižovala by tržní hodnotu podniku. V případech, kdy je čistá současná 

hodnota = 0, pak je přijatelná pro investiční záměr (zaručuje požadovanou výnosnost), 

ale nezvyšuje a nezmenšuje tržní hodnotu podniku. Nejlepší je vybírat čistou současnou 

hodnotu s nejvyšším číslem (zaručí největší výnosy).35 

 

3.4.2 VNITŘNÍ VÝNOSNOVÉ PROCENTO 

Je založen na stejném principu jako čistá současná hodnota. Je to výnosová míra 

projektu vyjádřená v procentech, při které se současná hodnota očekávaných peněžních 

příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů na investici 

vynaložených. Je to taková výnosová míra projektu, při níž se čistá současná hodnota 

rovná nule. 

Vzorec: 

VVP =  in+ + 
ČSHn

ČSHn − ČSHv

∗ (iv − In) 

Kde: VVP: Vnitřní výnosové procento 

 iv: vyšší hodnota diskontní míry (požadované výnosnosti); 

 in: nižší hodnota diskontní míry (požadované výnosnosti); 

 ČSHv: čistá současná hodnota při vyšší diskontní míře (záporná); 

 ČSHn: čistá současná hodnota při nižší diskontní míře (kladná). 

Metoda vnitřního výnosového procenta se v praxi často používá, ve většině případů se 

její výsledky shodují s výsledky čisté současné hodnoty. U této metody existují rizika, 

pokud existují nestandartní peněžní toky investic, je potřebné se rozhodovat mezi 

vzájemně se vylučujícími projekty. Za vhodné investiční záměry považujeme ty, kde 

dosahuje vyšší výnos než je požadovaná výnosnost. Vybíráme variantu s nejvyšším 

výnosovým procentem.36 

  

                                                 
35 REZŇÁKOVÁ, M. Finanční management.: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Brno: VUT, 

2001, 183 s. ISBN 80-214-1968-7. Strana 146-147 
36 REZŇÁKOVÁ, M. Finanční management.: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Brno: VUT, 

2001, 183 s. ISBN 80-214-1968-7. Strana 147-149 
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3.4.3 DOBA NÁVRATNOSTI 

Jedná se o tradiční metodu hodnocení efektivnosti investičních variant. Je to metoda 

v praxi velmi často používaná, ale z teoretického hlediska méně vhodná. Doba 

návratnosti vyjadřuje počet let, za který se kapitálový výdaj investice splatí peněžními 

příjmy z investice. 

Vzorec:  

DN =  
K

Zr
, 

Kde: DN: doba návratnosti v letech 

 Zr: průměrná roční zisk z investice 

 KV: kapitálový výdaj 

Vzorec výpočtu nebere v úvahu časovou hodnotu peněz. Dalším nedostatkem je 

fakt, že nejsou zohledněny další příjmy v časovém rozmezí od doby návratu po konec 

životnosti projektu. Přesto se používá jako doplňkový ukazatel.37 

 

3.5 DRUHY INVESTIC 

Základní druhy investic mohou být členěny následovně: 

 Kapitál - akcie, měny, komodity, podílové a investiční fondy 

 Reality - pozemky, byty, domy 

 Podnikání - patenty, startupy, podíly, sport 

 Fyzické vlastnictví - zlato, diamanty, další drahé kameny a kovy 

 Umění - obrazy, starožitnosti, hudba38 

Jak už bylo uvedeno výše, druhů investic je celá řada a je na každém investorovi, 

pro jakou se z nich se právě on rozhodne. 

 

3.5.1 AKCIE 

Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl držený ve společnosti (veřejná akciová 

společnosti). Základními právy akcionářů je účast na zisku společnosti a právo hlasovat 

na valné hromadě akcionářů (výjimka: preferenční akcie).  

                                                 
37 REZŇÁKOVÁ, M. Finanční management.: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Brno: VUT, 

2001, 183 s. ISBN 80-214-1968-7. Strana 145 
38 Informační portál o investicích www.investice1.cz [online] 2016 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z: < 

http://www.investice1.cz/>. 
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Výnos z investic do akciového kapitálu je složen z výplaty dividend a cenových 

zisků nebo ztrát a nelze ho s jistotou předvídat. Dividenda znamená rozdělení výnosů na 

akcionáře podle rozhodnutí valné hromady akcionářů. Výše dividendy je vyjádřena buď 

v absolutní výši na akcii nebo jako procento nominální hodnoty akcie. Výnos získaný z 

dividend ve vztahu k tržní ceně akcií se nazývá dividendový výnos. Obecně je značně 

nižší než dividenda uvedená jako procento nominální hodnoty, jelikož tržní cena akcií je 

obvykle nad jejich nominální hodnotou. Větší část výnosů z investic do akciového 

kapitálu je obvykle dosažena z nárůstu tržní ceny akcie (viz cenové riziko). 

Akcie se obchodují na veřejné akciové burze a někdy i mimo burzu. V případě 

obchodování na burze se musí dodržovat pravidla příslušné akciové burzy (standardní 

jednotky obchodování, typy příkazů, vypořádání smluv, atd.). Pokud je akcie kotovaná 

na různých akciových burzách v různých měnách (např. americká akcie je kotovaná na 

akciové burze ve Frankfurtu v eurech), může to mít za následek kurzové riziko.  

U akcií může docházet k jistým rizikům: 

 Cenové riziko - Obecně cena akcie závisí na obchodních trendech příslušné 

společnosti a na obecné ekonomické a politické situaci. Kromě toho mohou 

ovlivnit cenu akcie i iracionální faktory jako např. nálada investora, veřejné 

mínění, neověřené zprávy – fámy. 

 Úvěrové riziko - Jako akcionář držíte podíl ve společnosti. Vaše investice se 

mohou stát bezcenné v případě platební neschopnosti společnosti.  

 Riziko likvidity - Likvidita neboli obchodovatelnost může být omezena u 

akcií s mělkým (nelikvidním) trhem (především akcie kotované na 

neregulovaném trhu, mimoburzovní obchody).39 

 

3.5.2 DLUHOPISY 

Dluhopis je převlečená půjčka. Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo 

jeho vlastníka (v pozici věřitele) na splacení jistiny a úroků z poskytnuté částky od 

emitenta (v pozici dlužníka). 

Vlastností dluhopisu vydaného v ČR, na rozdíl od půjčky, je jeho neomezená 

převoditelnost, tedy vlastník se může měnit, aniž by na to emitent měl vliv. 

                                                 
39 Akcie http://www.unicreditbank.cz  [online], 2016 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z:  

<https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-dokumenty/o-bance/mifid/dalsi-

investicni-nastroje/Equities_CZ.pdf>. 
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Základní dělení dluhopisů: 

 Krátkodobé dluhopisy – doba splatnosti je do jednoho roku. Mezi ně patří 

například státní pokladniční poukázky (vydává stát), komerční papíry (emitují 

podniky, nejběžnější doba splatnosti je 45 dní) či depozitní certifikáty 

(používají peněžní domy). 

 Střednědobé dluhopisy – doba splatnosti je od jednoho roku do deseti let, 

 Dlouhodobé dluhopisy – doba splatnosti dluhopisu je nad deset let. 

Dalším typickým dělením dluhopisů je dělení podle způsobu, jak je nastaven přínos 

majiteli dluhopisu: 

 Dluhopisy s pevným kupónem (úročením) – kupón sjednaný při emisi se 

nemění po celou dobu životnosti dluhopisu. 

 Dluhopisy s proměnlivým kupónem (proměnlivým úročením) – jejich kupón 

je závislý na referenční sazbě, často jde o mezibankovní sazbu 

 „Zero bondy“ – dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem) - během 

životnosti dluhopisu nejsou vypláceny žádné kupónové platby. Výnosu se 

dosahuje tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy pod nominální 

hodnotou, kterou musí dlužník splácet. 

 Indexované dluhopisy - instrumenty, jejichž úrokové platby jsou vázány na 

vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy či jiných komodit.40 

 

3.5.3  PODÍLOVÝ FOND 

    Podílové fondy zakládají a spravují investiční společnosti. Jde o investiční nástroj, 

fondy sami o sobě nemají právní status. Jednotliví investoři do podílového fondu 

investují nákupem podílových listů. Takto sebrané finanční prostředky pak investiční 

společnost investuje na finančních trzích dle předem určené strategie a cíle a 

zhodnocuje investice. Investor získává výnos z rozdílu mezi nákupem a prodejem 

podílových listů a odečtení poplatků. 

    Podílové fondy jsou vhodné prakticky pro kohokoliv, začátečníky i pokročilé, menší i 

větší investory. Jsou určené spíše pro dlouhodobější investice, čím déle investor 

podílové listy drží, tím zajímavější zhodnocení může získat. Vystoupit z otevřeného 

                                                 
40 Dluhopisy http://www.dluhopisove.info  [online], 2016 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z: 

<http://www.dluhopisove.info/dluhopisy/>. 
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podílového fondu je velmi snadné – investiční společnost je povinna odkoupit podílové 

listy za aktuální cenu, jakmile o to investor požádá. Výhodou otevřených podílových 

fondů je i časová neomezenost, protože jsou otevírány na dobu neurčitou, a stejně tak 

není omezen počet podílových listů, jež může fond vydat.41 

 

3.5.4 KOMODITNÍ TRHY A TRHY DRAHÝCH KOVŮ 

    Tento druh investic býval dříve v pozadí, ale v dnešní době se o něj projevuje větší a 

větší záměr. Rozlišujeme čtyři hlavní skupiny: 

 energetické (zde se nachází ropa, zemní plyn, topný olej a elektrická energie),  

 průmyslové (hliník, měď, olovo, cín a zinek),  

 zemědělské (pšenice, kukuřice, káva, kakao, bavlna a cukr)  

 drahé kovy (zlato, stříbro a platina). 42 

 

 

 

 

 

  

                                                 
41 Investice http://www.investice.cz  [online], 2016 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z: 

<ht http://www.investice.cz/co-je-podilovy-fond/t101/>. 
42 Patria: Akademie investování [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné z: 

<http://www.patria.cz/akademie/uvod-doinvestovani-do-ceho-investovat>.  
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4 OCEŇOVÁNÍ STAVEB A JEJICH METODY 

Mezi tři základní metody ocenění nemovité věci patří porovnávací metoda, příjmová 

(výnosová) metoda a metoda nákladová. Za nejdůležitější obvykle považujeme metodu 

porovnávací.   

4.1 METODA POROVNÁVACÍ 

Vychází přímo z porovnání s prodeji z podobných nemovitostí v podobných 

podmínkách. 

Porovnání je buď přímé, přímo mezi prodávanými a oceňovanou nemovitostí 

(Obr. 1), nebo nepřímé – soubor údajů o prodávaných nemovitostech a jejich cenách je 

zpracován na průměrnou, základní, standardní nemovitost (etalon) a s touto je pak 

porovnávána nemovitost oceňovaná (vhodné pro opakované použití jednou 

zpracovaných údajů - Obr. 2).43 

 

4.1.1 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ 

Metoda přímého porovnávání se zabývá přímého porovnání oceňované 

nemovitosti s nemovitostí srovnávací. Používají se koeficienty odlišnosti. 

 

Obrázek 2Metoda přímého porovnání44 

                                                 
43 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 56 
44 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 56 
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4.1.2  METODA NEPŘÍMÉHO POROVNÁNÍ 

Metoda nepřímého porovnávání využívá vytvoření standardního objektu 

(etalonu), který byl vytvořen z porovnávacích nemovitostí a následně se porovná 

s oceňovanou nemovitostí. 

 

Obrázek 3 Metoda nepřímého porovnání 45 

4.1.3  METODA ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY POMOCÍ KOEFICIENTU 

PRODEJNOSTI 

Z realizovaných prodejů stejných věcí se zjistí průměrný poměr mezi cenou prodejní 

a cenou časovou (věcnou hodnotou). Tímto koeficientem se pak násobí časová cena 

oceňované věci (Obr. 3).46 

 

Obrázek 4 Ocenění pomocí koeficientu prodejnosti47 

                                                 
45 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 57 
46 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 57 
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4.2 METODA NÁKLADOVÁ (ZJIŠTĚNÍ VĚCNÉ HODNOTY) 

Vychází z reprodukční ceny k datu ocenění, tato se u staveb snižuje o opotřebení. 

Nejčastěji se používají tyto metody pro stanovení výchozí hodnoty: 

 Individuální cenová kalkulace 

 Podrobný položkový rozpočet 

 Metoda agregovaných položek 

 Propočet ceny48 

 

4.2.1 INDIVIDUÁLNÍ CENOVÁ KALKULACE 

Nejpodrobnější, nejpřesnější a nejpracnější metoda. Rozlišuje jednotlivé prvky 

stavebních konstrukcí na základě druhu a výměru. Výsledné výměry se vynásobí 

jednotkovou cenou, která se zjistí z příslušných katalogů. Součtem všech položek se 

zjistí reprodukční (pořizovací cena). 49 

Tuto metodu lze použít pouze u staveb, kde je přesně známo složení 

jednotlivých konstrukcí a jednotlivé výměry. Musí existovat podrobná stavební 

dokumentace. Projektová dokumentace musí souhlasit s reálnou stavbou.50 

 

Náklady se rozdělují na dvě hlavní skupiny. První jsou přímé náklady (náklady 

na jednotlivé položky vynásobené jednotlivými objemy), druhá skupina jsou nepřímé 

náklady (neexistuje konkrétní položka, ale mají společný charakter).51 

 

 Náklady na jednotlivé položky stanoví kalkulační vzorec: 

Kalkulační vzorec: 

Cena = (materiál + mzdy + stroje+ OPN) + (režie výrobní + režie správní) + zisk 

                                                                                                                                               
47 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 57 
48 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 99 
49 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 99 
50 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 130-

131 
51 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 131-

132 
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Přímé náklady: 

 Materiál – vyčíslitelný materiál spotřebovaný přímo na danou stavbu 

 Mzdy – mzdy pracovníků potřebné k vynaložení na daný typ práce (bez nákladů 

na zdravotní a sociální pojištění) 

 Stroje – náklady na provoz a údržbu strojů na daný úkon 

 Ostatní přímé náklady – ostatní vyčíslitelné náklady souvisejíc s daným typem 

prací (např. sociální a zdravotní pojištění, odpisy strojů a zařízení…) 

 

Nepřímé náklady: 

 Výrobní režie – spotřeba paliv, energie a materiálu související s řízením, 

náklady na opravu a údržbu hmotného investičního majetku, cestovné, 

nájemné… 

 Správní režie – náklady související se správou a řízením, obdobné jako režie 

výrobní, ale souvisí se správou52 

 

Přímé náklady se stanovují pomocí norem spotřeby materiálu (materiál 

spotřebovaný na zakázku), výkonových norem výrobních dělníků (mzdy pracovníků 

bez sociálního a zdravotního pojištění) a výkonových norem strojů (náklady na provoz a 

údržbu). Mezi ostatní přímé náklady patří odvody do fondu sociálního a zdravotního 

pojištění a dopravní náklady. Nepřímé náklady jsou takové, které nelze přesně vyčíslit 

na konkrétní práci. Stanovují se pomocí přirážek k předem zvolené základně. Režie 

výrobní představuje náklady na palivo, energii a materiál související s řízením, 

nájemné, odpisy investičního majetku, pojistné a další. Tyto náklady vznikají při 

realizaci výroby. Režie správní je tvořena náklady na řízení podniku a jeho správu. Zisk 

se stanoví podle požadavků podniku nebo situace na trhu. Zisk by měl zahrnovat i vliv 

inflace53 

 

                                                 
52 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 131-

132 
53 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 130-

132 
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4.2.2 PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Cílem podrobného položkového rozpočtu je stanovení přesné ceny stavebního 

objektu. Rozpočet obvykle obsahuje základní náklady, což jsou položky hlavní stavební 

výroby (HSV), přidružené stavební výroby (PSV) a montážních prací; dále vedlejší 

náklady a kompletační činnosti – viz (obr. 4).  

Rozpočet obvykle zahrnuje následující položky: stavební nebo montážní práce, 

materiál ve specifikaci, přesun hmot.  

Pro sestavení položkového rozpočtu potřebujeme projektovou dokumentaci (z 

přípravy výstavby, z průběhu výstavby nebo skutečného stavu).  

Z jednotlivých položek projektové dokumentace se sestaví výkaz výměr. Následně se 

položky ocení jednotkovými cenami z cenových katalogů.  

Ocenění provede zvlášť investor při přípravě výstavby a zhotovitel v cenové 

kalkulaci nabídky. Základní náklady se získají součinem výměry a jednotkové ceny 

položky. Také se u každé položky vypočítá její hmotnost pro výpočet přesunu hmot.  

Dále se určí ceny subdodávek, vedlejších nákladů a nákladů na kompletační činnosti. 

Výsledkem je krycí list rozpočtu stavebního objektu se základními údaji a výslednou 

rozpočtovou cenou.54 

                                                 
54 MARKOVÁ, L., Ceny ve stavebnictví – průvodce studiem předmětu. 1. vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2006. 123 s. Strana 77, 78, 87  



35 

 

 

Obrázek 5 Rozpočet stavebního objektu55 

 

4.2.3  METODA AGREGOVANÝCH POLOŽEK 

Agregované položky se využívají v případech, kdy není k dispozici prováděcí 

dokumentace, ale známe druhy materiálů a stavební konstrukce. Z toho vychází, že 

agregované položky jsou využity pro ocenění, kdy jsou v rámci jedné agregace sloučeny 

položky stavebních prací tak, že tvoří ucelenou konstrukci. 

Systém slouží pro rychlé a poměrně přesné ocenění. Dá se také využít ve znalecké 

praxi pro zjištění opravných koeficientů na odlišné vybavení oceňovaného objektu 

oproti srovnávacímu při oceňování podle THU. 56 

                                                 
55 MARKOVÁ, L., Ceny ve stavebnictví – průvodce studiem předmětu. 1. vydání. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2006. 123 s. Strana 77 
56 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 135 



36 

 

4.2.4 PROPOČET CENY 

Jedná se o jednoduchou, ale méně přesnou metodu. Z katalogu technicko-

hospodářských ukazatelů (také THU) se zjistí jednotková cena pro daný typ objektu. 

Jednotkové ceny se získávají z cen realizovaných staveb a z dřívějších let se 

přepočítávají indexem. Součinem výměry objektu a jednotkové ceny se určí jeho 

reprodukční cena. Je nutné vypočítat pouze obestavěný prostor, zastavěnou plochu nebo 

jiný charakteristický rozměr stavby.57 

4.3 METODA VÝNOSOVÁ 

Výnosová hodnota reprezentuje čistě ekonomický, podnikatelský pohled na 

vlastnictví nemovitosti jako věci, která má přinášet výnos. Je dána velikostí kapitálu, 

který při uložení na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu 

umožnoval vyplatit takové částky, které by byly rovný výnosům, jež by přinášela 

nemovitost.58 

4.3.1 NÁZVOSLOVÍ 

Nájemné – peněžní částka, kterou nájemce hradí pronajímateli nemovitosti za 

ponechání práva nemovitosti užívat byt s přihlédnutí k jeho hodnotě a za údržbu a za 

všechny náklady související s vlastnictvím a provozem nemovitosti. 

Hrubý výnos z nájemného – peněžní částka hrazená nájemcem bytu (nezahrnuje 

cenu 

plnění poskytovaných s užíváním bytu). 

Náklady spojené s pronajímáním nemovitosti – náklady pronajímatele, které 

musí povinně platit. Jedná se o daň z nemovitosti, pojištění stavby, náklady na opravu a 

údržbu, správa nemovitostí, odpisy. 

Čistý výnos z nájemného – jedná se o hrubý výnos z nájemného mínus náklady 

spojené s pronajímáním nemovitosti.59 

                                                 
57 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 136 
58 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 267 
59 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 265-

266 
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4.3.2  VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY 

Pokud je čistý výnos z nemovité věci trvalý (na neomezenou dobu) a konstantní, pak 

lze výnosovou hodnotu vypočítat takto: 

 

𝐶𝑉 =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑧 𝑛á𝑗𝑚𝑢 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑚í𝑟𝑎 𝑧𝑎 𝑟𝑜𝑘
 

 

Jde výpočet tzv. věčné renty. V případě, že příjmy nejsou konstantní nebo jsou jen na 

omezenou dobu, použije se složitějších vztahů.60 

 

 

Obrázek 6 Ocenění výnosovým způsobem61 

 

 

Výnosové ocenění vychází z časové hodnoty peněz. Je dáno všemi očekávanými 

budoucími výnosy, které jsou diskontované ke dni ocenění. Určení budoucích výnosů je 

složité a ovlivňují ho různé okolnosti. Obecný vzorec výpočtu výnosové hodnoty 

vypadá následovně: 

                                                 
60 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 268 
61 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 58 
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𝑐𝑣 =  ∑
𝑧𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Kde: CV  … výnosová hodnota, 

  n … počet let, ve kterých bude dosahováno výnosů, 

  t … rok, ze kterého je počítán výnos, 

  zt … čistý výnos předpokládaný v roce t, 

  i … setinná úroková míra. 

Varianta vzorce pro konstantní výnosy, ale po omezenou dobu: 

 

𝑐𝑉 = 𝑧 ∗  
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(1 + 𝑖)𝑛 ∗ 1
 

 

Se stejným významem symbolů jako pro předešlý vzorec.62 

 

4.3.3 VÝNOSY PRO VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY 

NEMOVITOSTÍ 

Výnosy z nemovitosti je nutno počítat z nájemného, kterého by bylo možno reálně 

dosáhnout za předpokladu pronájmu všech pronajímatelných prostor nemovitosti. Je 

velmi pravděpodobné, že všechny prostory nebudou pronajaty po celý rok, například 

kvůli změně nájemníků. Tato skutečnost se může zohlednit přímo ve výnosech nebo 

procentem z výnosů v nákladech. Na výši dosažitelného nájemného působí řada faktorů: 

U bytů: 

 Obec: velikost, význam, úroveň výnosů a cen v obci, pracovní příležitosti či 

procento nezaměstnanosti, 

 část obce: poloha vůči centru, míra hluku, umístění v klidové zóně, obytné 

nebo průmyslové oblasti, složení obyvatelstva, občanská vybavenost 

(obchody, školy, úřady), 

 vlastní objekt: poloha budovy v obci, míra hluku, skladba obyvatel objektu, 

vzdálenost zastávek MHD, dostupnost veřejné dopravy, přístup a příjezd k 

objektu, možnost parkování, 

                                                 
62 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 268 
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 samotný pronajímaný byt: umístění v domě (podlaží), výtah, vybavení a stav 

bytu, poloha bytu vůči světovým stranám, příslušenství bytu (sklep, balkon, 

terasa, lodžie). 

U maloobchodních prodejních prostor: 

 Velikost a význam obce, poloha vzhledem k pohybu a koncentraci chodců, 

vzdálenost od zastávek MDH, vzdálenost obchodu od uliční fronty, 

 přítomnost dalších obchodů v ulici – u osamělých, izolovaných obchodů jsou 

předpokládány nižší tržby, pokles tržeb i na ulici kolmé na obchodní, 

 umístění v domě – nejvýhodnější je první nadzemní podlaží přístupné přímo 

z ulice, 

 parkování před obchodem, 

 skladovací prostory příslušející k obchodům se často pronajímají za nižší 

nájemné (zejména pokud jsou neúměrně vetší ve srovnání s plochou 

obchodního prostoru).63 

 

4.3.4 NÁKLADY NA DOSAŽENÍ VÝNOSŮ Z NÁJEMNÉHO 

 

DAŇ Z NEMOVITÉ VĚCI 

Předmětem daně z nemovitých věcí, podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovité 

věci, jsou pozemky na území České republiky. Tyto pozemky jsou vedeny v katastru 

nemovitostí. Výjimku tvoří pozemky a stavby na území ČR, na které bylo vydáno 

kolaudační rozhodnutí. Poplatníkem je vlastník pozemku a vlastník stavby nebo 

nájemník, pokud tak určí nájemní smlouva. 

Výše daně z nemovité věci se určí z daňového přiznání. Není-li známá, je třeba ji 

vypočíst. Některé úlevy jsou časově omezeny u staveb a pozemků. Pro ně by měl být 

výpočet proveden dvakrát za období – první s osvobozením od daně a druhé při placení 

daně. 64 

 

                                                 
63 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 302-

303 
64 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 305 
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POJIŠTĚNÍ STAVBY 

Odůvodněným nákladem na dosažení výnosů je pojistné, jde o pojištění živelné 

škody a pojištění odpovědnosti vlastníka nemovité věci za případné škody. Pojištění se 

vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě, která vyplývá z 

jeho vztahu k nemovité věci.65 

 

OPRAVY A ÚDRŽBA 

Jedná se o roční náklady na opravy a údržbu stavby, zjištěné z průměrovaných 

nákladů z předchozích let. 

Pokud se stavba v posledních letech opravila a neuvažuje se v příštích letech o 

dalších nákladných opravách, náklady na opravu a údržbu se nepočítají z průměrů za 

poslední roky, protože by byli nepřiměřeně vysoké. Naopak pokud majitel v posledních 

letech preventivní opravy neprováděl a údržba je zanedbaná nový majitel by musel 

vynaložit vyšší než průměrné náklady na jejich opravu. 

Výhodnou variantou pro zjištění výši částky na opravu a údržbu jsou náklady 

průměrné, které podle provedených výzkumů činí zpravidla u budov ročně cca 0,5 až 

1,5 % z reprodukční ceny stavby (bez opotřebení). Jedná se o náklady budoucí, takže 

pro jejich odhad je třeba přihlédnout k současnému stavu údržby na objektu.66 

 

REZERVY 

Rezerva, tedy odpočitatelná částka, která je odkládána vlastníkem na budoucí 

opravy. Tyto rezervy se nesmí duplikovat s náklady na opravu a údržbu.67 

 

SPRÁVA NEMOVITOSTI 

Náklady na správu nemovité věci obsahují: 

 sjednávání nájemních smluv 

                                                 
65 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 305-

306 
66 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 306 

 
67 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 306 
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 vybírání a vymáhání nájemného, včetně nákladů na právní zastoupení a soudní 

poplatky 

 prohlídky nemovité věci, zajišťování řemeslníků pro opravy a údržbu 

 jednání s úřady, pojišťovnou 

 vyplňování daňových přiznání, pravidelné zajišťování úhrady daně 

 mzda pracovníka přiměřené kvalifikace zajišťující správu nemovité věci68 

 

AMORTIZACE 

Odpisy jsou taková peněžní částka, kterou vlastník každoročně ukládá, aby si na 

konci životnosti stavby mohl pořídit novou nebo celkově zrekonstruovat starou. Při 

lineárních odpisech je to reprodukční hodnota stavby vydělená její životností. U 

výnosové hodnoty uvažujeme úročení ukládané částky složeným úrokováním. V 

takovém případě se výše amortizace vypočte podle vzorce: 

 

𝑋 =  
𝐶 ∗ 1

𝑞𝑛 − 1
 

 

Kde: X … je částka, kterou je třeba každoročně ukládat na složené úrokování 

 C … reprodukční cena, 

 i … setinná úroková míra, 

 q … úročitel; q=1+i 

 n … další doba trvání stavby69 

 

  

                                                 
68 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 307 
69 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8. přepracované a doplněné vydání. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., str. 307-

308 
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5 BRNO A BYTOVÝ FOND MĚSTA BRNA 

Podkladem pro zpracování diplomové práce byl projekt bytového domu v Brně, 

Králově Poli, tzv. „bytový dům Kadetka“. Brno jsem si vybrala proto, že jsem sama 

z malé obce ve Východních Čechách a v Brně jsem žila po celou dobu svých studií a 

pojí mě k tomuto městu spousty vzpomínek. 

5.1 BRNO 

Město Brno je druhé největší město v České Republice, jak počtem obyvatel, tak i 

rozlohou, je to největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Město leží na 

soutoku řek Svratky a Svitavy, má zhruba 380 000 obyvatel a v jeho metropolitní 

oblasti žije asi 600 000 obyvatel. 

Brno je centem soudní moci České Republiky. Město Je významným střediskem 

vysokého školství s 34 fakultami čtrnácti univerzitami. 

K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk na 

stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku Petrov, utvářející 

charakteristické panorama města a často vyobrazovaná jako jeho symbol. Další 

významnou památkou je funkcionalistická vila Tugendhat, která byla zapsána mezi 

Světové dědictví UNESCO. K turisticky atraktivním lokalitám patří také Chráněná 

krajinná oblast Moravský kras, jejíž nejjižnější číst se nachází na území města Brna.70 

5.2 BRNO, KRÁLOVO POLE 

Královo Pole se rozkládá na sever od městského centra Brna. 

Lidé obývali území, kde se dnes rozprostírá Královo Pole, již v mladší době 

kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Sídliště zde bylo v době železné i v 

1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadily germánské kmeny. Okolo 

přelomu 8. a 9. století, ve střední době hradištní, zde založili osadu Slované. Jako jedna 

z mála v okolí Brna přežila i zánik Velkomoravské říše a existovala přinejmenším do 

11. století. 

Další dějiny Králova Pole už osvětlují písemné prameny. Ty se poprvé zmiňují o 

Králově Poli v polovině 13. století. Obec, až do 19. století nazývaná také Nová Ves, 

                                                 
70 Wikipedie https://cs.wikipedia.org  [online], 2016 [cit. 2016-09-04]. Dostupné z: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno>. 

https://cs.wikipedia.org/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
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patřila v té době panovníkům. V roce 1375 založil markrabě Jan Jindřich kartuziánský 

klášter. Kartuziáni se stali největšími majetkovými vlastníky v Králově Poli. 

V roce 1782 byl v důsledku josefínských reforem zrušen klášter kartuziánů. 

Královopolské panství připadlo náboženskému fondu, od kterého je koupili roku 1825 

soukromí vlastníci. 

 Dne 8. května 1844 byla obec povýšena na městys. Královo Pole zažilo v 2. 

polovině 19. století a zvláště v jeho závěru mohutný rozvoj, který byl spojen s 

rozmachem průmyslové výroby.71 

Královo Pole zažilo v 2. polovině 19. století a zvláště v jeho závěru mohutný rozvoj, 

který byl spojen s rozmachem průmyslové výroby. Opravdový přelom v dějinách 

Králova Pole znamenalo založení Královopolské strojírny v roce 1890. Strojírna 

přilákala do města dělníky, úředníky, obchodníky. Zdokonalovaly se dopravní 

podmínky. Koňskou a později parní dráhu nahradila v roce 1900 dráha elektrické 

tramvaje. V roce 1885 byla vybudována železnice Brno - Tišnov. Nová silnice nahradila 

starou pražskou cestu. Královo Pole se rozrůstalo. Teď již i západním směrem, kde 

podél nové silnice vznikala výstavná Palackého třída, nově se tvořící tepna Králova 

Pole. Tento rozvoj ještě umocnilo roku 1905 povýšení Králova Pole na město. 

Královo Pole bylo vyspělým a uvědomělým českým městem. Proto se německé 

Brno dlouho bránilo jeho připojení, ke kterému tak mohlo dojít až po válce, v roce 

1919. V období první republiky se Královo Pole příznivě rozvíjelo v moderní 

urbanistický celek.  V okolí strojírny vznikaly kolonie dělnických domků, jako 

například v Divišově čtvrti, a kontrastovaly tak zejména s vilovou čtvrtí mezi ulicemi 

Dobrovského a Svatopluka Čecha. Výrazně se tvář Králova Pole změnila v období 

komunistického režimu. Proťaly je dosti frekventované široké silnice. Od začátku 70. let 

se stavělo rozsáhlé sídliště, rozprostírající se mezi ulicí Božetěchovou a Herčíkovou. Z 

Králova Pole se tak stal velmi pestrý celek, zahrnující v sobě velký průmyslový 

komplex Královopolské strojírny, panelové sídliště, pohlednou vilovou čtvrť, rušnou 

secesní Palackého třídu a nejstarší část, která si stále uchovává stopy svého 

venkovského charakteru.72 

                                                 
71 Královo Pole www.kralovopole.brno.cz/  [online], 2016 [cit. 2016-09-04]. Dostupné z: 

<http://kralovopole.brno.cz/zalozeni-kralova-pole/d-3468/p1=3102> 
72 Královo Pole www.kralovopole.brno.cz/  [online], 2016 [cit. 2016-09-04]. Dostupné z:  

<http://kralovopole.brno.cz/povyseni-na-mesto/d-3568/p1=3202> 

http://kralovopole.brno.cz/zalozeni-kralova-pole/d-3468/p1=3102
http://kralovopole.brno.cz/povyseni-na-mesto/d-3568/p1=3202
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5.3 BYTOVÝ FOND MĚSTA BRNA 

5.3.1 HISTORIE BYTOVÉHO FONDU V BRNĚ 

Bydlení města Brna je úzce spojeno s procesy ekonomiky a demografickým 

vývojem. Na počátku 90. let znatelně poklesla intenzita nové bytové výstavby, nové 

nárůsty byly převážně výstavbou rodinných domů. 

Vesnická zástavba si dodnes zachovává svůj charakter v okrajových částech 

města, kde představuje jádra sídlení struktury v dnes již kompaktním městě. Typické 

příklady jsou Slatina, Líšeň, Maloměřice, Řečkovice, Žabovřesky, Jundrov, Komín, 

Kohoutovice, Nový a Starý Lískovec, Horní a Dolní Heršpice a Komárov. Tyto původní 

vesnice mají specifické pocity sounáležitosti obyvatel s místem. 

Po roce 1990 vznikají nové obytné satelity rodinného bydlení především na 

severním okraji města. Nevznikají jako nové samostatné funkční celky, ale vychází 

z původní urbanistické struktury vesnic v okolí města. 

Začátkem roku 1998 začínají v počtech dokončených bytů trvale převažovat 

byty v bytových domech nad rodinným bydlením. V období let 1991 až 2001 poklesla 

poptávka po rezidenčním bydlení k trvale bydlícím obyvatelům města Brna. Zejména se 

jedná o vnitřní část města Brna, kde počet obyvatel v roce 2001 klesl až přibližně o 90% 

k roku 1991.73 

Tabulka 1 Charakteristika dle stáří trvale obydlených domů v Brně74 

 

Atraktivita lokalit bydlení se stala nejdůležitějším faktorem, který formuluje trh 

s byty v průběhu 90. let. Základní orientace, která měla směrovat na severní, až 

severovýchodní předměstské části byla postupně doplňována novou výstavbou v jižní a 

                                                 
73 Sedmák, Martin. MUNICIPÁLNÍ BYTOVÁ POLITIKA. 2012. 46. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta Stavební. Vedoucí práce PhDr. Mgr. DAGMAR HRABINCOVÁ 
74 Generel bydlení města Brna – 09/2008 www.brno.cz  [online], 2016 [cit. 2016-09-04]. Dostupné z: 

<https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-

odbor/generel-bydleni-mesta-brna>  

http://www.brno.cz/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-odbor/generel-bydleni-mesta-brna
https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-odbor/generel-bydleni-mesta-brna
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východní části města. V průběhu let se vytvářel převis nabídky nad poptávkou, na druhé 

straně v řadě lokalit jsou vyčerpané lukrativní pozemky pro výstavbu. Intenzita nové 

výstavby v místní části Brno-střed se zvýšila na straně spotřebitelské poptávky a 

nabídky v bytových domech. Nejzajímavější stavební pozemky jsou zejména v severní 

části, kde se nabízí žádoucí lokality pro novou výstavbu. 

Dokončení bytové výstavby v průběhu let 2000 až 2009 se začátkem razantně 

nezměnila. Výrazný nárůst dokončené výstavby začal v roce 2006, maxima dosáhl roku 

2007 a poté výrazně poklesl. V porovnání dokončené bytové výstavby na území Brno – 

venkov se oproti městu zásadně nezměnil až na pokles v roce 2006, a nárůst v roce 

2009.75 

5.3.2 SOUČASNÝ BYTOVÝ A DOMOVNÍ FOND 

Úroveň bydlení lze charakterizovat na základě výsledků sčítání lidu, domů a 

bytů (SLDB), jenž je jedinou rozsáhlou inventarizací domovního a bytového fondu. 

Intenzitu bytové výstavby pak na základě statistických výkazů Stav 7-99, které 

předkládají stavební úřady.  

Podle údajů SLDB 2011 se v Brně nacházelo celkem 40 676 domů, obydlených 

bylo 37 700 domů (z toho 26 833 rodinných a 9 638 bytových domů). Bytový fond 

tvořilo 177 465 bytů, obydlených bylo 163 596 bytů (z toho 33 207 bytů v rodinných 

domech a 128 761 bytů v bytových domech). 

Tabulka 2 Vývoj domovního a bytového fondu v Brně podle výsledků SLBD76 

 

Za 50 let se domovní fond Brna rozrostl o pětinu obydlených domů (zvýšení o 6 

603 obydlených domů, tj. o 21,2 %), počet obydlených bytů vzrostl ještě výrazněji – 

zvýšení o 63 718 obydlených bytů, tj. o 63,8 %. V období mezi posledními dvěma 

sčítáními (rozdíl mezi údaji roku 2011 a 2001) se počet obydlených bytů v rodinných 

                                                 
75 Sedmák, Martin. MUNICIPÁLNÍ BYTOVÁ POLITIKA. 2012. 46. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta Stavební. Vedoucí práce PhDr. Mgr. DAGMAR HRABINCOVÁ 
76 Český statistický úřad www.czso.cz [online], 2016 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: 

<https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-

019faa2e654c> 

http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
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domech v Brně zvýšil o 2 746 bytů (o 9,0 %) a počet obydlených bytů v bytových 

domech vzrostl o 8 170 bytů (o 6,8 %). 

Graf 1Bytový fond a počet obyvatel v Brně podle výsledků SLDB 201177 

 

 

Struktura osídlení Brna podle městských částí je známá pouze z údajů ze sčítání. 

K datu sčítání v roce 2011 žilo v Brně téměř 386 tisíc obyvatel s obvyklým pobytem 

(údaje o počtu obyvatel do roku 2001 v grafu 1 jsou za obyvatele s trvalým pobytem), 

obývali téměř 164 tisíc bytů. Z celkového počtu obyvatel žila téměř polovina z nich 

(49,7 %) v 5 městských částech, zároveň v nich byla i více než polovina (51,2 %) 

obydlených bytů. Jsou to městské části Brno-střed (16,7 % obyvatel, 17,2 % bytů), 

Brno-sever (12,3 % obyvatel, 13,3 % bytů), Královo Pole (7,4 %, 7,6 %), Líšeň (6,9 %, 

6,5 %) a Bystrc (6,3 %, 6,5 %). Na opačném konci žebříčku jsou městské části Ořešín, 

Útěchov, Kníničky, Jehnice a Ivanovice, kde se v souhrnu nacházelo jen 1,1 % z 

celkového počtu obydlených bytů Brna a žilo zde 1,3 % obyvatel z počtu obyvatel Brna. 

V době sčítání se 78,7 % obydlených bytů nacházelo v bytových domech a 20,3 

% v rodinných domech. V městské části Ořešín byly obydlené byty prakticky jen v 

rodinných domech, vysoký podíl bytů v rodinných domech byl i v městských částech 

Tuřany a Kníničky. Naproti tomu v městských částech Vinohrady, Bystrc a Brno-střed 

převládaly byty v bytových domech. 

  

                                                 
77 Český statistický úřad www.czso.cz [online], 2016 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: 

<https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-

019faa2e654c> 

http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
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5.3.3 DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND PODLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 

Tabulka 3 Domovní a bytový fond podle městských částí 

 

Nejvyšší změna v počtu obydlených bytů (mezi SLDB 2011 a 2001) v bytových 

domech byla zjištěna v Líšni, Medlánkách a Brně-sever. V každé této městské části byl 

stav o více než 1 100 bytů vyšší. Naproti tomu pouze v Brně-střed byl počet obydlených 

bytů v bytových domech nižší. Bytů v rodinných domech přibylo nejvíce v městské 

části Žebětín, a to 247 bytů.78 

 

  

                                                 
78 Český statistický úřad www.czso.cz [online], 2016 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: 

<https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-

019faa2e654c> 

http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
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5.3.4 DOMOVNÍ FOND PODLE MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, PODLE 

VLASTNÍKA DOMU A PRŮMĚRNÉHO STÁŘÍ 

Tabulka 4 Domovní fond v Brně podle městských částí podle vlastníka domu a 

průměrného stáří 

 

Průměrné stáří obydlených rodinných domů v Brně činilo 53,2 roku a u bytových domů 

56,8 roku. Celkem 11,0 % obydlených domů bylo postaveno či rekonstruováno do roku 

1919. V městské části Brno-střed byl tento podíl nejvyšší (23,1 %), a tím bylo nejvyšší i 

průměrné stáří bytových domů (80,9 roku). Nejvyšší průměrné stáří rodinných domů 

bylo v Černovicích (70,7 roku). V Králově Poli byly 2. nejstarší bytové i rodinné domy 

(65,1 roku, resp. 68,3 roku).79 

  

                                                 
79 Český statistický úřad www.czso.cz [online], 2016 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: 

<https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-

019faa2e654c>  

http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
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5.3.5 NEJVYŠŠÍ PODÍLY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ BRNA NA 

OBYVATELSTVU A PODLE DRUHU OBYDLENÝCH BYTŮ  

Tabulka 5 Nejvyšší podíly městských částí Brna na obyvatelstvu a podle druhu 

obydlených bytů 

 

Téměř tři čtvrtiny obydlených domů v Brně byly ve vlastnictví fyzických osob (73,8 

%), v městských částech s převahou rodinných domů (Útěchov, Ořešín, Ivanovice) 

podíl přesahoval hranici 97 %. Naproti tomu v městských částech, kde převažují byty v 

bytových domech, byl vysoký podíl formy spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek 

(v městské části Bystrc 21,3 % obydlených domů).80 

5.3.6 BYTOVÝ FOND, MĚSTSKÉ ČÁSTI KRÁLOVO POLE 

Graf 2Poměr způsobu využití domů v k.ú.: Královo Pole 

 

                                                 
80 Český statistický úřad www.czso.cz [online], 2016 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: 

<https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-

019faa2e654c> 
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http://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
https://www.czso.cz/documents/11280/25897005/byty_brno_2015.pdf/a45df075-dee6-475a-a1a4-019faa2e654c
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5.3.7  ČLENĚNÍ BYTOVÉHO FONDU 

V roce 1994 došlo k rozdělování kompetencí mezi městem a městskými částmi, 

které se promítlo do sféry bydlení, a to formou svěření převážné většiny obecního 

bytového fondu do správy městských částí. Cílem bylo přiblížení výkonu práv a 

povinností vlastníka ve vztahu k nájemcům a jednotlivým městským částem. Zlepšila se 

tak komunikace s občany, což vedlo ke zlepšení správy bytového fondu. Ten je rozdělen 

a přiřazen k 29 jednotlivým místním částem města Brna, které spravují svěřený bytový 

fond. 

 

Obrázek 7 Statutární město Brno je rozděleno do 29 městských částí.81 

 

                                                 
81 Městské části www.brno.cz [online], 2016 [cit. 2016-08-04]. Dostupné z: <https://www.brno.cz/sprava-

mesta/mestske-casti/> 

http://www.brno.cz/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/
https://www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti/
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5.3.8  ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU 

Analýza potřeb v oblasti regenerace bytového fondu byla zpracována z údajů o 

zanedbanosti bytového fondu vyčíslených ve všech městských částí, kterým byl svěřen 

bytový fond. Městské části stanovily zanedbanost bytového fondu nenavrženého k 

odprodeji různými metodami. 

Při stanovení celkové výše zanedbanosti se u jednotlivých MČ projevil různý 

přístup k hodnocení míry zanedbanosti. 

Některé MČ posuzovaly míru zanedbanosti pouze z hlediska technického stavu 

objektů a nutnosti odstranění základních nedostatků bytových domů. 

Ve výhledu nastávajících 5 – 10 let je nutné počítat i s morální zanedbaností 

bytového fondu a nutností zvýšit kvalitu bydlení. 

Velký finanční objem bude také nutný ke splnění platných norem EÚ, např. u 

většiny bytových domů tyto normy neplní stávající výtahy. Z těchto důvodů lze 

předpokládat, že finanční prostředky na odstranění celkové zanedbanosti bytového 

fondu přesáhnou vyčíslený objem. 

Výsledkem analýzy z roku 2003 byl odhad nákladů na revitalizaci ve výši:  

 cihlové domy   5 966 727 000, - Kč  

 panelové domy   2 746 500 000,- Kč  

 c e l k e m    8 713 660 000,- Kč  

Výsledkem analýzy z roku 2005 byl odhad nákladů na revitalizaci ve výši:  

 cihlové domy   3 504 286 000, - Kč  

 panelové domy   2 595 901 000,- Kč  

 c e l k e m    6 100 187 000,- Kč  

Výsledkem analýzy z roku 2007 byl odhad nákladů na revitalizaci ve výši:  

 cihlové domy   6 979 442 000, - Kč  

 panelové domy   2 308 111 000,- Kč  

 c e l k e m    9 287 553 000,- Kč 

Celková zanedbanost cihlových domů se v údajích získaných z MČ v roce 2007 výrazně 

zvýšila, neboť zkušenosti z prvních komplexně provedených regenerací cihlových domů 

postavených na přelomu 19. a 20. století ukázaly, že náklady na regeneraci jsou 

vzhledem k technickému stavu převážné části těchto domů podstatně vyšší, než se 
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původně předpokládalo. Toto zjištění výrazně zvýšilo předpokládanou celkovou výši 

nákladů na odstranění zanedbanosti cihlových domů v MČ Brno- střed a Brno-sever. 

Celková zanedbanost panelových domů se i přes značný objem finančních 

prostředků vynaložených v uplynulých letech na regeneraci snížila pouze nepatrně. Toto 

zjištění je způsobeno skutečností, že v uplynulém období byla sice převážná část 

panelových bytových domů v majetku statutárního města Brna částečně regenerována 

(cca 72%) – byla provedena výměna nebo oprava balkonů a lodžií, zateplení objektů, 

oprava střech často spojená s výstavbou nových bytů v nástavbě, ale v nastávajícím 

období bude nutné dokončit výměny oken, rekonstrukce vnitřních rozvodů, vyzdění 

bytových jader apod., tedy nejenom nutné opravy domů, ale i úpravy bytů ke zvýšení 

kvality bydlení.82 

 

5.3.9 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ REGENERACE A MODERNIZACE 

BYTOVÉHO FONDU 

Z vlastních finančních zdrojů:  

a) z příjmů z prodeje obecního bytového fondu – zapojení Fondu bytové 

výstavby  

b) z výnosů z vedlejší hospodářské činnosti městských částí  

c) z Fondu rozvoje bydlení MMB  

d) vyčleněním dalších finančních prostředků z rozpočtu města  

Cizí finanční zdroje  

a) z bankovních úvěrů poskytnutým městským částem  

b) z finančních prostředků města (vlastní zdroje, úvěry či dluhopisy)83 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Strategie bydlení města Brno www.brno.cz  – aktualizace 2009, [online], 2016 [cit. 2016-08-04].  

Dostupné z: <https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-

politiky/bytovy-odbor/strategie-bydleni-mesta-brna> 
83 Generel bydlení města Brna – 09/2008 www.brno.cz  [online], 2016 [cit. 2016-09-04]. Dostupné z: 

<https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-skolstvi-a-prorodinne-politiky/bytovy-

odbor/generel-bydleni-mesta-brna> 

http://www.brno.cz/
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6 NÁVRATNOST INVESTICE BYTOVÉHO DOMU 

V této části se seznámíme s postupem ocenění bytového domu.  

Abychom byli schopni ocenit stavbu na pozemku, je nejprve nutné zjistit cenu 

samotného pozemku, na kterém bude stavba stát. Proto provedeme odhad ceny 

pozemku podle cenové mapy města Brna. 

Dle obdržených podkladů bytového domu Kadetka, včetně položkového rozpočtu 

stavby jsem schopna určit veškeré náklady na výstavbu, které jsou výsledkem součtu 

ceny pozemku a ceny bytového domu.  

Následně zjistíme výši nájemného pro daný bytový dům v Brně pomocí 

porovnávacího způsobu.  

Dále bude následovat výpočet čistého nájemného a také příjmu z investice. 

Posoudíme efektivnost investičního projektu.  

Další varianta investičního projektu představuje rozprodání bytového domu po 

bytových jednotkách. Proto určíme hodnotu bytových jednotek a prostoru k podnikání. 

Stanovíme rozdíl mezi vypočtenou souhrnnou hodnotou bytového domu a celkovými 

výdaji na pořízení bytového domu. 

Nakonec vyhodnotíme, zda bude lepší bytový dům rozprodat po bytových 

jednotkách, bytové jednotky pronajímat nebo prodat celý bytový dům. 

Obecným předpokladem je, že bude výhodnější bytový dům rozprodat po 

jednotkách. 

6.1 BYTOVÝ DŮM „KADETKA“ 

Bytový dům se nachází v městské části Královo Pole v Brně. Přístup k objektu je 

z ulice Božetěchova. Jedná se o komplex třech bytových domů „Kadetka“, kde pro 

zpracování tématu diplomové práce, beru v potaz pouze objekt „A“ bytového domu, 

kde ke každé bytové jednotce, vč. obchodního prostoru v 1.NP přísluší jedno parkovací 

stání a jedna sklepní kóje v garážových prostorech v 1.PP. 

Stavba propojuje vnitroblok komunikací funkční skupiny mezi ulicemi Božetěchova 

a Metodějova, která bude sloužit především pro pěší a bude výjimečně jednosměrně 

pojížděna vozidly (HZS, svoz TKO, RZS a stěhování). Podél komunikace jsou 

navrženy jednotlivé nadzemní sekce objektu, které jsou v projektu označené A, B, C. 

Do ulice Božetěchova navržený objekt drží uliční čáru a tím doplňuje v současné době 



54 

 

rozbitou uliční frontu a absenci uliční čáry. Směrem do vnitrobloku jsou jednotlivé 

sekce situovány v pravidelném rytmu podél nově navržené komunikace. 

Všechny sekce mají výšku čtyři podlaží a páté částečné, ustoupené. Sekce mají 

jedno komunikační jádro, obsahující výtah a schodiště. V typických patrech jsou 

umístěny vždy tři byty na patře, v 5.np je umístěn jeden byt. Byt v 5.np má samostatný 

výstup na střešní terasu. V parteru domu je vždy na východní straně umístěn vstup do 

objektu a vstupní hala. Vjezd a výjezd z garáží je umístěn v sekci A a směřuje do ulice 

Božetěchova. První podzemní podlaží má z větší části zatravněnou střechu. Tato střecha 

bude využitelná pro rekreaci obyvatel domu, část bude využitá jako zahrady přidružené 

k bytům v 1.np. Část 1. PP zasahuje pod přístupovou komunikaci. Půdorys 1. PP 

nevyužívá celou plochu pozemku. Její část je záměrně nezastavěna a je využita pro 

zeleň a výsadbu stromů. Sekce A obsahuje směrem do ulice Božetěchova 

pronajímatelnou obchodní plochu. 

 

Obrázek 8 Bytový dům "Kadetka", pohled z ulice Božetěchova84 

                                                 
84 Domoplan, Bytový dům Kadetka, [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné z: 

<http://www.domoplan.cz/bytovy-dum-kadetka/> 

http://www.domoplan.cz/bytovy-dum-kadetka/
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Tabulka 6 Plochy, bytového domu "Kadetka" dle PD 

 byty Balkony 

+ 

zahrádky 

terasy sklepy vstupní 

haly, 

chodby 

technické 

místnosti 

komerční 

plochy 

garáže 

Sekce A  850,4 180,7 25,2 36,3 112,4 40,6 40,5  

Sekce B  982,4 264,9 25,2 46,3 77 22,2   

Sekce C 990,3 264,9 25,2 47,1 70,4 22,2   

celkem 2823,1 710,5 132 130 259,8 85 40,5 1634,7 

 

Tabulka 7 Kategorie bytů bytového domu „Kadetka“ dle PD 

Kategorie bytů Sekce A Sekce B Sekce C 

1+KK 8 8 7 

2+KK 4 4 4 

3+KK 2 2 1 

4+KK 2 3 3 

5+1 0 0 1 

 

Počet bytů:     49bytů 

Počet parkovacích míst:   63 (z toho 2 stání invalidní) 

      Každý byt má své vlastní parkovací stání 

Zastavěná plocha – nadzemní část:  903,6m2 

      (A=301,2m2, B=301,2m2, C=301,2m2) 

Zastavěná plocha – podzemní část:  2514m2 

Obestavěný prostor:    25090m3 

Obestavěný prostor – nadzemní část: 14415,3m3 

      (A=4805,1m3, B=4805,1m3, C=4805,1m3) 

Obestavěný prostor – podzemní část: 10674,7m3 
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Tabulka 8 Přehled, plochy bytů, plochy společných prostorů a označení bytů v objektu A 

– viz.: Příloha 1 

Prostor garáží 1688,4 

celkem pro všechny objekty 

A, B, C 

  459,6 pro objekt A (dle PD) 

Rampa 268,4 pro objekt A 

Sklepy, výtahy, TM 117,4 pro objekt A 

 

845,4 Plocha 1. PP pro objekt A 

  Typ 

Celkem 

plocha 

obytná 

Plochy příslušenství k 

bytu Celkem 

plocha 

Celkem 

plocha obytná 

Celkem 

plocha 

příslušenství 

1.PP 

Garáže a sklady 

1.NP 

zahr

ádka sklep 

balk

on 

teras

a 

I/IA 3+KK 67 67,5 2,2 
  

136,7 67 69,7 

společné prostory 40,7 
    

40,7 
  

obchodní prostory 40,5 
    

40,5 
  

2.NP 

II/2A 1+KK 38,8 
 

2,2 3,6 
 

44,6 38,8 5,8 

II/3A 2+KK 52,9 
 

2,2 10,5 
 

65,6 52,9 12,7 

II/4A 1+KK 38,9 
 

2,2 3,6 
 

44,7 38,9 5,8 

II/5A 2+KK 45,3 
 

2,2 10,5 
 

58 45,3 12,7 

II/6A 1+KK 37,4 
 

2,2 3,6 
 

43,2 37,4 5,8 

společné prostory 31,2 
    

31,2 
  

3.NP 

III/7A 1+KK 38,8 

 

2,2 3,6 

 

44,6 38,8 5,8 

III/8A 2+KK 52,9 
 

2,2 10,5 
 

65,6 52,9 12,7 

III/9A 1+KK 38,9 
 

2,2 3,6 
 

44,7 38,9 5,8 

III/10A 2+KK 45,3 
 

2,2 10,5 
 

58 45,3 12,7 

III/11A 1+KK 37,4 
 

2,2 3,6 
 

43,2 37,4 5,8 

společné prostory 31,2 
    

31,2 
  

4.NP 

IV/12A 4+KK 98,1 
 

3 14,1 
 

115,2 98,1 17,1 

IV/13A 1+KK 38,9 
 

2,2 3,6 
 

44,7 38,9 5,8 

IV/14A 4+KK 89,4 
 

2,3 14,1 
 

105,8 89,4 16,4 

společné prostory 21,6 
    

21,6 
  

5.NP 

V/15A 1+KK 39 
 

2,2 3,6 
 

44,8 39 5,8 

V/16A 3+KK 91,4 
 

2,4 14,1 25,2 133,1 91,4 41,7 

společné prostory 28,3         28,3     

A 

1+KK 8x 

    

1286 Celková plocha 1.NP-5.NP 

2+KK 4x 

    

2131,4 

Celková plocha i s garáží a 

rampou 

3+KK 2x 

       4+KK 2x 
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6.2 INVESTICE VLOŽENÁ DO BYTOVÉHO DOMU 

6.2.1 NÁKLADOVÁ METODA 

Navržená novostavba bytového domu je umístěna na pozemku na ulici Božetěchova 

parcelní číslo 562, katastrální území Brno Královo Pole 611484, které jsou v majetku 

investora. Přístupová komunikace je napojena z ulice Božetěchova a ohýbá se přes 

parcely č. 567/5 a 568/6 (ve vlastnictví města) do ulice Metodějova. Východní hranice 

pozemku je orientovaná do ulice Božetěchova (silnice I. třídy). Na severu parcela 

sousedí s pozemky ve vlastnictví města, na jihu s pozemky v soukromém vlastnictví a 

na západě s uzavíratelným parkovým prostorem u kulturního centra Semilasso. 

Pozemek p.č. 562 představuje zastavěnou plochu a nádvoří o výměře pozemku 

3160m2, kde dle cenové mapy je cena pozemku stanovena na 2780kč/m2 – viz. obr.8 . 

Hodnota pozemku (určena součinem výměry a jednotkové ceny pozemku) tedy činí 

8 784 800Kč.  

 

Obrázek 9 Výřez z cenové mapy města Brna č. 10 s vyznačením umístění zájmového 

objektu na ulici Božetěchova, Brno 85 

Jelikož se na pozemku nachází 3 stejné bytové domy, vypočítám cenu pozemku 

v poměrové části (1/3) zastavěné plochy jednotlivými objekty. Zastavěné plochy 

objektů stejné i obestavěný prostor objektu, tudíž výsledná cena poměrové části 

pozemku pro náš objekt A bude 2 928 267Kč s DPH. 

                                                 
85 Cenová mapa města Brna č. 10 [online]. SM Brno, KÚ pro JMK, ČUZK, 2014 [cit. 2016-09-26]. 

Dostupné z: <http://gis.brno.cz/flex/flexviewer/index.php?project=gismb_cenova_mapa_10_public> 
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Nákladová metoda je vyvozena z podrobného rozpočtu získaného jako podklad od 

stavební firmy PSJ. Nabídkový rozpočet je na všechny 3 objekty bytového domu vč. 

společných garážových prostor.  

Cena bytového domu, která byla získána z nabídkového krycího listu společnosti 

PSJ, kde cena činí 102 996 834Kč/bez DPH. 

Jelikož byla stavba dokončena v r. 2014, použiji sníženou sazbu DPH ve výši 15%86 

a po přepočítání ceny, cena bytového domu činí 118 446 359Kč s DPH. 

V poměrové části (1/3) bude výsledná cena pro objekt A činit 39 482 120Kč s DPH. 

Nákladovou hodnotou bytů a nebytového prostoru zjistíme přerozdělením investice 

mezi jednotlivé bytové jednotky úměrně k jejich podlahovým plochám. 

Tabulka 9 Hodnota jednotek určená nákladovou metodou 

Byty Typ 
Celkem 
plocha 

[m2] 

Cena bytu bez 
pozemku 

Cena bytu s 
pozemkem 

1.PP 

Garáže, rampa a sklady 

1.NP 

I/IA 3+KK 67 2 969 247 Kč 3 189 467 Kč 

Obchodní prostory 40,5 1 794 843 Kč 1 927 961 Kč 

2.NP 
 

 II/2A 1+KK 38,8 1 719 504 Kč 1 847 034 Kč 

II/3A 2+KK 52,9 2 344 376 Kč 2 518 251 Kč 

II/4A 1+KK 38,9 1 723 936 Kč 1 851 795 Kč 

II/5A 2+KK 45,3 2 007 565 Kč 2 156 460 Kč 

II/6A 1+KK 37,4 1 657 460 Kč 1 780 389 Kč 

3.NP 
 

 III/7A 1+KK 38,8 1 719 504 Kč 1 847 034 Kč 

III/8A 2+KK 52,9 2 344 376 Kč 2 518 251 Kč 

III/9A 1+KK 38,9 1 723 936 Kč 1 851 795 Kč 

III/10A 2+KK 45,3 2 007 565 Kč 2 156 460 Kč 

III/11A 1+KK 37,4 1 657 460 Kč 1 780 389 Kč 

4.NP 
 

 IV/12A 4+KK 98,1 4 347 509 Kč 4 669 951 Kč 

IV/13A 1+KK 38,9 1 723 936 Kč 1 851 795 Kč 

IV/14A 4+KK 89,4 3 961 950 Kč 4 255 796 Kč 

5.NP 
 

 V/15A 1+KK 39 1 728 368 Kč 1 856 555 Kč 

V/16A 3+KK 91,4 4 050 585 Kč 4 351 004 Kč 

Celková plocha 1.NP - 5.NP [m2] 890,9 
 

 
                                                 
86 Sazby daně z přidané hodnoty www.ucetnikavarna.cz, [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné z:  

<http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/sazby-dane-z-pridane-hodnoty/> 

http://www.ucetnikavarna.cz/
http://www.ucetnikavarna.cz/uzitecne-tabulky/sazby-dane-z-pridane-hodnoty/
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6.3 PRONÁJEM BYTOVÝCH JEDNOTEK 

6.3.1 URČENÍ VÝŠE NÁJEMNÉHO 

 Výše nájemného vychází z porovnávací metody, z databáze bytů k pronájmu 

v Brně, které jsou vypočteny v příloze č.3 - č.8 databáze pronájmů z realitního serveru 

www.sreality.cz. Databáze je rozdělená podle typů bytových jednotek 1+KK – 4+KK. 

V každé databázi je vybráno 8 srovnávacích bytových jednotek a u obchodních prostor 

to jsou 4 srovnávací obchodní prostory.  

V Brně jsou nejčetněji zastoupeny pronájmy jednotek s dispozicemi 1+kk a 

2+KK, následují byty jednopokojové a poté třípokojové. Bytů s dispozicí 4+kk a 4+1 se 

vyskytuje mnohem méně. Pronájem obchodních prostor je velmi početně zastoupen, 

avšak jsou to velmi často obchodní prostory větších rozměrů s umístěním blíže ke 

středu města. 

Postup získání jednotkového nájemného v korunách na metr čtvereční a měsíc je 

obdobný jako při výpočtu hodnoty bytu porovnávací metodou. Výpočty jsou 

zaznamenány v příloze 16., proto bylo postupováno porovnávací metodou, která ve své 

podstatě zohledňuje více faktorů, pro získání výsledné ceny. 

 Těmto faktorům se říká koeficienty odlišnosti. Koeficienty odlišnosti jsem 

popsala níže: 

 K1 – lokalita:  poloha a dostupnost vzhledem k centru města 

 K2 – velikost:  bytové jednotky, její užitné plochy bez příslušenství 

 K3 – stav:  byt nový, k rekonstrukci, již obývaný, zrekonstruovaný 

 K4 – příslušenství: sklep, balkón, terasa nebo zahrada  

 K5 – parkování: možnost parkování v/u bytového domu 

 K6 – umístění v BD: podlaží, ve kterém se byt nachází  

 

Pro výpočet obchodních prostor bylo použito stejných koeficientů odlišnosti. 

 

Koeficient redukce na pramen ceny byl v případě pronájmu (jak bytů, tak komerčních 

prostor) uvažován ve výši 1,00 – u pronájmu nepředpokládáme navýšení velikosti 

nájemného v inzerátech, proti reálně požadovanému nájmu.  
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Tabulka 10 Vypočtená cena nájemného pro jednotlivé byty v bytovém domě 

Typ bytové 

jednotky 

Bytová jednotka – ozn. Podlahová 

plocha m2 

Měsíční nájemné 

Obchodní prostory 40,5 20 268Kč 

1+KK II/2A, II/4A, II/6A 38 12 652Kč 

III/7A, III/9A, III/11A 38 12 811Kč 

IV/13A 38,9 12 935Kč 

V/15A 39 13 081Kč 

2+KK II/3A 52,9 13 873Kč 

II/5A 45,3 11 705Kč 

III/8A 52,9 14 044Kč 

III/10A 45,3 11 849Kč 

3+KK I/1A 67 14 853Kč 

V/16A 91,4 21 008Kč 

4+KK IV/12A 98,1 22 438Kč 

IV/14A 89,4 20 448Kč 

 

 

 

Tabulka 11 Vypočtená cena nájemného na 1m2 za měsíc 

Typ bytové 

jednotky 

Bytová jednotka – ozn. Podlahová 

plocha m2 

Hodnota 1m2 nájemného v 

Brně 

Obchodní prostory 40,5 500Kč/m2 

1+KK II/2A, II/4A, II/6A 38 325Kč/m2 

III/7A, III/9A, III/11A 38 329Kč/m2 

IV/13A 38,9 333Kč/m2 

V/15A 39 335Kč/m2 

2+KK II/3A 52,9 262Kč/m2 

II/5A 45,3 258Kč/m2 

III/8A 52,9 265Kč/m2 

III/10A 45,3 262Kč/m2 



61 

 

Typ bytové 

jednotky 

Bytová jednotka – ozn. Podlahová 

plocha m2 

Hodnota 1m2 nájemného v 

Brně 

3+KK I/1A 67 222Kč/m2 

V/16A 91,4 230KčKč/m2 

4+KK IV/12A 98,1 229Kč/m2 

IV/14A 89,4 229Kč/m2 

 

    Z tabulky č. 11 je patrné, že se zvětšující se podlahovou plochou obývané bytové 

jednotky, klesá hodnota 1m2 podlahové plochy bytu.  

 

6.3.2 VÝPOČET VÝNOSOVÉ HODNOTY 

Výnosová metoda vychází z databáze pronájmu bytů a z výše uvedených výpočtů 

nájmů bytů a obchodních prostor. Nájemné máme spočtené měsíčně, tudíž jsme schopni 

spočítat nájemné za rok. Tímto dostáváme hrubý výnos z nájemného za kalendářní rok. 

Nájemné, avšak potřebujeme v čisté hodnotě a tu dostaneme odečtením výdajů u 

jednotlivých bytových jednotek. 

Mezi hodnoty odečítané z hrubé hodnoty patří: 

 Daň z nemovitosti – vypočtena orientačním způsobem - pro výpočet jsem 

použila online kalkulačku z online stránek www.finance.cz, kde se zadává 

pozemek, druh pozemku, zastavěná plocha, druh stavby, počet podlaží, počet 

obyvatel v obci a místní koeficient, 

 Pojištění – Pojištění bylo v obou případech fixně zvoleno ve výši 2 promile z 

reprodukční ceny. Reprodukční cenou je v tomto případě hodnota určená 

nákladovým způsobem bez uvažování investice do pozemku. Cena pojištění 

se bude reálně lišit na základě velikosti pojistné částky, výše zvolené 

spoluúčasti a rozsahu sjednaných připojištění. Mezi další vlivy se řadí např. 

riziko povodní, krádeže, lokalita a další, 

 Odpisy – úrokovou míru jsem uvažovala 3 % a úročitel q 1,03, 

 Životnost – jde o novostavbu, předpokládám 50 let, 

 Náklady na údržbu – uvažovala jsem malé 0,5 % z reprodukční ceny, jelikož 

se jedná o novostavbu, 
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Objekt bude po celou dobu trvání řádně udržován a opravy budou prováděny 

neprodleně po zjištění závad.  

 Správa nemovitostí – závisí na velikosti objektu, je uvažováno se 3 000 Kč, 

 Jiné náklady – zde je zahrnut předpoklad, že bytový dům nebude neustále 100 

% obsazen, může dojít k nezaplacení nájemného a jiné problémy. Pro tento 

případ je počítáno s 5 % z reprodukční ceny. 

Součtem jednotlivých výdajů pro byt zjistíme celkové výdaje za rok, ty odečteme od 

hrubého ročního výnosu bytu a získáme tím čistý roční výnos z jednotky. Míru 

kapitalizace určíme pro Brno 4,5 %. Zde se dostáváme k samotnému výpočtu výnosové 

hodnoty. Jelikož se jedná o novostavbu, předpokladem je, že se bude pronajímat 

v následujících letech, a proto je zde kalkulováno se zvýšením nájmů každý rok o 1%. 

Použit byl výpočet věčnou rentou, protože je předpoklad dlouhodobého pronájmu. 

Tento výpočet je zaznamenám v příloze 17. Níže uvádím souhrnnou tabulku 

s výsledky. 

Tabulka 12 Hodnoty bytových jednotek vypočtených příjmovou metodou 

Typ bytové 

jednotky 

Bytová jednotka – ozn. Podlahová 

plocha m2 

Hodnota bytu a 

obchodního prostoru 

Obchodní prostory 40,5 3 607 985Kč 

1+KK II/2A, II/4A, II/6A 38 3 *    3 244 267Kč 

III/7A, III/9A, III/11A 38 3 *    3 295 709Kč 

IV/13A 38,9 3 325 136Kč 

V/15A 39 3 370 629Kč 

2+KK II/3A 52,9 3 347 939Kč 

II/5A 45,3 2 798 003Kč 

III/8A 52,9 3 403 393Kč 

III/10A 45,3 2 844 690Kč 

3+KK I/1A 67 3 382 271Kč 

V/16A 91,4 4 887 091Kč 

4+KK IV/12A 98,1 5 216 020Kč 

IV/14A 89,4 4 745 834Kč 

Celkem 60 548 919Kč 
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6.3.3 VÝPOČET ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY 

Pro výpočet čisté současné hodnoty použijeme čistý výnos z nájemného a zvolenou 

míru kapitalizace. Peněžní tok je nutné odúročit a tím získat aktualizovaný peněžní tok 

pro každý rok. Čistá současná hodnota je potom rovna sumě aktualizovaných peněžních 

toků snížené o investice na výstavbu bytového domu.  

Pro celý objekt jsem uvažovala úrokovou míru 4,5 %.  Úroková míra bude shodná s 

mírou kapitalizace pro byty, protože obchodní prostor zabírá pouze malou část objektu. 

Při předpokladu, že stavba bude využívána dlouhodobě, je nutné si uvědomit, že za 

nějaký čas musím vložit větší investici na opravy. Každá stavba potřebuje údržbu a 

dojde k opotřebení krátkodobých prvků, které bude nutno vyměnit. Je uvažováno s 

investici ve výši 800 000 Kč v roce 25 od začátku užívání stavby. 

Výpočet čisté současné hodnoty je uveden v příloze 18. Výsledek je, že čistá 

současná hodnota nám dosáhla výše 11 308 081Kč. K navrácení investice do výstavby 

bytového domu došlo v 30 roce stáří stavby. Takový druh investice je vhodný. 

Pro výpočet vnitřního výnosového procenta použijeme úrokovou míru takovou, aby 

výsledná hodnota byla záporná. Pro náš případ jsem uvažovala úrokovou míru 6,5%.  

 

Tabulka 13 Hodnota ČSH a VVP bytového domu v Brně 

Brno 

i [%]  ČSH 

4,5  11 308 081Kč 

6,5  -2 694 841Kč 

VVP = 6,12% 

 

Z vypočtených hodnot vyplývá, že pokud by byla úroková míra 6,12%, tak by se 

příjmy z investice rovnaly jejím nákladům. 

Výstavbu bytového domu v Brně s úmyslem byty pronajímat lze doporučit, protože 

investice do novostavby se navrátí na konci 30 roku a z dlouhodobého hlediska je tak 

výnosná.  
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6.4 PRODEJ BYTOVÝCH JEDNOTEK 

Na realitních serverech se v Brně vyskytuje velké množství nabídek prodeje bytů. 

Nejvíce převažují bytové jednotky velikosti 2+KK a 3+KK. Bytové jednotky velikosti 

1+KK a 4+KK jsou poměrově o polovinu méně inzerované. Nabídky ještě větších bytů 

než 4+KK nacházíme na realitních serverech již spíše sporadicky. 

Počet nabídek k prodeji obchodních prostor je ve srovnání s četností prodejů bytů 

výrazně nižší. S touto částí segmentu se na trhu příliš neobchoduje, proto je ve 

výpočtech a databázi zaznamenám pouze malý vzorek. 

6.4.1 HODNOTA BYTŮ URČENA POROVNÁVACÍ METODOU 

      Pro určení hodnoty bytů jsem použila porovnávací metodu. Sestavila jsem databázi 

pro prodej bytových jednotek v kategoriích 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk. Zdrojem pro 

každý výpočet byly databáze s příslušnými byty, přílohy 9 až příloha 13. Byty jsem se 

snažila vybírat podobné velikosti, stavebního provedení (zděné bytové domy, nebyly 

vybrány panelové bytové domy). Taktéž jsem se snažila vybírat na realitních serverech 

byty z výstavby posledních let.  

      Do databáze bytů bylo zahrnuto 8 srovnávacích bytů. Do databáze obchodních 

prostor byly zahrnuty 4 srovnatelné nabídky, i když jsou poměrově výrazně větší plochy 

než mnou srovnávaný obchodní prostor.  

       Při porovnávání bytů bylo zvoleno sedm koeficientů odlišnosti a koeficient redukce 

na pramen ceny. Tento koeficient zohledňuje fakt, že se nejedná o skutečný prodej, ale 

pouze o inzerci. V té bývá cena zpravidla vyšší, než za kterou se objekt reálně prodá; 

skutečnou prodejní cenu neznáme. Proto jsem zvolila koeficient redukce na pramen 

ceny ve výši 0,9. 

Koeficienty odlišnosti jsou popsány níže: 

 K1 – lokalita:  poloha a dostupnost vzhledem k centru města 

 K2 – velikost:  bytové jednotky, její užitné plochy bez příslušenství 

 K3 – stav:  byt nový, k rekonstrukci, již obývaný, zrekonstruovaný 

 K4 – příslušenství: sklep, balkón, terasa nebo zahrada  

 K5 – parkování: možnost parkování v/u bytového domu 

 K6 – umístění v BD: podlaží, ve kterém se byt nachází  

 K7 – dispozice: průchod místností a jejich tvar  
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Pro porovnání obchodního nebytového prostoru bylo zvoleno šest koeficientů odlišnosti 

a koeficient redukce na pramen ceny. 

 K1 – lokalita:  poloha a dostupnost vzhledem k centru města 

 K2 – velikost:  bytové jednotky, její užitné plochy bez příslušenství 

 K3 – stav:  byt nový, k rekonstrukci, již obývaný, zrekonstruovaný 

 K4 – příslušenství: sklep, balkón, terasa nebo zahrada  

 K5 – parkování: možnost parkování v/u bytového domu 

Výsledné hodnoty bytů porovnávací metodou jsou uvedeny v příloze 19.  

V tabulce níže jsou uvedeny výsledné hodnoty pro jednotlivé byty a celková hodnota 

všech jednotek v objektu.   

 

Tabulka 14 Hodnota bytů a obchodního prostoru určená porovnávací metodou 

Typ bytové 

jednotky 

Bytová jednotka – ozn. Podlahová 

plocha m2 

Hodnota bytu a 

obchodního prostoru 

Obchodní prostory 40,5 1 223 727Kč 

1+KK II/2A, II/4A, II/6A 38 3 *    2 557 300Kč 

III/7A, III/9A, III/11A 38 3 *    2 603 123Kč 

IV/13A 38,9 2 633 010Kč 

V/15A 39 2 649 064Kč 

2+KK II/3A 52,9 3 013 021Kč 

II/5A 45,3 2 525 628Kč 

III/8A 52,9 3 010 164Kč 

III/10A 45,3 2 564 655Kč 

3+KK I/1A 67 3 870 516Kč 

V/16A 91,4 6 064 189Kč 

4+KK IV/12A 98,1 5 290 958Kč 

IV/14A 89,4 4 767 299Kč 

Celkem 53 093 500Kč 
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Tabulka 15 Hodnota za 1m2 určená porovnávací metodou 

Typ bytové 

jednotky 

Bytová jednotka – ozn. Podlahová 

plocha m2 

Hodnota za 1m2  

Obchodní prostory 40,5 30 215Kč 

1+KK II/2A, II/4A, II/6A 38 3 *    65 740Kč 

III/7A, III/9A, III/11A 38 3 *    66 918Kč 

IV/13A 38,9 67 687Kč 

V/15A 39 68 099Kč 

2+KK II3A 52,9 56 957Kč 

II5A 45,3 55 753Kč 

III/8A 52,9 56 903Kč 

III/10A 45,3 55 753Kč 

3+KK I/1A 67 57 769Kč 

V/16A 91,4 66 348Kč 

4+KK IV/12A 98,1 53 934Kč 

IV/14A 89,4 53 325Kč 

 

Z tabulky vyplývá, že nejdražším bytem je byt 3+KK, jelikož má velkou plochu 

a také velkou terasu. Cena se vždy snižuje s rostoucí plochou v bytovém domě. 

Nejdražšími jsou byty 1+KK. Byty 1+KK jsou v cenovém rozmezí 2 557 300 až 

2 649 064Kč. Byty 2+KK v cenovém rozmezí 2 525 628Kč až 3 013 021Kč. Byt 3+KK 

v 1.NP je s velkou zahrádkou přístupnou pouze z tohoto bytu, a proto je jeho cena vyšší 

proti standardu, a to s cenou 3 870 516Kč. Také byt 3+KK v posledním pátém patře, má 

zase velkou terasu a je podstatně dražší, za cenu 6 064 189Kč. Byty 4+KK jsou 

v cenovém rozmezí 4 767 299Kč až 5 290 958Kč, kde je to dáno plochou bytové 

jednotky bytu. 
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6.4.3 VÝPOČET TRŽNÍ HODNOTY BYTŮ 

Tržní hodnotu bytů vypočteme váženým průměrem ze tří výše vypočtených 

hodnot, kde hodnota určená nákladovou metodou bude zastoupena 30 %, hodnota 

určená příjmovou metodou 30 % a hodnota určená porovnávací metodou 40 %. Tabulka 

16 zobrazuje výsledné tržní hodnoty jednotlivých bytů v Brně.  

 

Tabulka 16 Tržní hodnota jednotek 

Byt Nákladová 

metoda [Kč] 

Výnosová 

metoda [Kč] 

Porovnávací 

metoda [Kč] 

Tržní 

hodnota [Kč] 

II/2A 1 847 034 3 244 267 2 557 300 2 550 310 

II/4A 1 851 795 3 244 267 2 557 300 2 551 739 

II/6A 1 780 389 3 244 267 2 557 300 2 530 317 

III/7A 1 847 034 3 295 709 2 603 123 2 584 072 

III/9A 1 851 795 3 295 709 2 603 123 2 585 500 

III/11A 1 780 389 3 295 709 2 603 123 2 564 079 

IV/13A 1 851 795 3 325 136 2 633 010 2 606 283 

V/15A 1 856 555 3 370 629 2 649 064 2 627 781 

II/3A 2 518 251 3 347 939 3 013 021 2 965 065 

II/5A 2 156 460 2 798 003 2 525 628 2 496 590 

III/8A 2 518 251 3 403 393 3 010 164 2 980 559 

III/10A 2 156 460 2 844 690 2 564 655 2 526 207 

I/1A 3 189 467 3 382 271 3 870 516 3 519 728 

V/16A 4 351 004 4 887 091 6 064 189 5 197 104 

IV/12A 4 669 951 5 216 020 5 290 958 5 082 175 

IV/14A 4 255 796 4 745 836 4 767 299 4 607 409 

Obchodní 

prostor 

1 927 961 3 607 985 1 223 727 2 150 275 

Celkem 52 125 192 
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Graf 3 Hodnoty bytů a obchodního prostoru 
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6.5 PRODEJ BYTOVÉHO DOMU 

Vytvořila jsem malou databázi činžovních domů, které jsou k nalezení na inzercích, 

na webových stránkách www.sreality.cz. Jedná se o činžovní domy menší plochy, velké 

bytové domy, nejsou na internetových inzercích k nalezení. Jejich ceny jsou k nalezení 

pouze po kontaktu realitní kanceláře. Databáze je uvedena v příloze 15. 

Koeficienty odlišnosti byly použity tyto: 

 K1 – lokalita:  poloha a dostupnost vzhledem k centru města 

 K2 – velikost:  velikost užitkové plochy 

 K3 – stav:  technický stav budovy, novostavba, před rekonstrukcí, po 

rekonstrukci 

 K4 – občanská vybavenost: vzdálenost od školek, škol, obchodů,.. 

 K5 – parkování: možnost parkování v/u bytového domu 

Výpočet je v příloze 20. 

Celková cena bytového domu činí 49 276 565Kč. Cena přesahuje výši nákladů na 

výstavbu, avšak z databáze, kterou jsem vytvořila, není možné zaručit přesnost 

výsledku. Domy v databázi byly nesrovnatelně menší svou užitnou plochou, 

technickým stavem i počtem bytů v bytovém domě. 

Do konečného výsledku bych nedoporučovala prodat po výstavbě celý bytový dům. 

  

http://www.sreality.cz/
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7 VYHODNOCENÍ 

Má diplomová práce se zabývala třemi základními variantami postupů a výpočtů, pro 

určení nejlepší volby vložení investice do výstavby bytového domu „Kadetka“ 

v Králově Poli, v Brně. 

První variantou bylo řešení situace, kdy by se měly byty pronajímat po bytových 

jednotkách po dobu 50-ti let, společně dohromady s jedním garážovým stáním a 

nebytovými prostory. 

Druhou variantou bylo bytový dům rozprodat po bytových jednotkách. 

Třetí variantou bylo prodat bytový dům, po výstavbě, jako celek. 

Nejprve byly celkové náklady (pro porovnání metod a jejich vyhodnocení) spojené 

s výstavbou stanoveny dle krycího listu společně s výpočtem ceny pozemku a dle 

rozdělení diplomové práce, kdy se věnuji pouze objektu A, na částku 39 482 120Kč. 

Nyní máme představu, jakou hodnotu má náš objekt, abychom jej neprodali za málo 

peněz a netratili. 

Pro první variantu lze, z vypočtených údajů doporučit výstavbu bytového domu, 

protože čistá současná hodnota investice dosahuje kladných hodnot a tím nám přináší 

zisk. Z této varianty vyplývá zisk 11 308 081Kč, k návratnosti investice by došlo 

koncem 30 roku. Velkým přínosem při zvolení této varianty by byl jednoznačně 

dlouhodobý konstantní příjem bez větších výkyvů.  

Ze zjištěných údajů se nejvíce pronajímají malé byty, nejvíce byty typu 1+KK nebo 

2+KK. Vybraný bytový dům „Kadetka“ je svým pojetím převážně složen z malých bytů 

s dispozicí 1+KK, nebo 2+KK a tím velmi vhodný pro tuto variantu. 

Pro druhou variantu, rozprodání bytového domu po bytových jednotkách, je spočten 

příjem z investice, který se bude rovnat součtu tržních hodnot všech jednotek. Rozdíl 

příjmu a výdaje určí velikost zisku nebo ztráty. Příjem u této varianty dosahuje výše  

52 125 192Kč, výdaj na výstavbu bytového domu činí 39 482 120Kč. Zisk z této 

varianty je 12 643 072Kč. Tuto variantu lze tedy doporučit. Kladem bude především 

rychlá návratnost investice, která nastane prodáním všech jednotek. 

    Třetí variantou je prodej bytového domu jako celku. Porovnávací metodou jsem 

zjistila cenu domu, která činí 49 276 565Kč. Výše ceny přesahuje výši nákladů na 

výstavbu činících 39 482 120Kč a ziskem u této varianty je hodnota 9 794 445Kč.  
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Tabulka 17 Přehled zisku/ztráty uvažovaných variant investice. 

Varianta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Popis Pronájem bytových 

jednotek 

Prodej po bytových 

jednotkách 

Prodej bytového 

domu 

Zisk / Ztráta 11 308 081Kč  12 643 072Kč  9 794 445Kč.  

 

    Při porovnání všech variant v tabulce 17 je vidět, že jsou všechny ziskové. 

Z časového hlediska je užívání bytového domu, ke krátkodobému pronajímání, 

nevýhodné. Investice do výstavby se do 30roku nevrátí. Jestliže investor plánuje rychlý 

návrat investice a brzy očekávaný zisk, je pro něj výhodné rozprodat bytový dům po 

bytových jednotkách. Pokud se ovšem nejedná o krátkodobou investici, bylo by lepší 

bytový dům pronajímat. 

    Mnou navržená vítězná varianta je varianta číslo dva rozprodání bytových jednotek 

bytového domu. Z výsledků vyplývá, že je tato varianta nejvýnosnější, i když pronájmy 

jsou těsně v závěsu. Volím tuto varianta pro rychlost navrácení investice. 

    V kapitole 6 jsem si stanovila předpoklad, že bude nejvýhodnější varianta prodeje 

bytových jednotek. 

Jak je vidět, předpoklad a odhad vítězné varianty na začátku výpočtu byl správný. 

    Avšak výstavba bytového domu „Kadetka“ je již dokončena a na realitních serverech 

můžeme narazit na inzeráty s možností pronájmu bytových jednotek. Ve skutečnosti je 

tedy vidět, že vyhrála varianta 1, kdy dochází k pronájmu bytových jednotek. 
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8 ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala návratností vložení investic do výstavby bytového domu v 

Brně. Cílem práce bylo zjištění, zda po výstavbě bytového domu je výhodnější ho 

pronajímat po bytech, prodat po bytech, nebo jej prodat celý hned po výstavbě. 

V první části práce jsem se zabývala pojmy a definicemi používanými u oceňování 

staveb. Z této části je patrná značná nejednotnost právních předpisů ve výkladu 

některých pojmů používaných při oceňování nemovitých věcí a také bytovým fondem 

města Brna. 

V další části byla z developerských firemních údajů zjištěna nákladová hodnota 

stavby, dokumentace bytového domu a informace o výstavbě bytového domu. 

Investiční náklady jsou součtem ceny z podrobného nabídkového rozpočtu a ceny 

pozemku. Pro výpočet byly použity tři základní metody: nákladová, výnosová a 

porovnávací.  

Výnosová metoda vycházela z porovnání nájmů v Brně. Následně jsem vypočetla 

čistou současnou hodnotu, vnitřní výnosové procento a dobu návratnosti. 

Porovnávací metoda je velmi podobná výnosové metodě, jen se neporovnávají 

nájmy, ale prodeje bytových jednotek. Určení tržní hodnoty proběhlo váhovým 

průměrem z předchozích variant. 

Nakonec jsem pomocí porovnávací metody určila cenu bytového domu jako celku. 

Při vyhodnocení investice jsem vycházela z porovnání celkových nákladů s výnosy. 

V mém případě byly všechny tři varianty výnosné, a tak jsem k tomu přistupovala 

z hlediska časového, kdy se jeví nejvýhodnější varianta prodeje bytových jednotek, 

jelikož přinese srovnatelný zisk s pronájmem po bytových jednotkách, ale zajistí nám 

výhodnou investici mnohem rychleji. 
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