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 Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá srovnáním cen rodinného domu v Brně – Králově Poli 

v letech 2015 a 2016. Tento rodinný dům se nachází v blízkosti centra města Brna a následně 

bude simulací přemístěn do okrajové městské části Brna – Líšně. Ceny domu se určí cenou 

zjištěnou a cenou obvyklou. Úkolem je vyhodnocení rozdílnosti cen, v závislosti na době 

ocenění a umístění. Následuje stanovení faktorů, které ceny ovlivňují. 

Abstract   

Diploma thesis deals with price comparison of family house in Brno – Královo Pole 

between 2015 and 2016. This family house is located near of the town center and then will be 

as a simulation moved to the outskirts, Brno – Líšeň. House prices are determined by 

observed price and market value. The task is to find out and evaluate the price differences, 

dependents to the valuation time and the place. I will make summary of factors that affect 

these prices. 
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ÚVOD 

Jak již napovídá název diplomové práce, jejím tématem je srovnání cen rodinného 

domu v různých částech města Brna v letech 2015 a 2016.  

Úkolem je určit cenu zjištěnou a cenu obvyklou v letech 2015 a 2016 pro konkrétní 

rodinný dům, který se nachází blízkosti centra města Brna, v městské části Královo – Pole. 

Tento dům bude následně simulací přemístěn do okrajové městské části Brno – Líšeň, za 

účelem zjištění rozdílnosti cen v závislosti na umístění vůči centru. 

Diplomová práce je z důvodu přehlednosti rozdělena na část teoretickou a část 

praktickou. 

V teoretické části jsou uvedeny právní předpisy, objasněny používané pojmy, definice 

a metody, které se týkají oceňování  nemovitých věcí a jsou s daným tématem spojené. 

V praktické části podrobně seznamuji s oceňovaným rodinným domem a jsou uvedeny 

základní informace o předmětných brněnských městských částech – Královo pole a Líšeň. 

Následně jsou pracována data, která byla zjištěna na základě průzkumu realitního trhu 

daných oblastí, určení ceny obvyklé, postupný výpočet v rámci ocenění dle cenových 

předpisů a v neposlední řadě jsou shrnuty a rekapitulovány výsledky. Tj. vyhodnocení 

rozdílnosti cen pro jednotlivá ocenění v závislosti na roku ocenění a vzdálenosti od centra 

města Brna, porovnání ceny zjištěné a ceny obvyklé a budou stanoveny faktory, které tyto 

ceny ovlivňují. 
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1  TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsou vysvětleny a přiblíženy základní pojmy související 

s oceňováním, které se v praktické části diplomové práce používají a je třeba je definovat. 

Dále jsou zde vysvětleny použité metody ocenění a uvedeny přesné postupy oceňování podle 

oceňovacích předpisů. 

1.1 ODBORNÉ POJMY 

1.1.1 Nemovitá věc 

Občanský zákoník z roku 1964 používal pro nemovité věci pojem nemovitosti. 

Ty byly definovány v § 119 jako pozemky nebo stavby spojené se zemí pevným základem. 

Od 1. ledna 2014 používá nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

pojem nemovitá věc. „ (1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

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

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

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

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.“ (5, 

§ 498) 

V České republice jsou nemovité věci evidovány v katastru nemovitostí. Tuto evidenci 

zajišťuje Český úřad zeměměřičský a katastrální. Katastr nemovitostí je soubor informací a údajů 

o nemovitostech zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení. Jejich 

součástí je evidence práv k těmto nemovitým věcem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu dalších 

důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících. (6, § 1 – 4) 

V diplomové práci, ať už v její teoretické části nebo praktické, používám pro nemovitou 

věc pojem nemovitost. 

1.1.2 Pozemky 

Pozemek je definován ve více právních řádech. V zákoně č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku (dále jen zákon o oceňování majetku) je pozemek členěn pro účely 

oceňování v § 9 takto: 

,,(1) Pro účely oceňování se pozemky člení na 

a) stavební pozemky, 
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b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 

c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, 

a zalesněné nelesní pozemky, 

d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d)26). 

(2) Stavební pozemky se pro účely oceňování dále člení na 

a) nezastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

2. evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích pozemků, které byly 

vydaným územním rozhodnutím, regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou nahrazující 

územní rozhodnutí nebo územním souhlasem určeny k zastavění; je-li zvláštním předpisem 

stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze část 

odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění, 

3. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, v 

jednotném funkčním celku. Jednotným funkčním celkem se rozumějí pozemky v druhu 

pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný 

v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří se stavbou, se společným 

účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může být i více pozemků druhu pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, 

4. evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

b) zastavěné pozemky, 

1. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

2. evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které jsou již 

zastavěny, 

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí. 

(3) Další členění pozemků pro účely ocenění v návaznosti na druh pozemku a jeho účel 

užití stanoví vyhláška. 
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(4) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které 

nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní 

hospodářství netvořícími součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely 

oceňování není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, 

pomníky, sochami apod. 

(5) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru 

nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem 

se vychází při oceňování ze skutečného stavu.“(3, § 9) 

V zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (tzv. stavební 

zákon, dále jen stavební zákon) je stavebním pozemkem rozumí „jeho část nebo soubor 

pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním 

plánem, c) zastavěným stavebním pozemkem pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 

stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící 

souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.“ (4, § 2 odst. 1) 

Podle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí se rozumí 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.“ (6, § 2) 

1.1.3 Parcela 

Parcelou je dle katastrálního zákona „pozemek, který je geometricky a polohově určen, 

zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem. Stavební parcelou pozemek 

evidovaný v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Pozemkovou parcelou pozemek, 

který není stavební parcelou.“ (6, § 2) 

1.1.4 Stavba, budova a rodinný dům 

Stavby se pro účely oceňování dle zákona o oceňování majetku člení na: 

„a) stavby pozemní, kterými jsou 
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1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 

uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 

užitkovými prostory, 

2. jednotky, 

3. venkovní úpravy, 

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

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

a další stavby speciálního charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby.“(3, § 3) 

Další členění staveb na jednotlivé druhy dle tohoto zákona stanovuje vyhláška 

č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku. 

Stavební zákon popisuje stavbu jako „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, 

u které předem stavební úřad omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek 

plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům je stavba pro reklamu. 

Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo 

změna dokončené stavby. 

Změnou dokončené stavby je: 

a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 

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

s dosavadní stavbou, 

c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; 

za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.“ (4, § 2 odst. 3 – 5) 

 

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

se stavbou pro bydlení rozumí „bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy 

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



16 

 

Budovou se dle katastrálního zákona rozumí „nadzemní stavba spojená se zemí pevným 

základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami 

a střešní konstrukcí.“ (7, § 2) 

 

Rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ (7, § 2) 

Velmi podobně je rodinný dům definován i v oceňovací vyhlášce č.441/2013 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.1.5 Obestavěný prostor, zastavěná, podlahová a užitná plocha 

Obestavěný prostor se podle ceňovací vyhlášky, stanoví jako součet obestavěného prostoru 

spodní stavby, horní stavby a zastřešení (s prostorem základů se nepočítá). (8, příl. č. 1) 

Jednotlivé podlaží jsou ohraničeny: 

Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen 

a) po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací a osvětlovací prostory 

o šířce větší než 0,15 m se uvažují celým rozměrem, 

b) dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, který není 

podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, připočte se 0,10 m, 

c) nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. 

Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen 

a) po stranách vnějšími plochami staveb, 

b) dole spodním lícem podlahy 1. NP; pokud je u nepodsklepených staveb nebo jejich částí 

podlaha prvního nadzemního podlaží výše než přiléhající terén, připočte se i prostor 

obestavěný podezdívkou ohraničený dole průměrnou rovinou terénu u nepodsklepené části, 

nahoře spodním lícem podlahy 1. NP. V případě, že je podsklepená jen část stavby, připočte 

se 0,10 m na konstrukci podlahy vždy v 1. NP, není-li tloušťka podlahy měřitelná nebo jestliže 
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podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou konstrukci částečného 

podzemního podlaží, 

c) nahoře v části, nad níž je půda, horním lícem podlahy půdy; v části, nad níž je plochá 

střecha nebo sklonitá střecha bez půdního prostoru, vnějším lícem střešní krytiny, u teras 

horním lícem dlažby. 

Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu 

na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné 

výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. 

Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako 

objem geometrického tělesa. 

Neodečítají se 

a) otvory a výklenky v obvodových zdech, 

b) lodžie, vsunuté (zapuštěné) balkony, verandy a podobně, 

c) nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. 

(6) Neuvažují se 

a) balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi, 

b) římsy, pilastry, půlsloupy, 

c) vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, jako jsou atiky, komíny, 

ventilace, přesahující požární a štítové zdi. 

(7) Připočítají se 

balkony a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,50 m, a to objemem zjištěným 

vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m.“ (8, příl. č. 1) 

 

Zastavěnou plochou stavby se dle vyhlášky rozumí „plocha ohraničená ortogonálními 

průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. 

Izolační přizdívky se nezapočítávají.“ (8, příl. č. 1) Jednoduše lze říci, že jde o veškerou 

plochu pod vnějším obvodem stavby. 

Podlahová plocha 

Dle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. se výpočet podlahové plochy udává následovně: 
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„Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu 

včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou 

stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena 

vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 

Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména 

skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. (9, § 3) 

Jednoduše řečeno, je to součet ploch podlah místností, které jsou v bytě i mimo byt. 

Znamená to, že jsou v této ploše zahrnuty i sklepy, které jsou výhradně využívány majiteli. 

V podlahové ploše naopak nejsou zahrnuty zdi, komíny, stoupačky ani schodiště. 

Užitná plocha   

Podle nařízení Komise (ES) č. 1503/2006, je „součástí celkové užitné plochy obytné 

budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s 

příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.“ (10, příl. 1) 

Pro určení ceny obvyklé však nebyl do užitné plochy započítán sklep, půda, balkon 

a ani garáž. Důvody jsou upřesněny v kap. 2.4.1. 

1.1.6 Podlaží 

1) Podlažím se pro výpočet výměr rozumí část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m 

oddělená 

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží, 

b) nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží, 

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, 

u střech, resp. částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení, 

d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem 

hřebene střechy. 

(2) Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí přístupný prostor o světlé 

výšce nejméně 1,70 m alespoň v jednom místě, stavebně upravený k účelovému využití. 

(3) Podlaží se rozdělují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje 

každé podlaží, které má úroveň horního líce podlahy v průměru níže než 0,80 m pod úrovní 

okolního terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpočet průměru se uvažují místa ve čtyřech 

reprezentativních rozích posuzovaného podlaží. 
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(4) Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží 

(1.NP), druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží výše nejméně 

o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MeP), 

s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže nižšího (tedy mezi 1. NP a 2. NP je 1. 

MeP). 

(5) Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží 

(1. PP), druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. Je-li podlaha části podlaží níže nejméně 

o jednu a nejvýše o dvě třetiny výšky podlaží, je možno je označit jako mezipatro (MePP), 

s pořadovým číslem odvozeným od podlaží nejblíže vyššího (tedy mezi 1. NP a 1. PP 

je 1.MePP). 

(6) Při popisu budovy se uvádí počet nadzemních podlaží včetně podlaží o menší ploše 

a obdobně počet podzemních podlaží, například budova se čtyřmi nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. (8, příl. č. 1) 

1.1.7 Součást věci a příslušenství věci 

Pojem součást věci je v občanském zákoníku „vše, co k ní podle její povahy náleží 

a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.“ (5, § 505) 

„Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, 

aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Byla-li 

vedlejší věc od hlavní věci přechodně odloučena, nepřestává být příslušenstvím.“ (5, § 510) 

1.1.8 Cena a hodnota 

Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za 

zboží či službu. Je nebo není zveřejněna. (1, s. 47) 

Může se stanovit buď dohodou nebo oceněním podle zvláštního předpisu. Cenu 

je možno rozdělovat takto: 

„Cena je peněžní částka 

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

b) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji. (3, § 25) 

Hodnota oproti ceně není skutečně požadovanou, zaplacenou nebo nabízenou cenou. 
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Jedná se ekonomickou vazbu mezi peněžním vztahem a zbožím, popřípadě službami. (1. 

s. 47) 

1.1.9 Druhy cen 

Cena zjištěná označována též jako cena administrativní či úřední. Jedná se o cenu zjištěnou 

podle cenového předpisu, tj. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a prováděcí 

vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 441/2013 Sb. (1. s. 47) 

Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době jejího pořízení (u nemovité 

věci, zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez odpočtu opotřebení. (1. s. 47) 

Cena reprodukční se rozumí cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou věc 

pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Tento typ ceny se zejména používá v 

pojišťovnictví, při stanovení výše pojistného, případně při plnění škody na nemovité věci. (1. 

s. 51) 

Cena obecná (obvyklá, tržní) je cena, za kterou je možné věc v daném místě a čase prodat 

nebo koupit. (1. s. 52) 

Definice podle zákona o oceňování majetku : 

„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 přikládaná majetku nebo službě vyplývající 

z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“ (3, § 2) 

Mimořádná cena  

„Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby“ (3, § 2) 
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Základní cena 

Základní cenou je myšlena cena určená jednotkovými cenami uvedenými ve vyhlášce 

č. 441/2013 Sb. 

Výchozí cena 

Pojem pro cenu nové stavby, bez odpočtu opotřebení, označovaná jako CN. Tj. Cena 

nové stavby. (1, s. 54) 

1.1.10 Druhy hodnot 

Věcná hodnota (též časová cena) je reprodukční cena věci, která je snížená o přímé 

opotřebení a odpovídá průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity 

používání, ve výsledku je pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují 

okamžité užívání věci. (1, s. 51) 

Výnosová hodnota je součet diskontovaných budoucích příjmů z nemovitosti. U nemovitostí 

se zjistí z dosaženého ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz, do kterých by 

se měly započítat odpisy, průměrná roční údržba, správa nemovitosti, daň z nemovitosti, 

pojištění apod. (1, s. 51) 

1.2 METODY OCEŇOVÁNÍ 

Jako použité způsoby ocenění nemovité věci byly v této diplomové práci použity dvě 

metody. První je určení ovyklé ceny tržním způsobem ocenění a to metodou přímého 

porovnání. Tou další je ocenění podle platného cenového předpisu, kterým je zákon 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení 

některých ustanovení zákona o oceňování majetku v aktuálním znění.  

1.2.1 Tržní způsob ocenění 

Tržní způsob ocenění nazývaný též jako „obvyklá cena” udává reálnou hodnotu 

nemovitosti na trhu a je potřebný pro všechny účely, kromě daňových. Podle definice 

v zákoně oceňování majetku č.151/1997 Sb. je to cena, která 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 zohledňují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 
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okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. (3, § 

2) 

Je to tedy odhadcem stanovená cena, kterou má daná nemovitost na trhu. Důležitou 

roli hrají faktory, jako jsou majetkoprávní poměry, okolí nemovitosti, lokalita, dostupné 

služby apod. 

Zákonem není stanoven žádný univerzální postup pro tržní ocenění. Je tedy třeba se 

řídit svými morálními zásadami a obecně uznávanou teorií. V současné době jsou nejčastěji 

používány tři základní metody, případně jejich kombinace. 

Nákladová metoda „vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu 

ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění.“ (1, s. 176) 

Výnosová metoda, jež počítá s budoucími zisky, které budova bude vynášet a dle zákona 

o oceňování majetku, je „výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění 

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

obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry)“. (1, s. 176) 

Porovnávací metoda „ je založena na porovnání oceňované nemovitosti s nemovitostmi 

porovnatelných parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek.“ (1, s. 176) 

Předpokladem použití této metody je existence databáze porovnatelných nemovitostí. 

Při tvorbě databází však narážíme na dva zásadní problémy – úplnost a pravdivost informací.  

Porovnávací metoda může být použita ve dvou variantách. Nepřímé porovnání a přímé 

porovnání, které bylo použito v diplomové práci. Oceňovaná nemovitost je porovnávána 

s řadou co nejvíce podobných nemovitostí. Výsledkem je odhadnutá hodnota nebo její 

rozmezí. Používá se v případech, kdy můžeme srovnání provést alespoň se třemi 

srovnávacími nemovitostmi, o kterých známe přesné informace, a jejich pramen je nutné 

v posudku uvést. Porovnání se provádí pomocí koeficientů odlišnosti, které nejsou závazné, 

ale doporučovanými bývají například velikost, poloha, garáž, pozemek, technický stav. Jejich 

počet a volba závisí na znalci. Index odlišnosti získáme vynásobením výše zmiňovaných 

koeficientů odlišnosti. (1, s. 150) 

1.2.2 Ocenění dle cenových předpisů 

Pojmem cena zjištěná (cena administrativní), rozumíme cenu zjištěnou podle 

cenového předpisu (11, § 16), kterým je zákon č.151/1997 Sb., o oceňování 
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majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), který nabyl účinnosti 

dnem 1.1.1998, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb. 

k provedení zákona o oceňování majetku ve znění pozdějších předpisů.  

Nejčastějším účelem administrativních cen je zajistit tzv. daňovou spravedlnost, 

to znamená, aby žádný plátce daně nebyl oproti ostatním zvýhodněn nebo naopak 

znevýhodněn. 

Cenový předpis obsahuje různé metody ocenění, podle druhu nemovitých věcí. Já však 

uvádím pouze ty, které souvisí s mou diplomovou prací. 

Oceňění pozemků podle § 2 oceňovací vyhlášky 

„Cenová mapa stavebních pozemků 

(1) Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud 

jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které 

z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její 

textové části. 

(2) Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze 

cenou z cenové mapy ocenit, protože 

a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou, 

b) má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel 

neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo 

c) je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové 

mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou 

cenou, ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky. 

(3) Pozemky, které nesplňují podmínky uvedené v § 9 odst. 2 zákona, nelze ocenit 

podle cenové mapy stavebních pozemků.“ (8, § 2) 

Ocenění staveb porovnávacím způsobem podle § 34 oceňovací vyhlášky 

„Cena stavby porovnávacím způsobem se určuje u staveb, které vyhovují podmínkám 

uvedeným v § 35 až 37, podle vzorce 

CSp=OP × ZCU × IT × Ip, 

Kde CSp ..... cena stavby určená porovnávacím způsobem, 
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OP ...... obestavěný prostor v m3, 

ZCU ... základní cena upravená stavby v Kč za m3, 

IT ......... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1, 

Ip ......... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa.“ 

Ocenění rodinného domu, rekreační chalupy a rekreačního domku podle § 35 oceňovací 

vyhlášky 

 „Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu, rekreační 

chalupy nebo rekreačního domku, vymezených v § 13 odst. 2 a 5, s výjimkou těch, které patří 

k původní zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně“ 

„Základní cena upravená rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního 

domku se určí podle vzorce 

ZCU=ZC × Iv , 

kde 

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru, 

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 

Iv ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce 

 

kde 

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení 

 uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce. 

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 24 k této vyhlášce. 

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemovitosti podle jejich charakteristik 

do kvalitativního pásma znaku. 
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Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa.“ 

(3) V základní ceně je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekreační 

chalupy nebo rekreačního domku uvedené v příloze č. 11 k této vyhlášce. 

 (5) Cena rodinného domu, rekreační chalupy nebo rekreačního domku, určená 

porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu společně užívaných venkovních úprav, uvedených v 

příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položek č. 15, 19, 21, 23 a 34, a popřípadě cenu společně 

užívaných vedlejších staveb, pokud součet výměr jejich zastavěných ploch není větší než 25 

m2“ (8, § 34) 

Ocenění garáže podle § 37 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

„(1) Cena porovnávacím způsobem se určí u dokončené samostatné nebo řadové, 

jednopodlažní nebo dvoupodlažní garáže, která není společně užívána s jinými stavbami, 

kromě staveb oceňovaných podle § 35 a 36. 

(2) Základní cena upravená garáže se určí podle vzorce 

ZCU = ZC x Iv , 

kde 

ZCU ... základní cena upravená v Kč za m3 obestaveného prostoru, 

ZC ...... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 v příloze č. 26 k této vyhlášce, 

IV ........ index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce 

 

kde 

Vi ... hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení podle 

tabulky č. 2 přílohy č. 26 k této vyhlášce. 

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty 

jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze č. 26 k této vyhlášce. 

Hodnota i-tého znaku se stanoví začleněním nemo- vitosti podle jejích charakteristik 

do kvalitativního pásma znaku. 
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Index se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa. 

(3) Cena garáže určená porovnávacím způsobem zahrnuje popřípadě i cenu společně 

užívaných venkov- ních úprav, uvedených v příloze č. 17 k této vyhlášce, kromě položky 2.7. 

(4) Pokud zastavěná plocha stavby, nerozdělená příčkami, přesáhne 100 m2 nebo 

stavba má více než dvě podlaží, určí se cena garáže podle § 12.“ (8, § 37) 

Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny 

„(1) Základní ceny ovocných dřevin, vinné révy a rostlin chmelu, jakož i možnosti 

a způsoby jejich úpravy, jsou uvedeny 

a) pro ovocné dřeviny v příloze č. 36 k této vyhlášce, rozdělené na část 1 - intenzivní 

výsadba v Kč za m2 a část 2 - extenzivní, zahrádková výsadba, vesměs v Kč za ks.“ (8, § 46, 

odst. 1) 
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2  PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 ZÁJMOVÁ LOKALITA – BRNO 

2.1.1 Základní informace  

Brno je druhé největší město České republiky a největší město na Moravě, s téměř  

400 000 obyvateli. (12) V jeho metropolitní oblasti žije asi 600 tisíc obyvatel.(13) Je sídlem 

Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno – město. Leží 

na soutoku řek Svratky a Svitavy. Centrum vysokého školství, vědy, výzkumu a inovací. 

Město se zajímavou architekturou, město výstav a veletrhů, kaváren, letních slavností, 

festivalů a ohňostrojů. Místo, kde se koná mistrovství světa silničních motocyklů i další 

významné sportovní akce. (14) 

2.1.2 Městské části 

Statutární město Brno je rozděleno do 29 městských částí s vlastním zastupitelstvem, 

starostou a radou. 

Mezi městské části patří Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Černovice, Chrlice, Ivanovice, 

Jehnice, Jih, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Královo Pole, Líšeň, Maloměřice 

a Obřany, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora, Sever, Slatina, Starý 

Lískovec, Střed, Tuřany, Útěchov, Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín  a Židenice. 

 

Obr. č. 1 – Městské části města Brna 

(zdroj: 15) 



28 

2.2 ZVOLENÉ LOKALITY 

Oceňovaný objekt se nachází v městské části Brno – Královo Pole, která přímo 

sousedí s městskou částí Brno – Střed. Aby byla splněna podstata zadání této diplomové 

práce, bude později objekt simulací přemístěn do okrajové městské části, kterou jsem 

si zvolila Brno – Líšeň.  

2.2.1 Městska část Brno – Královo Pole 

Základní informace o městské části 

 Královo Pole sousedí s městskými částmi Brno – Žabovřesky, Komín, Medlánky, 

Řečkovice a Mokrá Hora, Brno – Sever a městkou části Brno – Střed. Rozkládá se 

na 1007 ha, k poslednímu sčítání lidu, domů a bytů, t.j. 26. 3. 2011 měla městská část 28 674 

obyvatel. (12) 

Historie 

První písemné prameny se zmiňují o Králově Poli v polovině 13. století. Až do 19. 

Století, kdy bylo nazýváno jako Nová Ves. Roku 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. (16) 

Opravdový přelom v dějinách Králova Pole znamenalo založení Královopolské 

strojírny, vybudování železnice Brno – Tišnov. Nová silnice nahradila starou pražskou cestu. 

Královo Pole se rozrůstalo, vznikla Palackého třída a rozvoj ještě umocnilo roku 1905 

povýšení Králova Pole na město. K Brnu se Královo Pole připojilo až po válce, v roce 1919.  

V období první republiky se Královo Pole rozvíjelo v moderní urbanistický celek.  V 

okolí strojírny vznikaly kolonie dělnických domků (Divišova čtvrť) a kontrastovaly tak 

s vilovou čtvrtí mezi ulicemi Dobrovského a Svatopluka Čecha. V období komunistického 

režimu se výrazně změnila tvář Králova Pole, kdy jej proťaly frekventované široké silnice. Od 

začátku 70. let se stavělo rozsáhlé sídliště, 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. (17) 
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Obr č. 2 – Pohled na Královo Pole, r.1911 

(zdroj: 18) 

Občanská vybavenost 

Městská část Brno - Královo Pole má veškerou městskou infrastrukturu a občanskou 

vybavenost. Co se týče vzdělání, je zde zastoupeno několik mateřských, základních, 

odborných i vysokých škol, gymnázia a učiliště, sportovní, kulturní a zdravotnické zařízení 

a městská hromadná doprava. (19) 

Shrnutí 

Společně se sousední městskou části Brno – Žabovřesky a Veveří, je Královo Pole 

považováno za dobrou adresu. Vzhledem k bezprostřední blízkosti centru města patří 

k nejžádanějším lokalitám v Brně. 
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2.2.2 Městska část Brno – Líšeň 

Základní informace o městské části 

Leží ve východní části města Brna a sousedí s městskými částmi Vinohrady, Slatina a 

Židenice. Sousedními obcemi Líšně jsou Kanice, Ochoz, Podolí a Mokrá – Horákov. Počet 

obyvatel, dle posledního stítání lidu je 26 78 a rozloha této městské části je 1571 ha. (12) 

Historie 

První zmínka je z roku 1306, kdy Líšeň již patřila mezi větší a významnější vsi. 

K městu Brnu byla Líšeň připojena 1. ledna 1944. Původně židenické části moderního 

katastru Líšně, zahrnující i okrajovou západní část dnešního sídliště Nová Líšeň, však byly 

k Brnu připojeny již 16. dubna 1919. 

Dnešní katastrální hranice získala Líšeň ve druhé polovině 60. let 20. století 

při radikální komunistické katastrální reformě Brna. Roku 1971 městská část Líšeň získala 

název Brno XII. a zároveň byly hranice území pod správou zdejšího MNV dány do souladu 

s katastrálními hranicemi Líšně z konce 60. let. Roku 1975 byl v Líšni zrušen Místní národní 

výbor a celé katastrální území Líšně pak bylo až do roku 1990 součástí tehdejšího městského 

obvodu Brno IV. Líšeňské sídliště bylo vybudováno v letech 1975–1985 v souvislosti 

s nutnou potřebou vytvořit bydlení především pro pracovníky brněnského Zetoru. (22) 

Urbanismus 

Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované 

v 80. letech 20. století). Na rozdíl od „nové“ Líšně má „stará“ Líšeň dodnes charakter spíše 

velké vesnice či městečka. Starou Líšeň tvoří především původní zástavba a rodinné domy, 

do kterých zasahuje jen několik panelových domů ze 70. let. Novou Líšeň tvoří téměř 

výhradně panelové domy. (22) 

Občanská vybavenost 

Líšeň je podobně jako Kohoutovice nebo Bystrc vcelku vzdálená od středu města, což 

s sebou nese jednak negativa spojená s dlouhými dojezdovými časy, ale také pozitiva 

v podobě kvalitního životního prostředí v blízkosti Mariánského údolí nebo vápencového 

lomu Hády. 
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Je možné zde nalézt několik nákupních center a supermarketů, restaurací, vináren 

a kaváren, kulturní centrum, domov mládeže, několik základních a mateřských škol, 

2 gymnázia a 2 střední odborné učiliště. Dále je zde i bezpočet veřejných sportovních hřišť. 

Městská část Líšeň má k dispozici i polikliniku na ulici Horníkova a ve Staré Líšni 

je zdravotnické středisko s praktickými lékaři. 

Městská část je vybavena kompletní technickou infrastrukturou. Nemovitosti jsou 

napojeny na vodovod, oddílnou kanalizaci (v části staré Líšně je místně kanalizace jednotná), 

rozvod elektrické energie a plynovod.  

Líšeň má zajištěnu velmi dobrou dopravní obslužnost, je napojena na 2 čtyřproudové 

silnice. Při jejím severním okraji vede silnice Brno-Ochoz u Brna a na jižním konci 

je napojena na dálniční přivaděč. Okolo nové Líšně vede široká hlavní okružní silnice. 

Městská část je také velmi dobře obsluhována městskou hromadnou dopravou. Městská 

hromadná doprava v Líšni je tvořena šesti denními autobusovými linkami, třemi nočními. 

Dále je zajištěno spojení dvěma trolejbusovými linkami a spojení s centrem města je zajištěno 

vytíženou linkou tramvaje. (22) 

 

Obr. č. 3 – Pohled na Brno – Líšeň 

(zdroj: 22) 
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2.3 POPIS OCEŇOVANÉHO OBJEKTU 

2.3.1 Stávající stav 

Rodinný dům je umístěn v původní zástavbě městské části Královo Pole, která 

je situována severozápadně od centra města. Městská část navazuje přímo na centrum města, 

přičemž vzdálenost domu od centra města je 4 km. Dům je umístěn u místní zpevněné 

jednosměrné komunikaci – ulice Máchova, která kolmo navazuje na ulici Dobrovského a ulici 

Vackovu. Ulice Dobrovského ústí do ulic Palackého třída a Purkyňova, kterými je vedena 

městská hromadná doprava (tramvaje a trolejbusy). Vzdálenost domu od zastávky MHD 

je cca do 200 m. Rodinný dům je v okolní zástavbě situován jako levá strana dvojdomu 

při pohledu z ulice. Dům je od komunikace oddělen oplocenou předzahrádkou a chodníkem. 

Okolní zástavbu tvoří převážně rodinné domy, nedaleko od nemovitosti je Univerzita obrany 

a koupaliště Dobrák. Parkování je možné podél místní komunikace nebo v garáži, 

která je součástí dmu. Dostupnost do centra města i městského okruhu je velmi dobrá a 

rychlá.  

 

Obr. č. 4 – Umístění oceňovaného objektu v rámci Brna 

(zdroj: 23) 
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2.3.2 Informace o nemovitosti 

Jedná se o dvoubytový rodinný dům – v 1.NP je dvoupokojový byt (2+1) se sociálním 

příslušenstvím a ve 2.NP je třípokojový byt s kuchyňským koutem a s vlastním sociálním 

příslušenstvím (3+kk) Součástí domu je garáž v 1.NP. Vytápění celého domu je společným 

kotlem v 1.PP. Dům má dvě podlaží nadzemní a menší část dispozice1.NP. je podsklepena. 

Dům je situován na rovinatém pozemku. Zastavěný půdorys domu je členitý a nepravidelný. 

Rodinný dům v době místního šetření nebyl trvale užíván. Uliční strana je orientována 

na severovýchodní stranu, dvorní na jihozápadní stranu. 

Dispozice domu 

• 1.PP – vstup je z 1.NP po schodišti do chodby, na kterou navazují sklepní 

prostory a kotelna ústředního vytápění, 

• 1.NP – vstup do domu je přes předzahrádku do zádveří, na které navazuje hala 

a je přístupný pokoj orientovaný do ulice. Dále je přístupna přízemní garáž pro 

1 osobní automobil. Z haly je vstup na WC, do pokoje, do koupelny a do 

kuchyně (pokoj a kuchyně jsou umístěny v přístavbě).  Z kuchyně je přístupna 

spíž a je možný vstup do zahrady, 

• 2.NP – schodiště vyúsťuje v chodbě, ze které je vstup do pokoje orientovaného 

do ulice, dále do chodby, ze které je vstup do dvou pokojů, do koupelny a 

na WC. Z pokojů v přístavbě na dvorní straně je vstup na balkón. Z chodby 

u schodiště byl přístupný kuchyňský kout. Z chodby vede schodiště do na 

půdu. 

Popis technického stavu 

Technický stav rodinného domu je průměrný. Dům není trvale užíván, byl postaven 

v roce 1925. Roku 1979 byla dle stavebního povolení zahájena přístavba na dvorní straně 

a nástavba 1.NP. Přístavba garáže byla realizovaná v r. 1960, některé rekonstrukce (sociální 

zařízení) byly realizovány cca r. 1965. A vybavení je tedy již morálně zastaralé. Dům je 

zděný o tl. zdiva 30 až 50 cm, které není v plném rozsahu izolováno proti zemní vlhkosti. 

Střecha je valbová nebo plochá, krov dřevěný, střešní krytina je z pálených tašek nebo 

z hliníkových šablon, nad garáží z pozinkovaného plechu. Klempířské prvky jsou 

z pozinkovaného plechu. Střecha má bleskovod. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, z vnější 

strany břizolitové. Stěny koupelen, WC a částečně i kuchyně jsou obloženy keramickými 
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obklady. Dveře jsou dřevěné náplňové nebo hladké lakované, plné nebo částečně zasklené, 

ocelové nebo dřevěné zárubně, do garáže je vjezd dřevěnými vraty. Okna jsou dřevěná 

zdvojená nebo dřevěná kastlová, v 1.PP. ocelová jednoduše zasklená. Vytápění domu je 

kotlem na zemní plyn nebo kotlem na tuhé palivo, radiátory jsou litinové. Příprava teplé vody 

je plynovými průtokovými ohřívači. Schodiště je dvouramenné přímočaré, betonové, s 

povrchem z umělého kamene. V domě je rozvod světelné i motorové elektrické instalace, 

zemního plynu, studené i teplé vody, zařizovací předměty jsou napojeny na veřejnou 

kanalizaci. Podlahy místností tvoří vlysy, v ostatních místnostech je keramická dlažba. 

Rodinný dům nevykazuje  závažné technické nedostatky nebo poruchy statiky, 

které mají zásadní vliv na životnost stavby. 

Přístup a příjezd k nemovitostem 

Přímo z veřejné zpevněné, jednosměrné, komunikace parc. č. 3109 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace (místní zpevněná jednosměrná komunikace – ulice Máchova) 

ve vlastnictví obce (Statutární město Brno). 

Rekonstrukce 

Budova je po částečné rekonstrukci: 

• r. 1960 byla provedena přístavba garáže, 

• r. 1980 provedena přístavba ze zahradní části. 

Inženýrské sítě a přípojky 

Nemovitost je napojena přípojkami na elektro, vodu z řadu, kanalizaci do řadu a plyn. 
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Provedení budovy 

Tab. č. 1 – Provedení budovy 

Konstrukce Provedení 

Základy a zemní práce 
Prostý beton 
bez izolace zemní vlhkosti 

Svislé konstrukce tl. 30 - 50 cm 

Vodorovné konstrukce dřevěné trámové s podhledem 

Konstrukce střechy dřevěný valbový krov 

Krytina střech 
pálené dvoudrážkové tašky 
hliníkové šablony nad přístavbou 

Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu 

Úpravy vnitřních povrchů hladká vápenná omítka 

Úpravy vnějších povrchů omítka ze škrábaného břizolitu 

Vnitřní obklady keramický obklad v koupelně, WC a kuchyně 

Schodiště betonové, nášlapná vrstva z umělého kamene 

Dveře a vrata 
náplňové, plné 
dřevěné nebo ocelové zárubně 

Okna dřevěná zdvojená nebo dřevěná kastlová 

Povrch podlah Keramická dlažba a vlysy 

Vytápění 
ústřední s plynovým kotlem +  
kotlem na tuhá paliva 
litinové radiátory 

Elektroinstalace vč. 
bleskovodu 

světelný a motorový rozvod, 
bleskovod 

Vnitřní vodovod rozvod studené i teplé vody 
Vnitřní kanalizace svislé a vodovodné potrubí 
Vnitřní plynovod rozvod plynu 
Ohřev teplé vody průtokovým ohřívačem (karmou) 

(zdroj: vlastní) 

Tab. č. 2 – Vybavení 

Název Vybavení Počet 

Koupelna vana, umyvadlo 2 

Kuchyně plynový sporák 1 

Mimořádná výbava krb 1 

(zdroj: vlastní) 

 



36 

Podlahové plochy místností 

Tab. č. 3 – Výčet místností rodinného domu 

1.PP 1.NP 2.NP 

Výčet 
místností 

plocha 
[m2] 

 

Výčet 
místností 

plocha 
[m2] 

 

Výčet 
místností 

plocha 
[m2] 

chodba 4,79 
 

zádveří 4,85 
 

chodba 5,60 

sklep 14,50 
 

hala 16,35 
 

předsíň 5,10 

sklep 7,70 
 

pokoj 24,45 
 

pokoj 24,45 

chodba 7,11 
 

WC 1,40 
 

WC 1,65 

kotelna 18,30 
 

koupelna 3,72 
 

koupelna 4,35 

sklad 9,00 
 

kuchyně 18,82 
 

pokoj 21,70 

Celkem 1.PP 61,4 
 

pokoj 16,05 
 

pokoj 24,00 

   

schodiště 4,45 
 

balkon 7,50 

   

spíž 3,60 
 

Celkem 2.NP 94,35 

   

garáž 19,21 
   

   

Celkem 1.NP 112,9 
   

(zdroj: vlastní) 

Zastavěná plocha rodinného domu 

Tab. č. 4 – Zastavěná plocha rodinného domu 

Zastavěná plocha rodinného domu 

označení výpočet celkem 

1.NP = 
2.NP 

starší část 8,00 x 10,37 82,96 

přístavba (10,00 x 3,5)+(2,04 x 0,45) 36,16 

celkem 119,12 m2 

(zdroj: vlastní) 
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2.4 URČENÍ  CENY OBVYKLÉ 

2.4.1 Vstupní hodnoty 

U vytváření databáze podobných rodinných domů jsem se často setkala s problémem, 

že v inzercích, kdy byly zdrojem různé realitní kanceláře, byla užitná plocha a zastavěná 

plocha stanoveny odlišně. Často byl do užitné plochy započítán sklep, balkon, terasa, garáž, 

nebo půda, popřípadě do zastavěné plochy započítán dvůr apod. 

Aby bylo srovnáváno srovnatelné, řešila jsem tento problém buď telefonicky 

s realitními kancelářemi, kontrolou ploch místností (pokud byly uvedeny), případně 

vyhledáním daného rodinného domu v katastru nemovitostí. Pro upřesnění jsou tedy jako 

vstupní hodnoty pro oceňovaný objekt uvažovány: 

• užitná plocha je plocha místností v 1.NP a 2.NP (tedy bez garáže, balkonu 

a půdy) – 181 m2, 

• zastavěná plocha je plocha 1.NP (2.NP je shodně velké), bez balkonu, 

vydlážděného dvorku, vstupních chodníků apod. – 119,12 m2, 

• velikost pozemku, je celková velikost stavebního pozemku a pozemkové 

parcely (zahrady) – 552 m2. 

 

Pro podobné nemovitosti, použité v databázi, je tedy zastavěná plocha rovněž 

uvažována bez nádvoří apod. Užitná plocha je uvažována bez balkonu, sklepu, terasy a 

půdy.Všechny tyto vyjmenované aspekty i další odlišnosti jsem zohlednila koeficienty 

odlišnosti K1 až K8. Texty jsou u databází ponechány původní, tedy převzaté z inzercí. Mnou 

upravená zastavěná plocha či užitná plocha se tedy mohou lišit. 
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2.4.2 Databáze rodinných domů v blízkosti centra města Brna 

Vzhledem ke skutečnosti, že poptávka po rodinných domech v blízkosti centra, natož 

podobných oceňovanému a na klidných místech převyšuje nabídku a je tedy velmi nízká, byly 

do databáze zahrnuty i rodinné domy ze sousední městské části Brno – Žabovřesky. 

Rozmístění použitých srovnatelných nemovitostí 

Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět rozmístění srovnatelných nemovitostí: 

• modrou barvou jsou označeny nemovitosti z databáze pro rok 2015, 

• zelenou barvou jsou označeny nemovitosti z databáze pro rok 2016, 

• červenou barvou je označena srovnávaná nemovitost. 

 

Obr. č. 5 – Rozmístění podobných nemovitostí pro Brno – Královo Pole 

(zdroj: 23, úprava: vlastní) 
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2.4.3 Databáze rodinných domů v blízkosti centra města Brna 

Databáze pro Brno – Královo Pole a okolí, rok 2015 

Tab. č. 5 – Databáze rodinných domů pro lokalitu Brno - Královo Pole, rok 2015 

1. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7864883 

Stav inzerce Vymazáno Datum vložení Nezjištěno 

Lokalita Brno - Žabovřesky, ul. Tichého 

Cena                                                                                              11 950 000 Kč  

Zastavěná plocha 109 Užitná plocha 218 Plocha pozemku 505 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 1 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 

Prodej rodinné vily se zahradou. Dům se nachází na hranici Masarykovi čtvrti v blízkosti 
Wilsonova lesa. Prostorný, částečně podsklepený dům se dvěma byty, garsoniérou, garáží a 
možností rozšíření o další půdní vestavbu. Dům s nutností modernizací je vhodný pro prestižní 
rodinné bydlení nebo jako sídlo firmy. Dispozice: 1. PP: garáž (29,0 m2), sklep (21,0 m2), 
chodba (5,0 m2) 1. NP: vstupní chodba se schodištěm (8,0 m2) byt (84,0 m2): hala (13,0 m2), 
pokoj (22,0 m2), pokoj (20,0 m2), kuchyně (10,0 m2), lodžie (5,5 m2) 2. NP: chodba se 
schodištěm byt (83,0 m2): hala (13,0 m2), pokoj (22,0 m2), pokoj (20,0 m2), kuchyně (10,0 
m2), lodžie (4,5 m2) Podkroví: garsoniéra (35,0 m2), půdní prostor (35,0 m2) Vybavenost: el. 
230/400 V, plyn, veřejný vodovod, kanalizace. 
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2. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7691615 

Stav inzerce Vymazáno Datum vložení Nezjištěno 

Lokalita Brno - Žabovřesky, ul. Elišky Machové 

Cena                                                                                               7 960 000 Kč  

Zastavěná plocha 110 Užitná plocha 176 Plocha pozemku 220 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby 1938 

Popis nemovitosti 

Prvorepubliková vila, která je navíc zajímavě řešena a vhodná nejen k vícegeneračnímu bydlení, 
ale je rovněž použitelná pro reprezentativní či komerční užití. Orientace SV/ JV, díky které je 
dům prosvětlený a poskytuje dostatek tepla i stínu. Nabízí také možnost půdní vestavby bez 
potřeby zvednutí střechy, která je sedlová. Vyniká svou jedinečnou polohou v rámci velmi 
klidné oblasti Žabovřesk, díky které je blízko do centra města (cca 510 min), přitom v blízkosti 
Wilsonova lesa (revitalizovaný lesopark – 34 ha), ale i strategické dopravní dostupnosti. Na 
ulici je minimální pohyb vozů a bezproblémové parkování před domem. K domu přiléhá garáž s 
výklenkem pro kola. A je podsklepen (s dílnou). Součástí je předzahrádka. A také zavlažovaná 
zahrada s pergolou, zastřešeným dvorem, venkovním zahradním krbem, sprchou a místem pro 
bazén za domem. Má tzv. zelenou fasádu, která je ceněná nejen architektonicky, ale vytváří i 
lepší mikroklima. V létě dům ochlazuje, v zimě chrání před mrazem a vlhkostí a ušetří až 13% 
nákladů. 
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3. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7826943 

Stav inzerce Vymazáno Datum vložení Nezjištěno 

Lokalita Brno - Žabovřesky, ul. Sirotkova 

Cena                                                                                               5 000 000 Kč  

Zastavěná plocha 80 Užitná plocha 128 Plocha pozemku 217 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby 1920 

Popis nemovitosti 
Prodej rodinného domu ve vyhledávané lokalitě Brno Žabovřesky. Jedná se o dům z první 
republiky vhodný k modernizaci. Dům je prostorný, částečně podsklepený, možnost půdní 
vestavby a více generačního bydlení. Dispozice: 6 místností. V každém patře se nachází 
koupelna a toaleta. Dům se nachází v klidné části poblíž Wilsonového lesa. Občanská 
vybavenost v okolí. Výhodné financování této nemovitosti. 
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4. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7860658 

Stav inzerce Vymazáno Datum vložení Nezjištěno 

Lokalita Brno - Královo Pole, ul. Fibichova 

Cena                                                                                               4 890 000 Kč  

Zastavěná plocha 116 Užitná plocha 167 Plocha pozemku 277 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 1 

Kcční proved. stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby 1934 

Popis nemovitosti 

Třípodlažní řadový dům se zahradou stojící ve vyhledávané lokalitě Brno – Královo Pole, v 
klidné ulici Fibichova s bezproblémovým parkováním před domem. Jedná se o klidnou lokalitu 
(slepá ulice s minimálním provozem aut). ZP domu včetně dvora činí 156 m2. Nemovitost je 
částečně podsklepena (6 m2). V přízemí domu se nachází obývací pokoj (24 m2), s halou a 
schodištěm (24 m2), kuchyň (13 m2), WC s umyvadlem (3 m2) a kotelna s dílnou (14 m2). V 
prvním patře domu jsou k dispozici dva pokoje (2 x 15 m2), koupelna s vanou a WC (9 m2) a 
šatna (2 m2). Součástí prvního patra je balkón s výhledem do zahrady navazující pochůznou 
terasou (27 m2). V druhém patře domu se nachází prostorné obytné podkroví (48 m2). Dům 
disponuje dvorem se zámkovou dlažbou s příjemným soukromím (40 m2), vstupem na zahradu 
(121 m2), která je ve velmi mírném svahu s terasovitou úpravou a s výhledem do zeleně. 
Součástí zahrady je i zpevněná plocha s posezením vhodná ke grilování. V roce 2010 proběhla 
kompletní výměna plastových oken. Dům je vytápěn plynovým kotlem. Velmi dobrý stav 
nemovitosti umožňuje okamžité nastěhování bez nutnosti investice.  
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5. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7786829 

Stav inzerce Vymazáno Datum vložení Nezjištěno 

Lokalita Brno - Žabovřesky, ul. Nárožní 

Cena                                                                                               7 900 000 Kč  

Zastavěná plocha 77 Užitná plocha 146 Plocha pozemku 180 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Velký rodinný dům v klidné části BrnoŽabovřesky, ulice Nárožní. Celková plocha pozemku činí 
180 m2. Užitná plocha 263 m2. Před domem je předzahrádka 55 m2 a vjezd do garáže 14,65 
m2. V 1. NP o celkové ploše 62 m2 se nachází kuchyně, pokoj, předsíň, kotelna, sklep, sklad, 
chodba, schodiště, zádveří, tech. místnost, garáž. V 2. NP o celkové ploše 67 m2 se nachází 
pokoj, chodba, schodiště, balkon 3 m2, kuchyně, balkón 3.2 m2, toaleta, předsíň, spíž, šatna. 3. 
NP o celkové ploše 65 m2 se nachází 3x pokoj, schodiště, chodba, šatna, koupelna. 4. NP o 
celkové ploše 69 m2 se nachází terasa, schodiště, chodba, půda 46 m2, vhodná ke zbudování 
podkrovního bytu s terasou a krásným výhledem. Dům je v původním udržovaném stavu, 
připojen na veškeré inženýrské sítě a je vhodný jako sídlo firmy (v tuto chvíli zde sídlí firma). 

(zdroj: vlatní) 
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Přímé porovnání 

Tab. č. 6 – Přímé porovnání (vstupní údaje), Královo – Pole, rok 2015 

Č. Lokalita  Dispozice 
Velikost – 

užitná plocha 
(m2) 

Zastavěná plocha 
(m2) 

Pozemek 

O
ce

ň
. 

o
b

je
kt

 

Brno – Královo Pole, ul. Máchova 2+1; 3kk 181,00 119,12 552,00 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Brno – Žabovřesky, ul. Tichého 2+1; 2+1; 1kk 218 109 505 

2 Brno – Žabovřesky, ul. E. Machové neuvedeno 176 110 220 

3 Brno – Žabovřesky, ul. Sirotkova 3+1; 3+1 128 80 217 

4 Brno – Královo Pole, ul. Fibichova 6+1 116 167 277 

5 Brno – Žabovřesky, ul. Nárožní 1+1; 4+1 146 77 180 

(zdroj: vlatní) 
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Tab. č. 7 – Přímé porovnání (výpočet), Královo – Pole, rok 2015 

Č. 
C

en
a
 

p
o
ža

d
o
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n
á
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sp

. 
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a
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á
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  Kč   Kč Kč/m2 
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v
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ú
v
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a 

zp
ra
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v
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K1×  
… × 
K8 

Kč/m2 

(1) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 11 950 000 0,90 10 755 000 49 335 1,00 1,00 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 51 931 

2 7 960 000 0,90 7 164 000 40 705 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 1,00 1,05 1,00 0,96 42 401 

3 5 000 000 0,90 4 500 000 35 156 1,00 0,95 1,00 0,91 0,95 1,00 1,00 1,00 0,82 42 873 

4 4 890 000 0,90 4 401 000 37 940 0,98 1,03 0,95 0,92 0,95 1,00 1,00 0,97 0,82 46 268 

5 7 900 000 0,90 7 110 000 48 699 1,00 1,01 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 53 515 

Celkem průměr                       Kč/m2 47 398 

Minimum                       Kč/m2 42 401 

Maximum                       Kč/m2 53 515 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   5 116 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              průměr – s             42 282 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s             52 513 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 8 578 966 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním po zaokrouhlení                                              Kč 8 580 000 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny                     

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  

K2 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší – horší)                                                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na vybavení                       

K4 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                                             

K5 Koeficient úpravy na existenci případně počet garáží a garážových stání                                                                                                              

K6 Koeficient úpravy na existenci suterénu                     

K7 Koeficient úpravy na venkovní úpravy a další příslušenství               

K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy zpracovatele (lepší – horší)                                                                                                                                 

  
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00, Kcr = 0,95 u izerátů u kterých nelze zjistit zda 
byly smazány nebo prodány, Kcr = 0,9  u inzerovaných objektů 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                    

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 
1,00                                                                                                                                  

(zdroj: vlatní) 

 

Cena obvyklá pro rodinný dům v blízkosti centra Brna, Brno – Královo Pole, rok 2015 

byla odhadnuta pomocí přímého porovnání s podobnými rodinnými domy ve výši 

8 580 000 Kč. 
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Databáze Brno – Královo Pole a okolí, rok 2016 

Tab. č. 8 – Databáze rodinných domů pro lokalitu Brno – Královo Pole, rok 2016 

1. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zabovresky-

horova/1075073116#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení Nezjištěno 

Lokalita Brno – Žabovřesky, ul. Horova 

Cena 9 900 000 Kč  

Zastavěná plocha 129 Užitná plocha 250 Plocha pozemku 229 

Počet PP 1 Počet NP 3 Počet podkroví 0 

Kcční proved. Stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby 1934 

Popis nemovitosti 
Se souhlasem majitele si Vám dovolujeme nabídnout ke koupi třípodlažní rodinný případně 
bytový dům se zahradou v oblíbené části města Brna, v Žabovřeskách. Dům o dispozici 8+2 se 
rozkládá do 3 nadzemních pater a je celý podsklepený. CP parcely je 229 m2, zastavěná plocha 
a nádvoří 129 m2, uliční šíře 9 m. Užitná plocha domu činí zhruba 320 m2. 
Jedná se o cihlový dům zkolaudovaný kolem roku 1934. Do roku 1977 byl dům užíván jako 
nájemní s šesti bytovými jednotkami a byl průběžně rekonstruován (v roce 1977 rozvody 
elektřiny, vody, nové rozvody topení + kotel, v roce 2007 nová plastová okna v uliční části, 
nové vchodové dveře). Dům byl užíván třígenerační, aktuálně jako dvougenerační. 
Tato nemovitost je velmi investičně zajímavá. 
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2. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-kralovo-pole- 

purkynova/939061596#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Vymazáno Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno – Královo Pole, ul. Purkyňova 

Cena                                                                                              13 250 000 Kč  

Zastavěná plocha 200 Užitná plocha 295 Plocha pozemku 200 

Počet PP 1 Počet NP 3 Počet podkroví 0 

Kcční proved. Stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby 1923 

Popis nemovitosti 

Prodej podsklepeného domu se čtyřmi bytovými jednotkami, půdou a zahradou v Králově Poli. 
Pětipodlažní dům se nachází na ulici Purkyňova. K dispozici jsou 3x BJ 3+1 (cca.75m²) a jedna 
BJ o velikosti 2+1 (cca.70m²). V roce 2013 byla v celé budově vyměněna okna a dveře za 
plastové, společně se zateplením a novou fasádou z obou stran. Na každém podlaží je jedna BJ 
se samostatnými přívody energií. Ve dvou BJ je nová elektroinstalace, ve třech BJ je nový 
plynový kotel (Junkers). Celý dům je podsklepený (cca.70m²). Podlahy jsou kombinací 
dřevěných parket a plovoucích podlah. Ve větších bytech je komora, samostatná toaleta a 
balkon do dvora. K dispozici suchá půda (cca.70m²), možnost vybudování další BJ. Ve vnitro 
bloku je oplocený dvůr/zahrada (cca. 100m²). Uvolnění nemovitosti dohodou, LV bez břemen, 
zástav či exekuce. PENB 
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3. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zabovresky-

kralova/607777116#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Rezervováno Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno – Žabovřesky, ul. Králova 

Cena                                                                                               8 500 000 Kč  

Zastavěná plocha 111 Užitná plocha 155 Plocha pozemku 186 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 1 

Kcční proved. Stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby 1923 

Popis nemovitosti 

Rodinný dům 5+1 se zahradou na ulici Králova, Brno – Žabovřesky. Dům se nachází v klidné 
ulici cca 10 minut od centra města. Jedná se o řadový, třípodlažní rodinný dům s dvorkem, 
terasou a menší zahradou s vinohradem. Zastavěná plocha domu a nádvoří 111m2 (včetně 
dvorku), zahrada 75m2. RD je po kompletní rekonstrukci dokončené v roce 2012. Dispozice 
RD: 1. NP – pokoj 18m2, kuchyň 13m2, wc 1m2, sklad/komora 2m2, chodba + schodiště 17m2, 
výstup na dvorek + zahradu. Mezipatro – sprcha, komora + výstup na terasu. 2. NP – pokoje 
25,3 a 13,3m2, chodba + schodiště 12m2, 3. NP – pokoje 13,3 a 25m2, koupelna 3,2m2, 
schodiště + chodba 11m2. Dům je po kompletní a vkusné rekonstrukci – masivní dřevěné 
podlahy, dřevěná okna, nové rozvody el. Energie, vody i topení, nové koupelny + wc, kvalitní 
dveře + obložkové zárubně, nová kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů. Dům je zděný 
– cihlový (zdivo 40cm) + zateplení 10cm. Nová fasáda + střecha, která je také zateplena (20 cm 
vata). Pod částí domu je menší sklep. Za domem je k posezení dvorek, v mezipatře pak terasa. 
Na zahradě se nachází menší vinohrad. Dům je napojen na veškeré IS. Parkování před domem. 
V blízkosti kompletní občanská vybavenost, škola, školka, zastávka MHD, obchody a další 
služby. Topení a ohřev vody řešeno kombinovaným plynovým kotlem. Nízké náklady na 
bydlení, náklady na vytápění a ohřev vody cca 20.000,- Kč ročně, el. Energie dle spotřeby, 
studená voda dle spotřeby. Více info + prohlídky v RK. PENB dosud nebyl vyhotoven, proto ze 
zákona uvádíme hodnotu „G“. 
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4. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/vila/brno-brno-zabovresky-

/1408209244#img=10&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno – Žabovřesky, ul. Jelínkova 

Cena                                                                                               7 499 000 Kč  

Zastavěná plocha 110 Užitná plocha 171 Plocha pozemku 220 

Počet PP 0 Počet NP 3 Počet podkroví 0 

Kcční proved. Stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 

Prvorepubliková vila 5+1 v žádané lokalitě Brno – Žabovřesky s obývanou plochou 300 m2. 
Dům je udržovaný a prošel rekonstrukcí – plastová okna, zateplená fasáda,okapy, rozvody 
elektřiny, topení, vody a nové odpady. Předností je pak rozsáhlý půdní prostor s možností 
vybudování další obytné jednotky. 
V přízemí domu je umístěna garáž s prostorem k uskladnění kol (16,80 m2), kotelna (8,84 m2), 
dílna (24,36 m2) a dvojpokoj (23,88 m2). 
V prvním patře na vstupní halu (12,78 m2) navazuje obytná kuchyň (19,62 m2), pokoj (16,72 
m2), koupelna (5,75 m2) a samostatné WC (1,35 m2). Z prvního patra je také vstup na terasu 
(16,56 m2) a balkón (7,5 m2). 
Druhé patro má další samostatné WC (1,35 m2), prostornou halu (11,32 m2) , tři pokoje (16,72 
m2, 14,28 m2 a 14,08 m2) a disponuje balkónem o rozměrech 7,5 m2. 
Zastřešený dvorek (45 m2) lze využívat k venkovnímu posezení, stejně jako zastřešenou terasu 
(23,34 m2) se zahradním krbem a za domem, je zde i vybudovaná sprcha s možností teplé vody. 
Zahrada (73,04 m2) je pečlivě udržovaná a tichá. 
Průkaz energetické náročnosti nebyl dodán, z toho důvodu je uvedena třída G. 
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5. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-kralovo-pole-

/4106522972#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno – Královo Pole, ul. Berkova 

Cena                                                                                              11 500 000 Kč  

Zastavěná plocha 121 Užitná plocha 250 Plocha pozemku 389 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 1 

Kcční proved. Stavba zděná Parkování Na ulici Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Rodinný dům se 3 bytovými jednotkami a kancelářskými prostory v atraktivní lokalitě městské 
části Brno – Královo Pole. Možnost půdní vestavby a rozšíření sklepních prostor pro další 
využití. Exkluzivně nabízíme prodej krásné rozsáhlé nemovitosti v žádané lokalitě města Brna – 
Královo Pole. Dům se nachází na pozemku s celkovou plochou 389 m2. Součástí domu jsou 
suterénní kancelářské prostory se 2 místnostmi, příslušenstvím a samostatnou vstupní chodbou, 
dvě bytové jednotky s dispozicí 3+1 (jeden z pokojů je menší), které se nyní pronajímají, a 
podkrovní bytová jednotka 1+1 s terasou. V tomto podlaží je dále k dispozici druhá terasa se 
samostatným vstupem. Dům nabízí různorodé využití, lze zde ideálně kombinovat podnikání 
s bydlením. Nemovitost je průběžně udržována, probíhaly zde postupné renovace. K domu 
náleží zahrada se vzrostlými stromy a keři. Nabízí se zde možnost zbudování bazénu či pergoly. 
Dům sousedí jednou boční stranou s další obdobnou nemovitostí. Parkování je možné na ulici a 
v okolí, do budoucna lze zbudovat parkování na pozemku. 
Nemovitost se nachází na velmi dobré adrese s výbornou občanskou vybaveností. V blízkosti 
jsou zastávky MHD s dostupností do centra města do 15-ti minut, potraviny a další obchody, 
bankomat, mateřské školy, základní školy, střední školy a gymnázia, vysoké školy, studentské 
koleje, dětská hřiště, restaurace, Technické muzeum, bruslařský a fotbalový stadion a také 
technologický park. 
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6. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 

https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zabovresky-

lucni/1808044380#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno – Žabovřesky, ul. Luční 

Cena                                                                                                      8 990 Kč  

Zastavěná plocha 130 Užitná plocha 176 Plocha pozemku 245 

Počet PP 0 Počet NP 3 Počet podkroví 0 

Kcční proved. Stavba zděná Parkování 
Na 
pozemku Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Prodej moderního, zrekonstruovaného rodinného domu se solárními panely o skladebnosti 6+kk 
v klidné lokalitě. Dům je tvořen dvěma podlažími, podkrovím a zahradou. 
V přízemí domu je kryté vstupní zádveří, ze kterého se dostaneme do šatny po levé straně – 
možnost využít jako pracovnu, prostorné koupelny s rohovou vanou, dvěma umyvadly a 
sprchovým masážním koutem, haly se schodištěm, na kterou přímo navazuje prosvětlená 
kuchyně s moderní kuchyňskou linkou na míru vč. Vestavných spotřebičů, jídelním koutem a 
vstupem na vydlážděnou terasu. Na halu navazuje otevřený obývací pokoj s funkčním krbem. 
Po dřevěném schodišti se dostáváme do prvního patra, ve kterém se nachází tři neprůchozí 
ložnice, komora a samostatná toaleta. Poslední obydlenou částí domu je půdní vestavba s jedním 
pokojem, šatnou a prostorem připraveným pro další koupelnu. Vysoký dřevěný plot zaručuje 
soukromí obyvatelů nemovitosti, parkování za branou na vydlážděné části pozemku. Poslední 
rekonstrukce proběhla v roce 2010. 
Interiér 176 m2, zastavěná plocha 130 m2, zahrada 115 m2. Brněnská městská část Žabovřesky 
je vyhledávanou lokalitou s velmi dobrou dostupností do centra města, zastávka MHD je pár 
minut chůze od domu. 

(zdroj: vlatní) 
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Přímé porovnání 

Tab. č. 9 – Přímé porovnání (vstupní údaje), Brno – Královo Pole, rok 2016 

Č. Lokalita  Dispozice 
Velikost – 

užitná plocha 
(m2) 

Zastavěná 
plocha (m2) 

Pozemek 

O
ce

ň
. 

o
b

je
kt

 

Brno – Královo Pole, ul. Máchova 2+1; 3kk 181,00 119,12 552,00 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Brno – Žabovřesky, ul. Horova 4+1; 4+1 250 129 229 

2 Brno – Královo Pole, ul. Purkyňova 
3+1; 3+1; 
3+1; 2+1 

295 200 200 

3 Brno – Žabovřesky, ul. Králova 5+1 155 111 186 

4 Brno – Žabovřesky, ul. Jelínkova 5+1 150 110 220 

5 Brno – Královo Pole, ul. Berkova 2; 3+1; 1+1 250 121 389 

6 Brno – Žabovřesky, ul. Luční 6kk 176 130 245 

(zdroj: vlastní) 
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Tab. č. 10 – Přímé porovnání (výpočet), Brno – Královo Pole, rok 2016 

Č. 
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K1×  
… × 
K8 

Kč/m2 

(1) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 9 900 000 0,90 8 910 000 35 640 1,00 1,04 1,00 0,91 0,93 1,00 1,00 0,98 0,86 41 442 

2 13 250 000 0,90 11 925 000 40 424 1,00 1,01 1,00 0,90 0,92 1,00 1,00 0,98 0,82 49 297 

3 8 500 000 0,90 7 650 000 49 355 1,00 1,10 0,95 0,90 0,95 1,00 1,02 1,00 0,91 54 236 

4 7 499 000 0,90 6 749 100 44 994 1,00 1,05 1,00 0,91 1,00 0,95 1,10 1,00 1,00 44 994 

5 11 500 000 0,90 10 350 000 41 400 1,00 1,07 0,95 0,95 0,96 1,00 1,00 1,00 0,93 44 516 

6 8 990 000 0,90 8 091 000 45 972 1,00 1,10 0,95 0,91 0,98 1,00 1,00 1,00 0,94 48 906 

Celkem průměr                       Kč/m2 48 390 

Minimum                       Kč/m2 44 516 

Maximum                       Kč/m2 54 236 

Směrodatná výběrová odchylka                                                                s   3 931 

Pravděpodobná spodní hranice                                                                průměr - s             44 459 

Pravděpodobná horní hranice                                                                průměr + s             52 321 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním                                                    Kč 
8 758 554 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním po zaokrouhlení                                              Kč 
8 760 000 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny                     

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  

K2 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)                                                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na vybavení                       

K4 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                                             

K5 Koeficient úpravy na existenci případně počet garáží a garážových stání                                                                                                         

K6 Koeficient úpravy na existenci suterénu                     

K7 Koeficient úpravy na venkovní úpravy a další příslušenství               

K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy zpracovatele (lepší - horší)                                                                                                                                 

  
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00, Kcr = 0,95 u izerátů u kterých nelze zjistit zda 
byly smazány nebo prodány, Kcr = 0,9  u inzerovaných objektů 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                    

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00                                      

(zdroj: vlatní) 

 

Cena obvyklá pro rodinný dům v blízkosti centra Brna pro rok 2016 byla odhadnuta 

pomocí přímého porovnání s podobnými rodinnými domy ve výši 8 760 000 Kč. 
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2.4.4 Databáze rodinných domů v Brně – Líšni 

I přesto, že je Líšeň okrajovou částí města Brna, je pro svůj „venkovský“ charakter, 

avšak výbornou dopravní dostupností do centra, vyhledávanou lokalitou k bydlení. 

Ani zde tedy není nabídka prodávaných srovnatelných rodinných domů uspokojivá a 

proto byly do databáze zahrnuty i rodinné domy ze sousedních městských části Brno – 

Maloměřice a Obřany, Brno – Židenice a Brno – Slatina. Fakt, že jsou tyto městské části blíže 

k centru, je zohledněn koeficientem odlišnosti K1.  

Rozmístění použitých srovnatelných nemovitostí 

Na níže uvedeném obrázku můžeme vidět rozmístění srovnatelných nemovitostí: 

• oranžovou barvou jsou označeny nemovitosti z databáze pro rok 2015, 

• fialovou barvou jsou označeny nemovitosti z databáze pro rok 2016, 

• červenou barvou je označena srovnávaná nemovitost. 

 

Obr. č. 6 – rozmístění srovnatelných rodinných domů v Brně – Líšni a okolí 

(zdroj: 23, úprava: vlastní) 
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Umístění oceňované nemovitosti 

Aby bylo splněno zadání diplomové práce, byl oceňovaný objekt simulací přesunut 

do klidné ulice Bukovského, městské části Brno – Líšeň. Tato ulice je v tzv. Staré Líšni, 

zástavbou tvořenou především rodinnými domy.  

 

Obr. č. 7– Umístění oceňované nemovitosti v Brně – Líšni 

(zdroj: 23, úprava: vlatní) 

 

Obr. č. 8 – Letecký pohled na Brno – Líšeň 

(zdroj: 23, úprava: vlatní) 
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Databáze pro Brno – Líšeň a okolí, rok 2015 

Tab. č. 11 – Databáze pro Brno – Líšeň a okolí, rok 2015 

1. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zidenice-

skroupova/2979262812#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Smazáno Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Židenice, ul. Škroupova 

Cena                                                                                               5 200 000 Kč  

Zastavěná plocha 80 Užitná plocha 170 Plocha pozemku 203 

Počet PP 0 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování  Na ulici Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Okres Brno město, Židenice. Prodej 2poschoďového RD po částečné rekonstrukci s teráskou, 
kůlnou a menší zahradou. Napojení na všechny inženýrské sítě. Velmi atraktivní lokalita v 
blízkosti centra. 
Dispozice domu: 
Přízemí: vstupní chodba s předsíní, samostatný pokoj, technická místnost, 2 x komora, vchod na 
terasu, na kterou navazuje zahrada s dílnou 
( Celé přízemí lze přestavět na samostatný byt.) 
1 NP: byt 1,5+1 ( kuchyně, koupelna s vanou, umyvadlem + WC, samostatný pokoj, průchozí 
pokoj) 
2 NP: byt 1,5+1 ( kuchyně, koupelna s vanou, umyvadlem + WC, samostatný pokoj, průchozí 
pokoj) 
3 NP: půdní prostor, v který je možné rozšířit o další byt. 
Zastavěná plocha a nádvoří: 107 m2 
Zahrada: 96 m2 
Užitná plocha: 380 m2 
Dům je cihlový, suchý se sedlovou střechou ve velmi dobrém stavu. K domu patří oplocená 
předzahrádka, na které je možné zbudovat vlastní parkovací stání. K odpočinku poslouží klidná, 
upravená zahrádka za domem.  
Celkově lze dům rozšířit směrem do zahrady a tím zvětšit dispozici jednotlivých bytů. Dům je 
vhodný k bydlení i podnikání. 
Průkaz energetické náročnosti budovy: E  



57 

2. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7858762 

Stav inzerce Smazáno Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Líšeň, ul. K.Světlé 

Cena  5 200 000 Kč 

Zastavěná plocha 117 Užitná plocha  189 Plocha pozemku 230 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování 

V 
okolních 
ulicích Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Prodej řadového rodinného domu. Dům se nachází v klidné části Brno - Líšeň. U domu se 
nachází i menší zahrádka s vydlážděným místem k posezení. Dům zůstává částečně vybavený 
kuchyňskou linkou a se spotřebiči. Dům je podsklepený, s balkonem, dvěma koupelnami, s WC, 
vytápění je ústřední na plynový kotel. Ohřev vody je zajištěn karmou. V roce 2009 vyměněny 
okna za plastové. Dopravní a občanská vybavenost výborná. Dům je ihned k nastěhování. 
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3. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7872786 

Stav inzerce Smazáno Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Líšeň, ul. Štítného 

Cena  4 880 000 Kč 

Zastavěná plocha 116 Užitná plocha  172 Plocha pozemku 120 

Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 1 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby  nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Prodej podsklepeného řadového rodinného domu se zahradou, situované v klidné části Líšně. Na 
pozemku stojí zahradní domek a kůlna. Proběhla výměna obvodu elektřiny. Rodinný dům je v 
původním udržovaném stavu. Elektřina, kanalizace a voda zavedena. Plyn na hranici pozemku. 
Prodej včetně částečného vybavení. 
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4. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zidenice-

kliny/2161045852#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Židenice, ul. Klíny 

Cena                                                                                               5 400 000 Kč  

Zastavěná plocha 50 Užitná plocha 120 Plocha pozemku 435 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 1 

Kcční proved. stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Nabízíme k prodeji dvojpodlažní RD s obytným podkrovím, dispozicí 5+1 na ul.Klíny v Brně-
Židenicích. Řadový dům s orientaci východ-západ působící velice vzdušným a útulným dojmem. 
Dům vhodný k částečné rekonstrukci má CP pozemku je 435 m2, ZP domu je 119 m2 (z toho 
předzahrádka a dvůr o ploše 60 m2) a zahrada má výměru 316 m2. Situování v klidné části ulice 
a zahrada směrem na východ jsou velkými benefity této nemovitosti. Ze vstupní chodby je 
přístupné přízemí, kde jsou k dispozici 2 pokoje 19 a 11 m2(možné jako 1+1, vhodné, jako 
separátní bydlení, nebo kancelář, pracovna). Schodištěm se dostaneme do 1.NP, kde v mezipatře 
je k dispozici WC. V 1.NP je příjemně působící otevřená dispozice kuchyně s jídelnou 11,34 m2 
a obývacím pokojem 26 m2. V 2.NP (obytné podkroví) se nachází 2 pokoje (ložnice) a koupelna. 
Celý dům je podsklepen a ze strany zahrady částečně zateplen. Ve sklepě je k dispozici letní 
kuchyň, špíž, prádelna a sklepy, kde je i kotelna s plynovým kotlem. Parkování před domem, 
nebo je možné zbudovat vlastní parkovací stání v předzahrádce. Dům je napojen na veškeré 
inženýrské sítě. Zahrada je udržovaná, plná okrasných květin a dřevin s terasou, která je částečně 
zastřešená s možností příjemného posezení. Na zahradě se nachází zahradní stavění (vhodné ke 
skladování, technické zázemí, nebo dílna), místo na grilování, venkovní bazén. V blízkosti 
nemovitosti škola, obchod, hřiště i restaurace. Výborná dostupnost do centra i na dálnici, MHD a 
umístnění v klidné části obce jsou faktory zvyšující kvalitu života i nemovitosti. Dům je volný po 
domluvě 
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5. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace http://reality.idnes.cz/n7786897 

Stav inzerce Smazáno Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Židenice, ul. Líšeňská 

Cena                                                                                               3 400 000 Kč  

Zastavěná plocha 119 Užitná plocha 70 Plocha pozemku 370 

Počet PP 1 Počet NP 
1 

 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme prodej řadového rodinného domu 3+kk s obytnou 
plochou cca 70 m2, zastavěná plocha 119 m2, se zahradou 250 m2 v městské části Brno-
Židenice. 
Dispozice domu: 
1.NP: obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, ložnice, koupelna se sprchovým koutem a 
WC, chodba, 
2.NP: půda - úložné prostory 
1.PP: sklep (částečně podsklepeno cca 10 m2) 
Budova je smíšené konstrukce (cihla, kotovice) a byla v posledních letech zrekonstruována, má 
dřevěná Euro-okna, novou, zateplenou fasádu. Vytápění vlastním plynovým kotlem, nové 
rozvody. Střecha je v dobrém stavu. Na podlahách je dlažba a plovoucí podlaha. 
Parkově upravená zahrada je v zadní části vydlážděna pro posezení a umístění zahradního 
nábytku, ve dvoře na budovu navazuje zděný zahradní domek pro uskladnění zahradního 
nábytku, kol apod. 
Půdní prostory lze využít k dobudování dalšího obytného prostoru, nebo jako skladovací prostor. 
Dům bude připraven k předání v listopadu 2016. Nyní je pronajímán. Možnost převzetí 
nájemního vztahu, nebo jeho ukončení. 
V blízkosti zastávka MHD, výborná dostupnost do centra města, obchodní zázemí i veškeré 
sociální vybavení. Parkování před domem. Nemovitost je vhodná jako investice pro rodinné 
bydlení, pronájem nebo jako sídlo firmy.  

(zdroj:  vlatní) 
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Tab. č. 12 – Výpočet ceny obvyklé (vstupní údaje), Brno – Líšeň, rok 2015 

Č. Lokalita  Dispozice 
Velikost - 

užitná plocha 
(m2) 

Zastavěná 
plocha (m2) 

Pozemek 

O
ce

ň
. 

o
b

je
kt

 

Brno - Královo Pole, ul. Bukovského 2+1; 3kk 181,00 119,12 552,00 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Brno - Židenice, ul. Škroupova 1+1;1+1 170 80 203 

2 Brno - Líšeň, ul. K.Světlé neuvedeno 189 117 230 

3 Brno - Líšeň, ul. Štítného neuvedeno 172 116 120 

4 Brno - Židenice, ul. Klíny 5+1 120 50 435 

5 Brno - Židenice, ul. Líšeňská 3kk 119 70 370 

(zdroj: vlatní) 
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Tab. č. 13 – Přímé porovnání (výpočet), Brno – Líšeň, rok 2015 
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K1×  
… × 
K8 

Kč/m2 

(1) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 5 200 000 0,90 4 680 000 27 529 1,20 1,05 1,00 0,91 0,96 0,95 1,00 1,00 1,04 26 471 

2 5 200 000 0,90 4 680 000 24 762 1,00 1,03 1,00 0,91 0,90 1,00 1,00 1,00 0,84 29 478 

3 4 880 000 0,90 4 392 000 25 535 1,00 1,03 0,95 0,88 0,95 1,00 1,01 1,00 0,83 30 765 

4 5 400 000 0,90 4 860 000 40 500 1,20 1,00 0,95 0,97 0,96 1,00 1,10 0,97 1,13 35 841 

5 3 400 000 0,90 3 060 000 25 714 1,10 1,03 1,00 0,90 0,93 0,98 1,00 1,00 0,92 27 950 

Celkem průměr                       Kč/m2 30 101 

Minimum                       Kč/m2 26 471 

Maximum                       Kč/m2 35 841 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   3 591 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              průměr - s             26 510 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s             33 692 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 
5 448 281 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním po zaokrouhlení                                              Kč 
5 450 000 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny                     

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  

K2 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)                                                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na vybavení                       

K4 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                                             

K5 Koeficient úpravy na existenci případně počet garáží a garážových stání                                                                                                              

K6 Koeficient úpravy na existenci suterénu                     

K7 Koeficient úpravy na venkovní úpravy a další příslušenství             

K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy zpracovatele (lepší - horší)                                                                                                                       

  
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00, Kcr = 0,95 u izerátů u kterých nelze zjistit zda 
byly smazány nebo prodány, Kcr = 0,9  u inzerovaných objektů 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                    

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 
1,00                                                                                                                                  

(zdroj: vlatní) 

 

Cena obvyklá pro rodinný dům pro okraj města Brna pro rok 2015 byla odhadnuta 

pomocí přímého porovnání s podobnými rodinnými domy ve výši 5 450 000Kč. 
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Databáze okrajová část města - Brno – Líšeň, rok 2016 

Tab. č. 14 – Databáze pro Brno – Líšeň a okolí, rok 2016 

1. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-zidenice-

/1577222492#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Židenice, ul. Škroupova 

Cena                                                                                               5 250 000 Kč  

Zastavěná plocha 80 Užitná plocha 168 Plocha pozemku 177 

Počet PP 0 Počet NP 3 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Nabízíme prodej částečně zrekonstruovaného řadového rodinného domu v Brně – Židenicích na 
ul. Škroupova. RD má celkovou plochu 177 m2, z toho 80 m2 zastavěná plocha a 97 m2 
zahrada a užitná plocha 168 m2. Dům má tři nadzemní podlaží + půdu s možností půdní 
vestavby. Dům je z větší části zrekonstruován tj.: vyměněna kompletní elektroinstalace do mědi 
vč. jističů, rozvody vody a plynu, plastová okna vč. vchodových dveří, štuky zdí, snížené 
podhledy s bodovými světly, garážová vrata zn. TRIDO, betonové podlahy, nové koupelnové 
obklady až ke stropu, všechny chodby včetně schodiště mají novou dlažbu. Dům je orientován 
na jihovýchod a severozápad. Topení i ohřev vody řešen plynovým kotlem. Dům je napojen na 
veřejnou kanalizaci a vodárny. Dispozice 1. NP: garáž průchozí do domu, byt o dispozici 1+kk 
vč. sociálního zařízení, komora původní, majitelé užívali 1. NP na podnikání jako kancelář, 
vestavěná skříň pod schodištěm, vestavěný botník, vchod na zahradu s novou dřevěnou terasou. 
Dispozice 2. NP: byt o dispozici 2+kk s novou koupelnou. Toto patro je zvětšené s podlahovou 
plochou o 12 m2. Dispozice 3. NP: Byt o dispozici 1+1, který je aktuálně v nedokončené 
rekonstrukci. Schodiště na půdu, sedlová střecha s původní krytinou. Možnost půdní vestavby. 
V bezprostřední blízkosti domu jsou zastávky MHD a kompletní občanská vybavenost. Z 
důvodu nevyhotoveného PENB uvádíme třídu energetické náročnosti G. 
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2. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-slatina-

smilovskeho/2853011804#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Slatina, ul. Šmilovského 

Cena                                                                                               4 880 000 Kč  

Zastavěná plocha 99 Užitná plocha 130 Plocha pozemku 233 

Počet PP 1 Počet NP 1 Počet podkroví 1 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Nabízíme k prodeji polořadový cihlový RD, částečně po rekonstrukci (nová střecha a okna. 
Dům se nachází v klidné lokalitě v blízkosti Stránské skály. Dispozice domu: dům je celý 
podsklepen (3 místnosti, koupelna a garáž), v 1 NP se nachází předsíň, chodba, samostatná 
kuchyň, ložnice a obývací pokoj, v podkroví je jedna obytná místnost + možnost vybudování 
dalších dvou místností. ZP činí 99 m2, zahrada má rozlohu 134 m2. 
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3. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-slatina-

/1331204444#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Slatina, ul. Matlachova 

Cena                                                                                               5 400 000 Kč  

Zastavěná plocha 83 Užitná plocha 150 Plocha pozemku 183 

Počet PP 0 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování 
na 
dvoře Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Exklusivně nabízíme k prodeji pěkný rodinný dům 3+1 v klidné části Brna - Slatiny. Jedná se o 
cihlovou stavbu, která prošla kompletní rekonstrukcí ( nová střecha, nové krovy, zateplení, 
plastová okna, elektřina v mědi, odpady ) a před dokončením je i půdní vestavba, která rozšíří 
podlahovou plochu o jeden až dva pokoje. Současná obytná plocha cca 130m2. Plynový kotel 
obstarává teplou vodu a vytápění celého domu. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě ( 
voda, kanalizace, elektřina, plyn ). V přízemí domu je kuchyně, obývací pokoj, WC a koupelna. 
V 1NP velký obývací pokoj, ložnice a WC. Podkroví nachystané na dodělání a rozšíření domu o 
dalších cca 50 m2. 
Před domem je zahrada s cihlovým zahradním domkem napojeným na vodu a elektřinu a 
základní deska na stavbu garáže. 
Parkování je bezproblémové i před domem. Dům leží nedaleko národní přírodní památky 
Stránská skála. Na dům je možno vyřídit hypoteční úvěr. 
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4. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-lisen-

obecka/4265668956#img=0&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Líšeň, ul. Obecká 

Cena                                                                                               8 900 000 Kč  

Zastavěná plocha 117 Užitná plocha 250 Plocha pozemku 870 

Počet PP 0 Počet NP 2 Počet podkroví 1 

Kcční proved. stavba zděná Parkování na ulici Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Nabízíme k prodeji dvougenerační RD 7+4 v klidné části Brna - Líšeň. Dům postaven v 1960, 
kolaudován v roce 1963, třetí podlaží vybudováno v roce 1988 během celkové rekonstrukce, 
zastavěná plocha 117 m2, užitná plocha 250 m2, pozemek o velikosti 870 m2 (Konstrukce 
budovy: obvodové zdivo cihla tl. 45cm, skladba prvního stropu použité panely spyrol ostatní 
stropy panely odlehčené). Stavba z cihel, část plastových oken, střecha sedlová, parkování před 
domem, komunikace asfaltová nová, příjezd až k domu, lokalita objektu klidná koncová část 
obce, počet místností 11 ( 7 pokojů, 4 kuchyně, 4 koupelny 5 x WC), elektřina 3 x 25 Am, 
230/400, kabelové UPC rozvody do všech pokojů + pev. tel. linka, vodovod obecní, 2 x kopaná 
studna hl. 10m, 6m, 3 x vodoměr, kanalizace rekonstrukce v roce 2007, topení plynové kotel zn. 
RADIANT český výrobce, radiátory deskové, EKOSOLAR panely 6,3m2, 350l už. vody 3/h. 
Zahrada oplocená, osázená okrasnými a ovocnými stromy o velikosti 684 m2, dvůr - terasa cca 
64 m2, bazén plastový 3 x 2,5 x 1 zapuštěný do země, udírna, 2 x jezírko, přízemní osvětlení, 
kamenný sklep na zeleninu 3 x 2 m, dveře nerez, uvnitř studna, skleník 6 x 3 m. Vzhledem k 
tomu, že prozatím není k dispozici energetický štítek, uvádíme energetickou náročnost G. 
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5. srovnatelná nemovitost 

  

Zdroj informace 
https://www.sreality.cz/detail/prodej/dum/rodinny/brno-slatina-

kozinova/2633101660#img=23&fullscreen=false 

Stav inzerce Prodává se Datum vložení nezjištěno 

Lokalita Brno - Slatina, ul. Kozinova 

Cena                                                                                               7 400 000 Kč  

Zastavěná plocha 95 Užitná plocha 195 Plocha pozemku 197 

Počet PP 1 Počet NP 2 Počet podkroví 0 

Kcční proved. stavba zděná Parkování garáž Rok výstavby nezjištěno 

Popis nemovitosti 
Prodej koncového řadového rodinného domu v Brně Slatině, ul. Kozinova. Dům má dvě obytná 
podlaží, je podsklepen, součástí domu je rovněž garáž v suterénu objektu. Pozemek okolo domu 
je využit jako předzahrádka a rovněž jako dvůr navazující na obývací pokoj v přízemí. Pozemek 
je mírně svažitý, částečně osázený ovocnými stromy, ploty porostlé živým plotem, posezení na 
dvoře je tím kryté. Dispozice: Pozemek celkem: 197 m². Zastavěná plocha 95 m2. Půdorysné 
rozměry stavby jsou cca 5,9 x 15,7 m. Dům je přístupný hlavními vchodovými dveřmi případně 
prosklenými dveřmi přes obývací pokoj. Dvůr a zahrada je přístupná brankou z ulice. Dispozice 
domu: I.PP: Garáž, prádelna a dva sklepy. I.NP: Zádveří, předsíň, dva pokoje – z toho jeden 
orientovaný do ulice a jeden spojený s dvorem sloužící jako jídelna a obývací pokoj s krbem, 
kuchyně, sociální zařízení a schodiště do patra. II.NP: Tři samostatně přístupné ložnice, WC, 
chodba a vstup na otevřenou terasu 37 m2 za domem v úrovni prvního patra. Vnitřní užitná 
plocha domu: plocha místností v přízemí 80 m2, plocha chodby a pokojů v patře domu 45 m2, 
sklepní prostory a garáž 60m2. Konstrukce: nosné zdivo cihlové, stropy betonové, z části 
dřevěné trámové, okna plastová stáří cca 15 let, schodiště vnitřní betonové, krov dřevěný, na 
ploché části střechy krytina plechová, na šikmých střešních konstrukcích keramická, veškeré 
přípojky v nemovitosti, dům byl postaven v roce 1934. V roce 1968 a 1990 byl zásadním 
způsobem přestavěn a dostavěn do současné podoby (přístavba obývacího pokoje a terasy, 
přístavba ložnic v patře, nové instalace atp.) Nová okna před osmi lety. Vytápění domu - 
samostatný plynový kotel, ústřední topení. Veškeré zařizovací předměty a instalace v domě jsou 
plně funkční, v nemovitosti probíhá pravidelná údržba. Parkování na ulici před domem nebo v 
garáži pod domem. 

(zdroj: vlatní) 
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Tab. č. 15 – Výpočet ceny obvyklé (vstupní údaje), Brno – Líšeň, rok 2016 

Č. Lokalita  Dispozice 
Velikost - 

užitná plocha 
(m2) 

Zastavěná 
plocha (m2) 

Pozemek 

O
ce

ň
. 

o
b

je
kt

 

Brno - Královo Pole, ul. Bukovského 2+1; 3kk 181,00 119,12 552,00 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Brno - Židenice, ul. Škroupova 2kk; 1+1 168 80 177 

2 Brno - Slatina, ul. Šmilovského 3+1 130 99 233 

3 Brno - Slatina, ul. Matlachova 3+1 150 83 183 

4 Brno - Líšeň, ul. Obecká 7+4 250 117 870 

5 Brno - Slatina, ul. Kozinova 5+1 195 95 197 

(zdroj: vlatní) 

 



69 

Tab. č. 16 – Přímé porovnání (výpočet), Brno – Líšeň, rok 2016 
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Kč/m2 

(1) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 5 250 000 0,90 4 725 000 28 125 1,20 1,05 1,00 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,07 26 285 

2 4 880 000 0,90 4 392 000 33 785 1,10 1,05 0,98 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 32 801 

3 5 400 000 0,90 4 860 000 32 400 1,10 1,10 1,00 0,90 0,98 0,95 1,02 0,99 1,02 31 765 

4 8 900 000 0,90 8 010 000 32 040 1,00 1,10 0,95 1,09 0,93 0,95 1,10 1,00 1,11 28 865 

5 7 400 000 0,90 6 660 000 34 154 1,10 1,10 0,95 0,90 1,00 1,00 1,05 0,99 1,08 31 624 

Celkem průměr                       Kč/m2 30 268 

Minimum                       Kč/m2 26 285 

Maximum                       Kč/m2 32 801 

Směrodatná výběrová odchylka                                                              s   2 661 

Pravděpodobná spodní hranice                                                              průměr - s             27 607 

Pravděpodobná horní hranice                                                              průměr + s             32 929 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním                                                  Kč 5 478 508 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním po zaokrouhlení                                              Kč 5 480 000 

KCR Koeficient redukce na pramen ceny                     

K1 Koeficient úpravy na polohu objektu                                                                                                                                  

K2 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší)                                                                                                                                 

K3 Koeficient úpravy na vybavení                       

K4 Koeficient úpravy na velikost pozemku                                                                                                                             

K5 Koeficient úpravy na existenci případně počet garáží a garážových stání                                                                                                              

K6 Koeficient úpravy na existenci suterénu                     

K7 Koeficient úpravy na venkovní úpravy a další příslušenství             

K8 Koeficient úpravy dle odborné úvahy zpracovatele (lepší - horší)                                                                                                                       

  
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny:  skutečná kupní cena: KCR = 1,00, Kcr = 0,95 u izerátů u kterých nelze zjistit zda 
byly smazány nebo prodány, Kcr = 0,9  u inzerovaných objektů 

IO Index odlišnosti   IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8)                                                                                                                     

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 
1,00                                                                                                                                  

(zdroj: vlatní) 

 

Cena obvyklá pro rodinný dům pro okraj města Brna pro rok 2016 byla odhadnuta 

pomocí přímého porovnání s podobnými rodinnými domy ve výši 5 480 000 Kč. 
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2.5 VÝPOČET CENY ZJIŠTĚNÉ 

2.5.1 Oceňované položky 

• rodinný dům č. p. 1343 v k.ú. Královo Pole, Máchova č. org. 9, 

• stavební pozemek p. č. 3118 – zastavěná plocha o výměře 116 m2, 

• pozemek v jednotném funkčním celku se stavbou p. č. 3119 – zahrada o 

výměře 436 m2, 

• garáž pro jeden osobní automobil, 

• trvalé porosty na p. č. 3119. 

2.5.2 Výchozí podklady 

• výpis z katastru nemovitostí (tvoří přílohu diplomové práce), 

• projektová dokumentace na přístavbu rodinného v Brně, ul. Máchova, 

zpracovaná r. 1979. Dokumentace odpovídá skutečnému provedení (tvoří 

přílohu diplomové práce), 

• prohlídka a zaměření nemovitosti ze dne 1.3.2015 a 20.8.2016. 

2.5.3 Popis oceňované nemovitosti 

Podrobný popis oceňované nemovitosti je uveden v kapitole 2.3. 
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2.5.4 Výpočet výměr pro ocenění 

Výpočet zastavěné plochy jednotlivých podlaží 

Tab. č. 17 – Výpočet zastavěné plochy rodinného domu 

Zastavěná plocha jednotlivých podlaží 

označení výpočet  m2 

1.PP původní část (8,00 x 6,44)+(3,93 x 2,93) 63,03 

1.NP 

původní část 8,00 x 10,37 82,96 

přístavba (10,00 x 3,5)+(2,04 x 0,45) 36,16 

celkem 119,12 

2.NP 

starší část 8,00 x 6,44 51,52 

přístavba (8,00 x 3,93)+(10,00 x 3,5)+(2,04 x 0,45) 67,6 

celkem 119,12 

Balkon 1,20 x 7,80 9,36 

(zdroj: vlatní) 

 

Výpočet obestavěného prostoru rodinného domu 

Realizovaná přístavba nebyla dosud zaměřena a stavební parcela je proto menší, než 

zjištěná zastavěná plocha rozšířeného domu a garáže. Forma zaměření nezohledňuje ani další 

stavební úpravy na pozemku, kterými jsou dlažba na dvoře, před vjezdem do garáže 

a přístupový chodník apod. 



72 

Tab. č. 18 – Výpočet obestavěného prostoru rodinného domu 

Obestavěný prostor 

označení výpočet m3 

1.PP původní část (8,00 x 6,44 x 2,40)+(3,93 x 2,93 x 2,33) 150,48 

1.NP 

Původní část 8,00 x 10,37 x 3,43 284,55 

přístavba  (10,07 x 3,5)+(2,04 x 0,45)] x 3,13 113,19 

celkem 397,74 

2.NP 

původní část 8,00 x 6,44 x 3,98 205,05 

přístavba 

[(8,00 x 3,93 x 3,5)+(10,07 x 3,5 x 3,5)+ 

236,61 (2,04 x 0,45 x 3,5)] 

celkem 441,66 

Balkon   9,36 x 1,00 9,36 

  [8,5 x (4,10 / 2) x 1,69] + 8,50 x 

98,72 
 Krov (4,10 /3) x 4,25] + [6,44 x (3,00 / 2) x 2,06] 
    

                                                       celkem 1098,18 

(zdroj: vlatní) 

 

Výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru garáže 

Tab. č. 19 – Obestavěný prostor a zastavěná plocha garáže 

Obestavěný prostor a zastavěná plocha garáže 

označení výpočet m2 

Zastavěná plocha 6,3 x 3,70 23,31 

Obestavěný prostor 6,3 x 3,70 x 2,5 58,28 

(zdroj: vlatní) 

 

2.5.5 Výpočet ceny zjištěné pro rok 2015, k.ú. Brno – Královo Pole 

Ocenění bude provedeno podle: 

• zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 

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

Sb., č. 303/2013 Sb., 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb., 
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• prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., ve 

znění vyhlášek č. 199/2014 Sb. 

Ocenění stavebního pozemku 

Ocenění bylo provedeno dle vyhlášky č. 441/2013 Sb, ve znění vyhlášky č. 199/2014 

Sb., § 2, odst. 1. Jednotková cena pozemku je tedy převzata z cenové mapy. 

• Parcelní číslo 3118 

• Katastrální území Královo Pole [611484] 

• Číslo LV 1787 

• Výměra 116 m2 

Pro město Brno je schválena cenová mapa číslo 10, platná od 1.1. 2014. Dle této cenové mapy 

je jednotková cena pozemků, do něhož spadá také pozemek s p. č. 3118 – 3540 Kč/m2. 

 

Obr. č. 8 – Výřez z cenové mapy 

(zdroj: 24, úprava: vlatní) 

 

Cena stavebního pozemku: 116 × 3540 = 410 640 Kč 

 Cena stavebního pozemku činí 410 640 Kč. 
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Ocenění pozemku v jednotném funkčním celku 

• parcelní číslo 3119, 

• katastrální území Královo Pole [611484], 

• číslo LV 1787, 

• výměra 436 m2. 

Ocenění bylo opět provedeno dle vyhlášky č. 441/2013 Sb, ve znění vyhlášky 

č. 199/2014 Sb., § 2, odst. 1., s použitím cenové mapy města Brna s jednotkovou cenou 

3540 Kč/m2. Jednotková cena stavebního pozemku i zahrady je tedy stejná. 

Cena pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou 436 × 3540 = 1 543 440 Kč 

Cena pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou 1 543 440 Kč. 

Pozemky celkem 1 954 080 Kč.  

Ocenění rodinného domu 

Obestavěný prostor nepřesahuje 1 100 m3, rodinný dům je dokončený, proto je objekt 

oceněn porovnávacím způsobem dle § 35 a přílohy č. 24 vyhlášky 441/2013 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
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Tab. č. 20 – Výpočet indexu trhu 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 
 

Výpočet indexu trhu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., tabulka č. 1 

Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel, program ABN14b 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo 
kval. 

pásma 

Doporučená 
hodnota 

Použitá hodnota 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitými věcmi 

Poptávka je vyšší než 
nabídka 

III. 0,01 až 0,06 0,06 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastavěný pozemek 
nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 
vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 
spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

IV. 0,00 0,00 

3 Změny v okolí 
Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území   
II. 0,00 0,00 

4 

Vliv právních vztahů 
na prodejnost (např. 
prodej podílu, 
pronájem) 

Bez vlivu II. 0,00 0,00 

5 

Ostatní neuvedené 
(např. nový investiční 
záměr, energetická 
úspornost, vysoká 
ekonomická 
návratnost) 

Bez dalších vlivů II. 0 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu 
záplav 

IV. 1,00 1,000 

Součet znaků č. 1 až 4 = 0,020 Index IT = 1,06 

(zdroj: vlatní) 

 

1  konstanta 

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tab. 1 

I pořadové číslo znaku indexu trhu 
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Komentář k použitým hodnotám 

• znak č. 1 – Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi – vzhledem 

ke skutečnosti, že poptávka po rodinných domech v Králově Poli je velmi 

vysoká a sama jsem se přesvědčila o tom, že nabídka v inzercích je mizivá, 

zvolila jsem hodnotu 0,06, 

• znak č. 7 – Osobní hromadná doprava, zastávka do 200 m včetně, je zvolena 

hodnota 0,02,  protože od rodinného domu je velmi blízko zastávka trolejbusu 

(u. Charvatská) i tramvaje (ul. Purkyňova). 
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Tab. č. 21 – Výpočet indexu polohy 

Výpočet indexu polohy podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., tabulka č. 3 

Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel, program ABN14b 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo 
kval. 

pásma 

Doporučená 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

1 Druh a účel užití stavby 
Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 1,00 

2 
Převažující zástavba v 
okolí pozemku a životní 
prostředí 

Rezidenční zástavba I. 0,04 0,04 

3 Poloha pozemku v obci 
Střed obce – navazující na 

střed obce   
II. 0,03 0,02 

4 
Možnost napojení 
pozemku na inženýrské 
sítě, které jsou v obci 

Pozemek lze napojit na 
všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 
I. 0,00 0,000 

5 
Občanská vybavenost v 
okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská 
vybavenost obce 

I. 0,00 0,00 

6 
Dopravní dostupnost k 
pozemku 

Příjezd po zpevněné 
komunikaci, s možností 
parkování na pozemku 

VII. 0,01 0,01 

7 
Osobní hromadná 
doprava,* 

Zastávka do 200 m včetně, 
MHD - dobrá dostupnost 

centra obce, 
III. 0 až 0,02 0,02 

8 
Poloha pozemku nebo 
stavby z hlediska 
komerční využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 
využití stavby na pozemku 

II. 0,00 0,000 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,000 

10 Nezaměstnanost Vyšší než je průměr v kraji I. -0,01 -0,010 

11 
Vlivy ostatní 
neuvedené** 

Bez dalších vlivů II. 0 0,000 

   Součet znaků č. 2 až 11       0,080 

  Povolené maximum srážek (příloha č. 3, text za tab. 
č.3) 

    -0,800 

  Použitá hodnota       0,070 

  Index polohy IP        1,08 

(zdroj: vlatní) 
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Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tab. 3 i

 pořadové číslo znaku indexu polohy 

n počet znaků indexu polohy. 

Výpočet podlažnosti 

Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech 

podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP. Viz příloha č. 24 k vyhlášce č. 441/2013 Sb 

Pp = ( 1.PP + 1.NP + 2.NP ) / 1.NP 

Pp = (63,03 + 119,12 × 2 ) / 119,12 = 2,53 

„Základní cena za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, 

rekreačních domků, je pro oblast Brno – Královo Pole, dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb., příloha č. 24, je 4 645 Kč. 
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Tab. č.  22 – Výpočet ceny rodinného domu 

Výpočet ceny rodinného domu 

Ocenění podle § 35, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. Výpočet ceny porovnávacím způsobem  (§ 35, příloha č. 
24) 

RD - § 13 a příloha č. 11 Budova typu rodinný dům typ D     CZ-CC 111 

Obestavěný prostor objektu OP m3       1 098,18 

Kraj - Jihomoravský kraj 

Obec - Brno 

Stavovení hodnocených znaků, charakteristik kvalitativních pásem a jejich hodnot - tab. 2 přílohy č. 24 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

0 Typ stavby III.  Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou D 

1 Druh stavby II. Dvojdomek -0,01 

2 
Provedení obvodových 
stěn 

III. Zdivo cihelné 0,00 

3 Tloušťka obvodových stěn II. 45 cm 0,00 

4 Podlažnost III. Hodnota více jak 2 2,53 0,02 

5 
Napojení na sítě 
(přípojky) 

V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan 0,08 

6 Způsob vytápění stavby III.  Ústřední 0,00 

7 Zákl. příslušenství v RD III.  Úplné - standardní provedení 0,00 

8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 

9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 

10 
Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2 

0,00 

11 
Pozemky ve funkčním 
celku se stavbou 

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0,00 

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

13 Stavebně technický stav II, 

Stavba v 
dobrém stavu s 

pravidelnou 
údržbou 

hodnota * s 1,0 0,70 

  Rok ocenění rok - 2015   

  Rok kolaudace stavby rok - 1924   

  Staří stavby let y 92   

  
Koeficient s vč. 

rekonstrukce 
- s = (1 - 0,005 * y) + 0,1; min 0,6 + 0,1 0,7   

Výpočet základní ceny upravené - ZCU 

Základní cena podle tabulky č. 1 přílohy č 24 ZC Kč/m3       4 645,00 

Index konstrukce a vybavení Iv - 
  

0,763 

Základní cena upravená ZCU Kč/m3 ZCU = ZC * Iv 3544,15 

Výpočet ceny RD porovnávacím způsobem 

Index trhu IT - viz předchozí výpočty     1,06 

Index polohy Ip - viz předchozí výpočty     1,08 

Cena stavby určená porovnávacím zpúsobem CSp Kč CSp = OP * ZCU * IT * IP  4 455 673,99 Kč 

(zdroj: vlatní) 

 

Cena stavby rodinného domu je 4 455 673,99 Kč. 
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Ocenění garáže 

Umístění garáže je na pozemku parc. č. 3119, pro jedno osobní vozidlo, při jižní 

štítové zdi rodinného domu. 

 Ocenění garáže bylo vypočítáno podle § 37 a přílohy č. 26, vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., § 37. 

 Základní cena za m3 obestavěného prostoru garáže dle přílohy č. 26 tabulky č. 1 

je 3 167 Kč. 

 

Tab. č. 23 – Index konstrukce a vybavení garáže 

Index konstrukce a vybavení garáže příloha č. 26 tab. č. 2 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

0 Typ stavby II. 

Svislé Konstrukce zděné nebo 
železobetonové s plochou střechou nebo 
krovem neumožňující zřízení podkroví 

B 

1 Druh stavby I. Řadová -0,01 

2 Konstrukce II. Obvodové zdivo tl. 15-30 cm 0,00 

3 Technické vybavení II. Jen el. proud 230 V -0,02 

4 Příslušenství- venk. Úpravy III. Bez vlivu na cenu -0,01 

5 Kritérium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

6 Stavebně technický stav II. 
Stavba v dobrém stavu s pravidelnou 
údržbou ( 1 x s) 

0,72 

(zdroj: vlatní) 
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Tab. č.  24 – Výpočet ocenění garáže 

Ocenění garáže dle přílohy §37, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 

Umístění na pozemku parc.č.3119 

Popis Garáž 

Technický stav dobrý 

Výměra V m3 58,28 
Rok odhadu   rok 2015 

Rok pořízení   rok 1960 

Stáří y roků 55 

ZC upravená  ZCU = ZC x Iv Kč/jedn. 2204,23 

Základní cena ZC (příloha č. 26 tab. č. 1) Kč/jedn. 3 167,00 

Index konstrukce a 
vybavení   

-  0,7 

Koeficient s s= 1 - 0,005 x y - 0,73 

Index trhu It (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,06 

Index polohy Ip (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,080 

Cena ke dni odhadu  CS = ZCU x V x It x Ip Kč 147 064,03 

(zdroj: vlatní) 

 

Cena oceňované garáže je 147 064,03 Kč. 

Ocenění venkovních porostů 

Na zahradě rodinného domu jsou pouze 3 ovocné dřeviny, které budou oceněny podle 

§ 46 a přílohy č. 66 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., § 37 

Cena pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou p. č. 3119 (zahradě) 

Tab. č. 25 – venkovní úpravy 

Druh Tvar 
Stáří 
(roky) 

Počet 
(ks) 

Hodnota 
za 1 kus 

Celkem 
Kč 

meruňka ČK 30 1 min. 70 70 
meruňka ČK 55 1 min. 70 70 
švestka ČK 40 1 min. 70 70 

Celkem  210 Kč 

(zdroj: vlatní) 
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Srážka nebude uplatněna, protože u méně hodnotných porostů byla uplatněna 

minimální cena. 

Cena trvalých porostů je 210 Kč. 

 Rekapitulace ocenění 

Tab. č. 26 – Rekapitulace ocenění pro Brno – Královo pole, rok 2015 

Brno - Královo Pole, rok 2015 

Pozemky    1 954 080,00 Kč  

Rodinný dům    4 455 673,99 Kč  
Garáž       147 064,03 Kč  
Trvalé porosty              210,00 Kč  

Celkem     6 557 028,02 Kč  

(zdroj: vlatní) 

 

Zjištěná cena rodinného domu s příslušenstvím a s pozemky pro Brno – Královo Pole 

v roce 2015 byla odhadnuta na základě oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 199/2014 Sb., po zaokrouhlení dle § 50 vyhlášky, ve výši  6 557 030 Kč. 

2.5.6 Výpočet ceny zjištěné pro rok 2016, k.ú. Brno – Královo Pole 

12.2.2016 vyšla v platnost vyhláška č. 53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 441/2013 Sb., (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výpočet 

bude za použití vyhlášky č. 53/2016 lišit, bude upozorněno na změnu, cena bude přepočítána 

a výpočet uveden. V opačném případě nebude výpočet znovu uváděn. 

Ocenění pozemků 

Pozemky celkem 1 954 080 Kč. 

Ocenění rodinného domu 

Objekt je oceněn porovnávacím způsobem dle § 35 a přílohy č. 24 vyhlášky 

441/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Oproti ocenění pro rok 2015 se výpočet mění 

o hodnotu stáří stavby (+1 rok), nicméně tato změna nemá na výsledné hodnoty vliv. 

„Základní cena za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, 

rekreačních domků, je pro oblast Brno – Královo Pole, dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb., příloha č. 24  je 4 470 Kč. 
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Tab. č. 27 – Výpočet ceny rodinného domu 

Výpočet ceny rodinného domu 

Ocenění podle § 35, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2016 Sb. Výpočet ceny porovnávacím způsobem  
(§ 35, příloha č. 24) 

RD - § 13 a příloha č. 11 Budova typu rodinný dům typ D     CZ-CC 111 

Obestavěný prostor objektu OP m3       1 098,18 

Kraj - Jihomoravský kraj 

Obec - Brno 

Stavovení hodnocených znaků, charakteristik kvalitativních pásem a jejich hodnot - tab. 2 přílohy č. 24 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

0 Typ stavby III.  Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou D 

1 Druh stavby II. Dvojdomek -0,01 

2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné 0,00 

3 Tloušťka obvodových stěn II. 45 cm 0,00 

4 Podlažnost III. Hodnota více jak 2 2,47 0,02 

5 Napojení na sítě (přípojky) V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan 0,08 

6 Způsob vytápění stavby III.  Ústřední 0,00 

7 Zákl. příslušenství v RD III.  Úplné - standardní provedení 0,00 

8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 

9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 

10 
Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2 

0,00 

11 
Pozemky ve funkčním celku 
se stavbou 

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0,00 

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

13 Stavebně technický stav II, 
Stavba v dobrém 

stavu s pravidelnou 
údržbou 

hodnota * s 1,0 0,70 

  Rok ocenění rok - 2016   

  Rok kolaudace stavby rok - 1924   

  Staří stavby let y 92   

  
Koeficient s vč. 

rekonstrukce 
- s = (1 - 0,005 * y) + 0,1; min 0,6 + 0,1 0,7   

Výpočet základní ceny upravené - ZCU 

Základní cena podle tabulky č. 1 přílohy č 24 ZC Kč/m3       4 470,00 

Index konstrukce a vybavení Iv - 
  

0,763 

Základní cena upravená ZCU Kč/m3 ZCU = ZC * Iv 3410,61 

Výpočet ceny RD porovnávacím způsobem 

Index trhu IT - viz předchozí výpočty     1,060 

Index polohy Ip - viz předchozí výpočty     1,080 

Cena stavby určená porovnávacím zpúsobem CSp Kč CSp = OP * ZCU * IT * IP 4 287 806,83 Kč 

(zdroj: vlatní) 

 

Cena stavby rodinného domu je 4 287 806,83 Kč 

Ocenění garáže 

Objekt je oceněn porovnávacím způsobem dle § 37 a přílohy č. 26 vyhlášky 441/2013 Sb. 

ve ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 
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Oproti ocenění pro rok 2015 se výpočet změní o hodnotu stáří stavby (+1 rok). 

 Základní cena za m3 obestavěného prostoru garáže dle přílohy č. 26 tabulky č. 1 

je 3167 Kč. 

Tab. č. 28 – Ocenění garáže 

Ocenění garáže dle přílohy §37, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2016 Sb. 

Umístění na pozemku parc.č.3119 

Popis Garáž 

Technický stav dobrý 

Výměra V m3 58,28 
Rok odhadu   rok 2016 

Rok pořízení   rok 1960 

Stáří y roků 56 

ZC upravená  ZCU = ZC x Iv Kč/jedn. 2189,03 

Základní cena ZC (příloha č. 26 tab. č. 1) Kč/jedn. 3 167,00 

Index konstrukce a 
vybavení   

-  0,69 

Koeficient s s= 1 - 0,005 x y - 0,72 

Index trhu It (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,06 

Index polohy Ip (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,080 

Cena ke dni odhadu  CS = ZCU x V x It x Ip Kč 146 049,80 

(zdroj: vlatní) 

 

Cena oceňované garáže je 146 049,80 Kč. 

Ocenění venkovních porostů 

Cena trvalých porostů je 210 Kč. 

Rekapitulace ocenění 

Tab. č. 29 – Rekapitulace ocenění pro Brno - Královo Pole, rok 2016 

Brno - Královo Pole, rok 2016 

Pozemky    1 954 080,00 Kč  

Rodinný dům    4 287 806,83 Kč  
Garáž       146 049,80 Kč  
Trvalé porosty              210,00 Kč  

Celkem     6 388 146,63 Kč  

(zdroj: vlatní) 
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Zjištěná cena rodinného domu s příslušenstvím a s pozemky pro Brno – Královo Pole 

v roce 2016 byla odhadnuta na základě oceňovací vyhlášky, po zaokrouhlení dle § 50 

vyhlášky, ve výši 6 388 150  Kč. 

2.5.7 Výpočet ceny zjištěné pro rok 2015, k.ú. Brno – Líšeň 

Aby bylo splněno zadání diplomové práce, byl oceňovaný objekt simulací přesunut 

do klidné ulice Bukovského, k.ú. Brno – Líšeň. Tato ulice je v tzv. Staré Líšni, zástavbou 

tvořenou především rodinnými domy.  

Ocenění bude provedeno podle: 

• zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., 

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

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

• prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., 

ve znění vyhlášek č. 199/2014 Sb. 

Ocenění stavebního pozemku 

Ocenění bylo provedeno dle vyhlášky č. 441/2013 Sb, ve znění vyhlášky č. 199/2014 

Sb., § 2, odst. 1. Jednotková cena pozemku je tedy převzata z cenové mapy. 

Pro město Brno je schválena cenová mapa číslo 10, platná od 1.1. 2014. Dle této cenové mapy 

je jednotková cena pozemků, do kterých spadá také simulací přenesený pozemek s parc. č. 

3118 na ul. Bukovského – 2 600 Kč/m2. 
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Obr. č. 9 – Cenová mapa města Brna 

(zdroj: 24, úprava: vlatní) 

Cena stavebního pozemku: 116 × 2600 = 301 600 Kč 

Cena stavebního pozemku činí 301 600 Kč. 

Ocenění pozemku v jednotném funkčním celku 

Výměra pozemku v jednotném funkčním celku je 443 m2. 

Ocenění bylo opět provedeno dle vyhlášky č. 441/2013 Sb, ve znění vyhlášky 

č. 199/2014 Sb., § 2, odst. 1., s použitím cenové mapy města Brna s jednotkovou cenou 3 

540 Kč/m2. Jednotková cena stavebního pozemku i zahrady je tedy stejná. 

Cena pozemku v jednotném funkčním celku: 436 × 2600 = 1 133 600 Kč 

Cena pozemku v jednotném funkčním celku činí 1 133 600 Kč. 

Pozemky celkem 1 435 200 Kč.   

Ocenění rodinného domu 

Obestavěný prostor nepřesahuje 1 100 m3, RD je dokončený, proto je objekt oceněn 

porovnávacím způsobem dle § 35 a přílohy č. 24 vyhlášky 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 199/2014 Sb. 
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Komentář ke zvoleným hodnotám 

• znak č. 1 – situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmi – vzhledem 

ke skutečnosti, že poptávka po rodinných domech v Líšni je velmi vysoká 

a sama jsem se přesvědčila o tom, že nabídka v inzercích je není uspokojivá, 

zvolila jsem hodnotu 0,03, 

• znak č. 7 – osobní hromadná doprava, zastávka do 200 m včetně, je zvolena 

hodnota 0,02,  protože od rodinného domu je velmi blízko zastávka trolejbusu 

i tramvaje (cca 100 m). 
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Tab. č. 30 – Výpočet indexu trhu 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 
 

Výpočet indexu trhu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., tabulka č. 1 

Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel, program ABN14b 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo 
kval. 

pásma 

Doporučená 
hodnota 

Použitá hodnota 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 
nemovitými věcmi 

Poptávka je vyšší než 
nabídka 

III. 0,01 až 0,06 0,03 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastavěný pozemek 
nebo pozemek, jehož 

součástí je stavba (stejný 
vlastník), nebo jednotka, 

nebo jednotka se 
spoluvlastnickým podílem 

na pozemku 

IV. 0,00 0,00 

3 Změny v okolí 
Bez vlivu nebo 

stabilizovaná území   
II. 0,00 0,00 

4 

Vliv právních vztahů 
na prodejnost (např. 
prodej podílu, 
pronájem) 

Bez vlivu II. 0,00 0,00 

5 

Ostatní neuvedené 
(např. nový investiční 
záměr, energetická 
úspornost, vysoká 
ekonomická 
návratnost) 

Bez dalších vlivů II. 0 0,00 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu 
záplav 

IV. 1,00 1,000 

Součet znaků č. 1 až 4 = 0,020 Index IT = 1,03 

(zdroj: vlastní) 

 

1  konstanta 

Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu uvedeného v tab. 1 

I pořadové číslo znaku indexu trhu 
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Tab. č. 31 – Výpočet indexu polohy 

Výpočet indexu polohy podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., tabulka č. 3 

Vypočteno tabulkovým procesorem MS Excel, program ABN14b 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo 
kval. 

pásma 

Doporučená 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

1 Druh a účel užití stavby 
Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 2000 
I 1,00 1,00 

2 
Převažující zástavba v 
okolí pozemku a životní 
prostředí 

Rezidenční zástavba I. 0,04 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajová část obce   III. -0,05 -0,05 

4 
Možnost napojení 
pozemku na inženýrské 
sítě, které jsou v obci 

Pozemek lze napojit na 
všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 
I. 0,00 0,000 

5 
Občanská vybavenost v 
okolí pozemku 

V okolí nemovité věci je 
dostupná občanská 
vybavenost obce 

I. 0,00 0,00 

6 
Dopravní dostupnost k 
pozemku 

Příjezd po zpevněné 
komunikaci, s možností 
parkování na pozemku 

VII. 0,01 0,01 

7 
Osobní hromadná 
doprava,* 

Zastávka do 200 m včetně, 
MHD - dobrá dostupnost 

centra obce, 
III. 0 až 0,02 0,02 

8 
Poloha pozemku nebo 
stavby z hlediska 
komerční využitelnosti 

Bez možnosti komerčního 
využití stavby na pozemku 

II. 0,00 0,000 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,000 

10 Nezaměstnanost Vyšší než je průměr v kraji I. -0,01 -0,010 

11 
Vlivy ostatní 
neuvedené** 

Bez dalších vlivů II. 0 0,000 

   Součet znaků č. 2 až 11       1,01 

  Povolené maximum srážek (příloha č. 3, text za tab. 
č.3) 

    -0,8 

  Použitá hodnota       1,01 

  Index polohy IP        1,01 

(zdroj: vlastní) 
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Pi hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy uvedeného v tab. 3 i

 pořadové číslo znaku indexu polohy 

n počet znaků indexu polohy. 

Výpočet podlažnosti 

Podlažností pro účely této vyhlášky se rozumí podíl celkové zastavěné plochy všech 

podlaží stavby a zastavěné plochy 1. NP. Viz příloha č. 24 k vyhlášce č. 441/2013 Sb 

Pp = ( 1.PP + 1.NP + 2.NP ) / 1.NP 

Pp = (63,03 + 119,12 × 2 ) / 119,12 = 2,53 

 „Základní cena za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, 

rekreačních domků, je pro oblast Brno – Královo Pole, dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb., příloha č. 24  3 986 Kč. 
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Tab. č. 32 – Výpočet ceny rodinného domu 

Výpočet ceny rodinného domu 

Ocenění podle § 35, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2013 Sb. Výpočet ceny porovnávacím způsobem  (§ 35, příloha č. 
24) 

RD - § 13 a příloha č. 11 Budova typu rodinný dům typ D     CZ-CC 111 

Obestavěný prostor objektu OP m3       1 098,18 

Kraj - Jihomoravský kraj 

Obec - Brno 

Stavovení hodnocených znaků, charakteristik kvalitativních pásem a jejich hodnot - tab. 2 přílohy č. 24 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

0 Typ stavby III.  Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou D 

1 Druh stavby II. Dvojdomek -0,01 

2 
Provedení obvodových 
stěn 

III. Zdivo cihelné 0,00 

3 Tloušťka obvodových stěn II. 45 cm 0,00 

4 Podlažnost III. Hodnota více jak 2 2,53 0,02 

5 
Napojení na sítě 
(přípojky) 

V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan 0,08 

6 Způsob vytápění stavby III.  Ústřední 0,00 

7 Zákl. příslušenství v RD III.  Úplné - standardní provedení 0,00 

8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 

9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 

10 
Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2 

0,00 

11 
Pozemky ve funkčním 
celku se stavbou 

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0,00 

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

13 Stavebně technický stav II. 

Stavba v 
dobrém stavu s 

pravidelnou 
údržbou 

hodnota * s 1 0,7 

  Rok ocenění rok - 2015   

  Rok kolaudace stavby rok - 1924   

  Staří stavby let y 91   

  
Koeficient s vč. 

rekonstrukce 
- s = (1 - 0,005 * y) + 0,1; min 0,6 + 0,1 0,7   

Výpočet základní ceny upravené - ZCU 

Základní cena podle tabulky č. 1 přílohy č 24 ZC Kč/m3       3 986,00 

Index konstrukce a vybavení Iv - 
  

0,763 

Základní cena upravená ZCU Kč/m3 ZCU = ZC * Iv 3041,32 

Výpočet ceny RD porovnávacím způsobem 

Index trhu IT - viz předchozí výpočty     1,030 

Index polohy Ip - viz předchozí výpočty     1,010 

Cena stavby určená porovnávacím zpúsobem CSp Kč CSp = OP * ZCU * IT * IP 3 474 513,16 

(zdroj: vlastní) 

 

Cena stavby rodinného domu je 3 474 513,16 Kč. 
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Ocenění garáže 

Umístění garáže je na pozemku, pro jedno osobní vozidlo, při jižní štítové zdi 

rodinného domu. 

 Ocenění garáže bylo vypočítáno podle § 37 a přílohy č. 26 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., § 37. 

 Základní cena za m3 obestavěného prostoru garáže dle přílohy č. 26 tabulky č. 1 

je 3340 Kč. 

Tab. č. 33 – Výpočet ocenění garáže 

Ocenění garáže dle přílohy §37, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. 

Popis Garáž 

Technický stav dobrý 

Výměra V m3 58,28 
Rok odhadu   rok 2015 

Rok pořízení   rok 1960 

Stáří y roků 55 

ZC upravená  ZCU = ZC x Iv Kč/jedn. 2324,64 

Základní cena ZC (příloha č. 26 tab. č. 1) Kč/jedn. 3340 

Index konstrukce a 
vybavení   

-  0,7 

Koeficient s s= 1 - 0,005 x y - 0,73 

Index trhu It (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,03 

Index polohy Ip (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,01 

Cena ke dni odhadu  CS = ZCU x V x It x Ip Kč 141 487,20 

(zdroj: vlastní) 

 

Cena oceňované garáže je 141 487,20 Kč. 

Ocenění venkovních porostů 

Na zahradě rodinného domu jsou pouze 3 ovocné dřeviny, které budou oceněny podle 

§ 46 a přílohy č. 66 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., § 37 

Na pozemku v jednotném funkčním celku se stavbou p. č. 3119 – zahradě. 



93 

Tab. č. 34 – ocenění venkovních úprav 

Druh Tvar 
Stáří 
(roky) 

Počet 
(ks) 

Hodnota 
za 1 kus 

Celkem 
Kč 

meruňka ČK 30 1 min. 70 70 
meruňka ČK 55 1 min. 70 70 
švestka ČK 40 1 min. 70 70 

Celkem  210 Kč 

(zdroj: vlastní) 

 

Srážka nebude uplatněna, protože u méně hodnotných porostů byla uplatněna 

minimální cena. 

Cena trvalých porostů je 210 Kč. 

Rekapitulace ocenění 

Tab. č. 35 – rekapitulace ocenění 

Brno - Líšeň, rok 2015 

Pozemky          1 435 200,00 Kč  

Rodinný dům          3 474 513,16 Kč  
Garáž             141 487,20 Kč  
Trvalé porosty                    210,00 Kč  

Celkem           5 051 410,36 Kč  

(zdroj: vlastní) 

 

Zjištěná cena rodinného domu s příslušenstvím a s pozemky pro Brno – Líšeň v roce 

2015 byla odhadnuta na základě oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 

199/2014 Sb., po zaokrouhlení dle § 50 vyhlášky, ve výši  5 051 410 Kč 

2.5.8 Výpočet ceny zjištěné pro rok 2016 

12.2.2016 vyšla v platnost vyhláška č. 53/2016 Sb.,kterou se mění vyhláška 

č. 441/2013 Sb., (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výpočet 

bude za použití vyhlášky č. 53/2016 lišit, bude upozorněno na změnu, cena bude přepočítána 

a výpočet uveden. V opačném případě nebude výpočet znovu uváděn. 
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Ocenění pozemků 

Pozemky celkem 1 435 200 Kč. 

Ocenění rodinného domu 

Objekt je oceněn porovnávacím způsobem dle § 35 a přílohy č. 24 vyhlášky 441/2013 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Oproti ocenění pro rok 2015 se výpočet mění o hodnotu 

stáří stavby (+1 rok), nicméně tato změna nemá na vypočtené hodnoty vliv. 

„Základní cena za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, 

rekreačních domků, je pro oblast Brno – Líšeň, dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 199/2014 Sb., příloha č. 24  je 3 680 Kč 
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Tabulka 36 – Výpočet ceny rodinného domu 

Výpočet ceny rodinného domu 

Ocenění podle § 35, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2016 Sb. Výpočet ceny porovnávacím způsobem  (§ 35, 
příloha č. 24) 

RD - § 13 a příloha č. 11 Budova typu rodinný dům typ D     CZ-CC 111 

Obestavěný prostor objektu OP m3       1 098,18 

Kraj - Jihomoravský kraj 

Obec - Brno 

Stavovení hodnocených znaků, charakteristik kvalitativních pásem a jejich hodnot - tab. 2 přílohy č. 24 

Znak Kvalitativní pásma 

Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

0 Typ stavby III.  Podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou D 

1 Druh stavby II. Dvojdomek -0,01 

2 Provedení obvodových stěn III. Zdivo cihelné 0,00 

3 Tloušťka obvodových stěn II. 45 cm 0,00 

4 Podlažnost III. Hodnota více jak 2 2,47 0,02 

5 Napojení na sítě (přípojky) V. Přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn nebo propan butan 0,08 

6 Způsob vytápění stavby III.  Ústřední 0,00 

7 Zákl. příslušenství v RD III.  Úplné - standardní provedení 0,00 

8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení 0,00 

9 Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 

10 
Vedlejší stavby tvořící 
příslušenství k RD 

II. 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové 
zastavěné ploše nad 25 m2 

0,00 

11 
Pozemky ve funkčním celku 
se stavbou 

II. Od 300 m2 do 800 m2 celkem 0,00 

12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 

13 Stavebně technický stav II. 
Stavba v dobrém 

stavu s pravidelnou 
údržbou 

hodnota * s 1 0,7 

  Rok ocenění rok - 2016   

  Rok kolaudace stavby rok - 1924   

  Staří stavby let y 92   

  
Koeficient s vč. 

rekonstrukce 
- s = (1 - 0,005 * y) + 0,1; min 0,6 + 0,1 0,7   

Výpočet základní ceny upravené - ZCU 

Základní cena podle tabulky č. 1 přílohy č 24 ZC Kč/m3       3 680,00 

Index konstrukce a vybavení Iv - 
  

0,763 

Základní cena upravená ZCU Kč/m3 ZCU = ZC * Iv 2807,84 

Výpočet ceny RD porovnávacím způsobem 

Index trhu IT - viz předchozí výpočty 1,030 

Index polohy Ip - viz předchozí výpočty 1,010 

Cena stavby určená porovnávacím zpúsobem CSp Kč CSp = OP * ZCU * IT * IP 3 207 779,33 Kč 

(zdroj: vlastní) 

 

Cena stavby rodinného domu je 3 207 779,33 Kč 

Ocenění garáže 

Objekt je oceněn porovnávacím způsobem dle § 37 a přílohy č. 26 vyhlášky 441/2013 Sb. 

ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., § 37 
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Oproti ocenění pro rok 2015 se výpočet změní o hodnotu stáří stavby (+1 rok). 

Základní cena za m3 obestavěného prostoru garáže dle přílohy č. 26 tabulky č. 1 je 3 277 Kč. 

Tab. č.  37 – ocenění garáže 

Ocenění garáže dle přílohy §37, vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2016 Sb. 

Umístění na pozemku parc.č.3119 

Popis Garáž 

Technický stav dobrý 

Výměra V m3 58,28 
Rok odhadu   rok 2016 

Rok pořízení   rok 1960 

Stáří y roků 56 

ZC upravená  ZCU = ZC x Iv Kč/jedn. 2265,06 

Základní cena ZC (příloha č. 26 tab. č. 1) Kč/jedn. 3 277,00 

Index konstrukce a 
vybavení   

-  0,69 

Koeficient s s= 1 - 0,005 x y - 0,72 

Index trhu It (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,03 

Index polohy Ip (příloha č. 3 vyhlášky ) - 1,010 

Cena ke dni odhadu  CS = ZCU x V x It x Ip Kč 137 861,06 

(zdroj: vlastní) 

 

Cena oceňované garáže je 137 861,06 Kč. 

Ocenění venkovních porostů 

Cena trvalých porostů je 210 Kč. 

Rekapitulace ocenění 

Tab. č. 38 – rekapitulace ocenění 

Brno - Líšeň, rok 2016 

Pozemky          1 435 200,00 Kč  

Rodinný dům          3 207 779,33 Kč  
Garáž             137 861,06 Kč  
Trvalé porosty                    210,00 Kč  

Celkem           4 781 050,39 Kč  

(zdroj: vlastní) 
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Zjištěná cena rodinného domu s příslušenstvím a s pozemky pro Brno – Líšeň v roce 

2016 byla odhadnuta na základě oceňovací vyhlášky, po zaokrouhlení dle § 50 vyhlášky, ve 

výši 4 781 050 Kč. 

 

2.5.9 Celková rekapitulace ceny zjištěné 

Tab. č. 39 – celková rekapitulace výsledků ceny zjištěné 

městská část Brno - Královo Pole Brno - Líšeň 

rok 2015 2016 2015 2016 

Pozemky     1 954 080 Kč       1 954 080 Kč       1 435 200 Kč      1 435 200 Kč  
Rodinný dům     4 455 674 Kč       4 287 807 Kč       3 474 513 Kč      3 207 779 Kč  
Garáž        147 064 Kč          146 050 Kč          141 487 Kč         137 861 Kč  
Trvalé porosty               210 Kč                 210 Kč                 210 Kč                210 Kč  

Celkem      6 557 030 Kč       6 388 150 Kč       5 051 410 Kč      4 781 050 Kč  

(zdroj: vlastní) 

 

Celkové výsledky pro jednotlivé lokality a roky ocenění byly zaokrouhleny na 

desetikoruny dle § 50 vyhlášky. 
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2.6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ 

Rekapitulaci všech zjištěných cen, kterých bylo díky tržnímu ocenění a ocenění dle 

cenových předpisů dosaženo, můžeme vidět v tabulce. Jejich výsledky budou podrobněji 

rozebrány v dalších kapitolách diplomové práce. 

Tab. č. 40 – Shrnutí výsledků 

Lokalita Brno - Královo Pole Brno - Líšeň 
Rok 2015 2016 2015 2016 
Cena obvyklá         8 580 000 Kč     8 760 000 Kč     5 450 000 Kč     5 480 000 Kč  
Cena zjištěná         6 557 030 Kč     6 388 150 Kč     5 051 410 Kč     4 781 050 Kč  

(zdroj: vlastní) 

 

2.6.1 Tržní ocenění 

Podrobným sledováním trhu s nemovitostmi v letech 2015 a 2016 a vytvořením 

databáze se srovnatelnými nemovitostí, jsem byla schopna pomocí metody přímého 

porovnání dojít k odhadu ceny obvyklé pro rodinný dům blízko centra města, Brně – Králově 

Poli, ul. Máchova a tuto cenu porovnat s cenou stejného rodinného domu, avšak simulací 

přemístěného do okrajové části města, Brna – Líšeň. 

Porovnání ceny obvyklé v závislosti na vzdálenosti od centra 

Jak bylo od začátku předpokládáno, cena obvyklá pro rodinné domy v na okraji města 

Brna, v Brně – Líšni je nižší, než cena v blízkosti centra Brna, Brně – Králově Poli  a to o 

36% pro rok 2015 a 37% pro rok 2016. 

Tab. č. 41 – porovnání ceny obvyklé v závislosti na vzdálenosti od centra 

Rok ocenění 
Lokalita 

rozdíl v Kč % rozdíl 
Brno - Královo Pole Brno - Líšeň 

2015         8 580 000 Kč            5 450 000 Kč           3 130 000 Kč   36% 

2016         8 760 000 Kč            5 480 000 Kč           3 280 000 Kč   37% 

(zdroj: vlastní) 
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Porovnání ceny obvyklé v závislosti na čase 

Dalším očekávaným faktem je, že ceny rodinných domů velmi mírně rostou. 

U lokality blízko centra tak bylo o cca 2,1% a u okrajové části o 0,6%. Je to pravděpodobně 

způsobeno aktuálně velmi nízkými úrokovými sazbami hypoték. 

Graf č. 1 – Cena obvyklá 

 

(zdroj: vlastní) 

 

Tab. č. 42 – Cena obvyklá v závislosti na čase 

Lokalita 
Roky ocenění 

rozdíl v Kč % rozdíl 
2015 2016 

Brno – Královo Pole         8 580 000 Kč     8 760 000 Kč        180 000 Kč  2,1% 

Brno – Líšeň         5 450 000 Kč     5 480 000 Kč          30 000 Kč  0,6% 

(zdroj: vlastní) 
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2.6.2 Ocenění podle cenových předpisů 

Pro rok 2015 bylo ocenění určeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, 

ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., 

č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. 

a č. 228/2014 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb., 

ve znění vyhlášek č. 199/2014 Sb. 

12.2.2016 vyšla v platnost vyhláška č. 53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 441/2013 Sb., (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

Pro ocenění pro rok 2016 tedy byly použity vyhláška 441/2013 Sb., k provedení 

zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky 

č. 345/2015 Sb. a již zmíněná vyhlášky č. 53/2016 Sb 

Porovnání ceny zjištěné  v závislosti na vzdálenosti od centra 

Stejně jako v případě tržního ocenění, cena zjištěná dle cenových předpisů je pro 

lokalitu blízko centru vyšší, než na okraji města Brna. Je tomu především z důvodu vyšších 

cen pozemků, jejichž hodnoty za jednotkové ceny byly čerpány z cenových map a stejně tak 

vyšších jednotkových cen pro obestavěný prostor rodinného domu. V obou případech 

jednotková cena roste v závislosti na vzdálenosti od centra. To však překvapivě neplatilo pro 

jednotkovou cenu za obestavěný prostor garáže, kdy byla jednotková cena nesmyslně vyšší 

pro Líšeň než pro Královo Pole. Vzhledem tomu, že cena zjištěná pro garáž oceňovaného 

domu byla pouze cca 2 – 3% (viz graf č. 2 –6) z celkové ceny nemovité věci, výsledek tato 

skutečnost nijak zásadně neovlivňuje. Nárůst ceny zjištěné v závislosti na vzdálenosti od 

centra je pro rok 2015 o 30% a pro rok 2016 o 34%. 

Tab. č. 43 – Cena zjištěná v závislosti na vzdálenosti od centra 

Rok ocenění 
Lokalita 

rozdíl v Kč % rozdíl 
Brno - Královo Pole Brno - Líšeň 

2015         6 557 030 Kč            5 051 410 Kč           1 505 620 Kč   30% 

2016         6 388 150 Kč            4 781 050 Kč           1 607 100 Kč   34% 

(zdroj: vlastní) 
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Porovnání ceny zjištěné  v závislosti na čase 

Oproti tržnímu ocenění rodinného domu, cena zjištěná dle cenových předpisů 

v závislosti na čase klesla o 3% pro Brno – Královo Pole a o 6% pro Brno – Líšeň. Nebylo 

to z důvodu vyššího stáří nemovité věci, jak by se dalo předpokládat, ale opět z důvodu 

nižších  jednotkových cen. Údaje, ze kterých jsou hodnoty v předpisech stanovovány, jsou 

vždy o rok starší a tedy dokonale nepostihují současnou situaci na trhu.  

Graf č. 2 – Cena zjištěná 

 

(zdroj: vlastní) 

 

 

Tab. č. 44 – Cena zjištěná v závislosti na čase 

Lokalita 
Roky ocenění 

rozdíl v Kč % rozdíl 
2015 2016 

Brno – Královo Pole         6 557 030 Kč     6 388 150 Kč        168 880 Kč   3% 

Brno – Líšeň         5 051 410 Kč     4 781 050 Kč        270 360 Kč   6% 

(zdroj: vlastní) 
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Složení ceny zjištěn 

Procentuelní složení ceny zjištěné bylo téměř totožné bez závislosti na vzdálenosti od 

centra města a datu ocenění. 

• cca 67-69% z ceny zjštěné, tvoří rodinný dům 

• cca 28-30% z ceny jsou pozemky 

• cca 2-3% je garáž 

• Zanedbatelné jsou pak trvalé porosty (pouze 210 Kč) 

Přesné procentuelní složení je vidět v grafech. 

Graf č. 3 – Brno – Královo Pole, rok 2015 

 

(zdroj: vlastní) 

Graf č. 4 – Královo Pole, rok 2016 

 

(zdroj: vlastní)
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Graf č. 5 – Brno – Líšeň, 2015 

 

(zdroj: vlastní) 

Graf č. 6 – Brno – Líšeň, 2016 

 

 (zdroj: vlastní) 

Tab č. 45 – Celková rekapitulace ocenění 

Oceňované 
položky 

Brno - Královo Pole Brno - Líšeň 

2015 2016 2015 2016 

Pozemky    1 954 080,00 Kč       1 954 080,00 Kč      1 435 200,00 Kč     1 435 200,00 Kč  
Rodinný dům    4 455 673,99 Kč       4 287 806,83 Kč      3 474 513,16 Kč     3 207 779,33 Kč  
Garáž       147 064,03 Kč          146 049,80 Kč         141 487,20 Kč        137 861,06 Kč  
Trvalé porosty              210,00 Kč                 210,00 Kč                210,00 Kč               210,00 Kč  

Celkem          6 557 030 Kč            6 388 150 Kč           5 051 410 Kč          4 781 050 Kč  

(zdroj: vlastní) 
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2.6.3 Porovnání ceny zjištěné a ceny obvyklé 

Pro oba roky i umístění vůči centru, je cena zjištěná nižší, než cena obvyklá. 

Dramatický rozdíl mezi cenou zjištěnou a cenou obvyklou je v případě blízkosti centra města 

(2 371 850 Kč v roce 2016). Na základě zkušeností, které jsem nabyla při zpracování této 

diplomové práce, bych příště u oceňované nemovitosti pro Brno – Královo Pole, zvolila např. 

u indexu polohy u znaku č. 11 – vlivy ostatní neuvedené, pásmo III. a použila hodnotu 0, 3. 

Důvodem je velmi klidná, příjemná lokalita na jednosměrné ulici, ve středu vilové zástavby. 

Ze stejného důvodu bych u indexu konstrukce a vybavení, u znaku č. 12 IV. – Kriterium jinde 

neuvedené, mírně zvyšující cenu, použila hodnotu 0,03. Při navýšení těchto hodnot, by se 

zjištěná cena výrazně přiblížila skutečné kupní ceně. 

 

Tab. č. 46 – Porovnání ceny zjištěné a ceny obvyklé 

Lokalita Brno - Královo Pole Brno - Líšeň 
Rok 2015 2016 2015         2016 
Cena obvyklá 8 580 000 Kč  8 760 000 Kč  5 450 000 Kč  5 480 000 Kč  
Cena zjištěná 6 557 030 Kč  6 388 150 Kč  5 051 410 Kč  4 781 050 Kč  

Rozdíl  2 022 970 Kč   2 371 850 Kč      398 590 Kč      698 950 Kč  

(zdroj: vlastní) 

 

2.6.4 Porovnání ceny obvyklé a ceny kupní 

Oceňovaný rodinný dům se v říjnu roku 2016 skutečně prodal a proto mám nad rámec 

zadání této diplomové práce jedinečnou možnost srovnat určenou cenu obvyklou se skutečnou 

kupní cenou, která byla k datu 1.10.2016, 10 000 000 Kč. 

Rozdíl oproti odhadnuté ceně obvyklé, pro rok 2016 je 8,76%, tj. 1 240 000 Kč, což 

není zanedbatelné. Jak už bylo zmíněno v kapitole 2.4., u vytváření databáze srovnatelných 

nemovitostí, najít v inzercích podobné nemovitosti nebylo jednoduché. Spoustu domů, které 

jsem našla, jsem musela z databáze vyřadit z důvodu nesmyslných výsledných hodnot, které 

byly většinou podhodnocené. To vede k závěru, že v inzercích sice podobné domy k nalezení 

jsou, ale často se jedná o problémové nemovitosti, což sice z inzercí není na první pohled 

zřejmé, ale nelze použít pro stanovení obvyklé ceny. 



105 

Poptávka po vilových rodinných domech podobných oceňovanému, tj. ve velmi klidné 

městské části, s větší zahradou a v blízkosti centra, je velmi vysoká a takové se neprodávají 

příliš často. Pokud už prodeje nastanou, většinou se nemovitost ani nedostane do nabídky 

realitních kanceláří. Stejně tak to bylo v případě prodeje oceňovaného rodinného domu 

v Králově Poli, kdy se kupec našel víceméně okamžitě. Na druhou stranu je však třeba říci, že 

kupec je z těsného sousedství rodinného domu a do kupní ceny se mohla promítnout zvláštní 

obliba kupujícího (přesné důvody nebudu specifikovat). 

Přesnějších výsledků v určení obvyklé ceny by mohlo být dosaženo s přístupem 

k internějším zdrojům porovnatelných nemovitostí, jako jsou třeba databáze prodejů 

spolupracujících odhadců a především většími zkušeností, které lze získat jedině 

dlouhodobým zkoumáním trhu s nemovitými věcmi a věnování se tomuto oboru. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce, bylo vyhodnotit rozdíl cen rodinného domu v různých 

místech města Brna v letech 2015 a 2016 a stanovit faktory, které tuto cenu ovlivňují a jakým 

způsobem.  

Cenu jsem určila tržním způsobem ocenění a oceněním dle platných předpisů. V rámci 

tržního ocenění jsem zvolila metodu přímého porovnání. U vytváření databáze srovnatelných 

nemovitostí, jsem narazila na problémy s pravdivostí a úplností informací a především 

na jejich velmi omezenou nabídku pro zvolené lokality. Určená cena obvyklá byla tedy 

odhadnuta v porovnání s dostupnými nemovitostmi v inzercích, je však možné, že je ve 

skutečnosti vyšší. Pro přesnější odhad by pomohlo mít přístup k internějším zdrojům, jako 

jsou třeba databáze prodejů spolupracujících odhadců. Cena v případě tržního ocenění v roce 

2016, oproti roku 2015 stoupla, což je zřejmě kvůli levnějším úrokovým sazbám hypoték. 

Při ocenění dle cenových předpisů jsem se striktně držela stanovených postupů 

a hodnot dle oceňovacích vyhlášek, platných pro určité roky ocenění, přičemž cena s časem 

klesla. To je způsobeno jednotkovými cenami v cenových předpisech, které dokonale 

nepostihují současnou situaci na trhu. Cena zjištěná, v případě ocenění pro lokalitu blízko 

centra Brna – Královo Pole, byla určena výrazně nižší pro oba roky ocenění, než cena 

obvyklá. Na základě nabytých zkušeností,  bych tedy příště lépe zohlednila výjimečnost 

oceňované nemovitosti a tím se více přiblížila k ceně obvyklé. 

U obou metod ocenění byla ceny určená pro blízkost centra nepřekvapivě vyšší, než 

pro okrajovou část Brna. Lokalita je tedy jeden z nejvýznamějších faktorů, které cenu 

ovlivnily, zvláště pak v případě tržního ocenění. 

Výsledky této práce nemusí být konečné. I nadále je možné pozorovat vývoj cen 

v závislosti na čase. 
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