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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je aplikace vybraných způsobů ocenění na vybraný rodinný 

dům v Kamenném Újezdu. Práce se zabývá jak teoretickým základem, ve kterém jsou 

popsány základní principy oceňování včetně užívané základní terminologie a právních 

předpisů, tak praktickou aplikací tohoto teoretického základu. V praktické části je uveden 

popis vybrané lokality, kde se oceňovaný rodinný dům nachází, je zde uveden popis 

oceňovaného rodinného domu, popis situace na místním realitním trhu, ocenění vybraného 

rodinného domu vybranými nákladovými metodami a metodou přímého porovnání a je zde 

také uvedeno ocenění pozemků užívaných se stavbou pomocí Naegeliho metody. Na tato 

ocenění navazuje vyhodnocení náročnosti jednotlivých použitých oceňovacích metod, 

porovnání vypočtených cenových podílů s cenovými podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce 

a závěr této práce tvoří celková rekapitulace výsledků ocenění. 

Abstract 

The theme of master's thesis is the application of selected methods of valuation on 

a house in Kamenný Újezd. Thesis deals with theoretical foundation, which describes the 

basic principles of valuation used, including basic terminology and legislation, and secondly, 

the work also deals with practical application of the theoretical basis. Practical part includes 

a description of the location where the family house is located, there is a description of the 

family house, describing the situation on the local real estate market valuation of selected 

family house, selected cost methods and by direct comparison and there is also mentioned 

valuation of land used the construction methods using Naegeli. This award builds on the 

evaluation of performance each of the valuation methods, comparing the calculated price of 

shares price of shares listed on the valuation ordinance and the conclusion of this work 

consists of a total recap the results of the valuation. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, oceňování, cena, hodnota, nákladová metoda ocenění, položkový rozpočet, 

propočet podle THU, databáze, metoda přímého porovnání, Naegeliho metoda, cenový podíl, 

oceňovací vyhláška. 
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1  ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá aplikací vybraných způsobů ocenění na vybraný rodinný 

dům v Kamenném Újezdu. 

Úkolem diplomové práce je popsat situaci na místním realitním trhu, kde se 

oceňovaný rodinný dům nachází, vytvořit databázi nabídkových cen srovnatelných objektů 

a s použitím této databáze provést odhad tržní hodnoty metodou přímého porovnání, určit 

několika nákladovými metodami nákladovou cenu vybraného rodinného domu a určit cenu 

pozemků užívaných se stavbou tohoto rodinného domu.  

Cílem diplomové práce je také určit obvyklou cenu a cenu zjištěnou vybraného 

rodinného domu, určit do jaké míry se shodují cenové podíly uvedené v oceňovací vyhlášce 

s vypočtenými cenovými podíly pomocí položkového rozpočtu a technicko-hospodářských 

ukazatelů, určit cenu pozemků užívaných se stavbou, vyhodnotit jednotlivé použité metody 

z hlediska potřebných vstupních údajů a z hlediska jejich pracnosti. 

Práce je členěna do třech základních částí. První část je věnována teoretickému 

základu, ve kterém jsou popsány základní principy oceňování, základní terminologie a právní 

předpisy užívané při oceňování a jsou zde také podrobněji popsány využívané metody 

oceňování. Teoretický základ slouží dále jako podklad pro zpracování dalších částí této 

diplomové práce, kterými jsou část praktická textová a přílohy. V praktické textové části je 

uveden popis vybrané lokality, popis oceňovaného rodinného domu, popis situace na místním 

realitním trhu a samotné ocenění vybraného rodinného domu včetně ocenění pozemku 

užívaného se stavbou. Na toto ocenění přímo navazuje vyhodnocení náročnosti jednotlivých 

použitých metod, porovnání vypočtených cenových podílů s cenovými podíly uvedenými 

v oceňovací vyhlášce a rekapitulace výsledků ocenění. Nedílnou součástí uvedených dvou 

částí diplomové práce jsou přílohy, ve kterých jsou zařazeny potřebné podklady pro 

zpracování diplomové práce a jsou zde také umístěny kompletní provedené výpočty. Mezi 

tyto přílohy patří zejména projektová dokumentace oceňovaného objektu, databáze 

nabídkových cen srovnatelných objektů, výpočet obvyklé ceny metodou přímého porovnání, 

výpočet zjištěné ceny nákladovou metodou podle oceňovací vyhlášky, položkový rozpočet 

stavby, propočet ceny stavby pomocí technicko-hospodářských ukazatelů, výpočet ceny 

pozemku pomocí Naegeliho metody a je zde také uveden kompletní výpočet a porovnání 

cenových podílů konstrukcí a vybavení rodinného domu s garáží. 
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2  OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH V ĚCÍ 

Pro zajištění pojmové jednotnosti, je nutné v následujících podkapitolách definovat 

pojmy, které jsou používány v legislativě a jsou využívány v běžné oceňovací praxi a budou 

také v souvislostech využívány i v této diplomové práci. Tato kapitola se věnuje především 

účelu oceňování a možným zadavatelům a zpracovatelům předmětu ocenění. 

2.1 PŘEDMĚT OCEŇOVÁNÍ 

Oceňování lze charakterizovat jako činnost, jejímž účelem je přiřadit určité ocenitelné 

entitě (např.: majetku či službě) určitou peněžitou částku, která vyjadřuje její hodnotu. 

S oceněním majetku se může v běžném životě setkat v podstatě každý, protože ocenění se 

uplatňuje v mnoha situacích, např.: při určení daňového základu pro výpočet daně; při 

uzavírání pojistných smluv pro stanovení správné pojistné částky; při úvěrových řízeních pro 

stanovení hodnoty zástavního majetku; při stanovení výše škody či újmy; při vypořádání 

společného jmění manželů a v mnoha dalších případech.  

Souhrnně řečeno, předmětem oceňování mohou být v podstatě všechny objekty 

obklopující člověka, pro něž je charakteristické, že jsou směnitelné (převoditelné, 

tj. disponibilní) a mohou být předmětem právních vztahů. 

Předměty oceňování lze základně členit na: 

• majetek (věci, práva a jiné majetkové hodnoty), 

• služby (tj. poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků 

činností). 

Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) vymezuje majetek 

jako souhrn všeho, co osobě patří. Tento zákoník rovněž definuje pojem jmění, a to jako 

souhrn majetku a dluhů. Pojmem dluh se rozumí to, co je dlužník povinen věřiteli splnit.1 

Pojem věc se v pojetí nového občanského zákoníku vymezuje jako vše, co je: 

• rozdílné od osoby (tzn., že se nesmí jednat o člověka a ani právnickou osobu), 

• slouží potřebě lidí (tzn., to co má určitý hospodářský užitek a je užitečné), 

• nejde při tom o lidské tělo nebo její část a nejde o zvířata.1 

                                                 

1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 495, §2008, § 2018 
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Nový občanský zákoník pro hmotné věci a přírodní síly, se kterými se obchoduje, 

stanoví další podmínku, kterou je skutečnost, že se musí jednat pouze o ovladatelnou část 

vnějšího světa. Znamená to, že určité objekty nelze považovat za věci, např.: déšť, vzduch, 

slunce apod. 

2.2 ZADAVATEL OCEN ĚNÍ 

2.2.1 Občan jako fyzická osoba 

Běžný občan využívá ocenění nejčastěji při směně svého majetku (např.: při prodeji, 

při obdarování apod.). V tomto případě se zpracovává tzv. tržní odhad.  

Druhým nejčastějším oceněním je ocenění pro výpočet daní. Zpravidla se jedná o daň 

z nabytí nemovitých věcí a daň z příjmu. V těchto případech je potřeba majetek ocenit a zjistit 

jeho obvyklou cenu, a to za podmínek stanovených zákonem. V tomto případě se uvažuje 

zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Takto provedené ocenění se pak označuje jako 

administrativní odhad.2 

Dalším způsobem oceněním je ocenění pro soudní jednání. V souvislosti 

s vlastnictvím majetku existuje mnoho situací, které pro jejich vyřešení vyžadují rozhodnutí 

soudu. Touto situací může být například vypořádání společného jmění manželů, které nastává 

v případě rozvodu manželství. Ve stejné situaci je občan, který bude u soudu uplatňovat újmu 

na svém majetku (škodu) či nemajetkovou újmu, tj. například újmu na zdraví. 

Ocenění se mimo jiné uplatní i při ocenění akcií pro účely běžného prodeje nebo i pro 

specifické situace. Je nezbytné podotknout, že v případě akcií obchodovaných na veřejných 

trzích se provádí ocenění podle zvláštní metodiky.  

2.2.2 Podnikatel 

První okamžik, kdy může podnikatel potřebovat ocenění majetku, nastává při zahájení 

jeho podnikatelské činnosti. Například uvažuje-li podnikatel o vložení určitého vlastního 

majetku do základního kapitálu, a to jak do nově vznikající, tak i do již existující společnosti 

formou nepeněžitého vkladu. Takový nepeněžitý vklad je tak potřeba ocenit, aby jeho 

hodnota mohla být zapsána do účetnictví a aby tak byla splacena i část požadované výše 

                                                 

2 HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. 1. vydání. Bratislava: DonauMedia, 2009. 246 s.  

ISBN 978-80-89364-29-9. s. 9 
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vkládaného kapitálu. V souvislosti s obchodním podílem patří obchodní podíl ve společnosti 

do obchodovatelných věcí stejně jako jiná aktiva. Na rozdíl od těchto aktiv není tržní hodnota 

obchodního podílu na první pohled zřejmá, a proto, pokud neexistuje dohoda s někým, kdo 

daný obchodní podíl koupí, nezbývá, než provést ocenění a určit tak jeho tržní hodnotu.3 

V případě, že právnická osoba dostane jakýkoliv dar v podobě majetku, měla by 

provést jeho ocenění, které mimo jiné bude sloužit jako podklad pro výpočet daně z příjmu 

a jako podklad pro účely účetní evidence. 

2.2.3 Státní orgány 

Úřady 

Požadavky úřadů na ocenění majetku vycházejí z obdobného jako u občanů 

a právnických osob. Nejčastěji se zjišťuje tržní hodnota majetku, který má být směněn mezi 

stranami. Takovéto ocenění se provádí z důvodu, že majetek státu mívá určité specifické 

charakteristiky a také z důvodu zachování transparentnosti při nakládání s veřejnými zdroji. 

Policejní orgány 

I policie může zadat ocenění majetku pro vlastní potřebu při prodeji majetku. Ovšem 

mnohem častější a důležitější jsou požadavky na ocenění majetku ve vyšetřovaných trestných 

činnostech, nejčastěji pak ocenění pro stanovení výše způsobené škody či újmy nebo při 

vyšetřování hospodářské trestné činnosti. 

Soudy 

Samozřejmě i pro soudy všech stupňů platí, že mohou zadávat ocenění majetku 

v případě, že mají v úmyslu majetek prodat, stejně jako jakýkoliv jiný úřad.  

Soudy mohou zadávat ocenění majetku jak na základě vlastního uvážení, tak na návrh 

některé ze zúčastněných stran. 

Soud tedy zadává ocenění zejména v případech: 

• občansko-právních sporů (např.: ocenění majetku pro vypořádání společného 

jmění manželů, určení výše výživného, exekuční řízení atd.),  

                                                 

3 HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. 1. vydání. Bratislava: DonauMedia, 2009. 246 s.  

ISBN 978-80-89364-29-9. s. 10 
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• obchodně-právních sporů (např.: vyčíslení škody na majetku, vyčíslení ušlého 

zisku, vymáhání pohledávek atd.), 

• obchodně-právní agendy (např.: ocenění společnosti pro účely přeměny typu 

společnosti, ocenění v oblasti zástav a ručení, vklady do podnikání atd.) a 

• v neposlední řadě v trestních věcech (např.: vyčíslení škody vzniklé trestnou 

činností jednatele společnosti apod.).4 

2.3 ZPRACOVATEL OCEN ĚNÍ 

Odhad pro vlastní potřebu si může provádět osoba, která má k tomu potřebné znalosti, 

dovednosti a informace. Obdobně například pro banky či pojišťovny mohou odhady provádět 

jejich proškolení pracovníci. 

Pokud ovšem má být odhad použitelný při jednání se třetími osobami, musí být 

zpracován oprávněným subjektem, kterým je odhadce, znalec a znalecký ústav.  

2.3.1 Odhadce 

„Odhadce je fyzická osoba mající potřebné odborné vzdělání a je způsobilá 

zpracovávat odhady ve svém oboru (splňuje požadavky živnostenského zákona pro získání 

koncese na oceňování majetku).“ 5 

Odhadce je na základě získané koncese oprávněn zpracovávat odhady a odborná 

vyjádření, nikoliv však znalecké posudky. 

Odhad je tedy ocenění zpracované odhadcem. 

Odhady jsou využívané v běžných občanských i obchodních záležitostech, kde není 

například zákonem vyžadováno zpracování znaleckého posudku. 

Odborná vyjádření jsou „vyjádření osoby mající potřebné odborné předpoklady 

k objasnění určitých skutečností důležitých pro posouzení věci (např.: zastavárník může mít 

potřebné odborné předpoklady a znalosti k určení tržní hodnoty použitého kola, znalec má 

                                                 

4 HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. 1. vydání. Bratislava: DonauMedia, 2009. 246 s.  

ISBN 978-80-89364-29-9. s. 13 

5 HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. 1. vydání. Bratislava: DonauMedia, 2009. 246 s.  

ISBN 978-80-89364-29-9. s. 13 
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ovšem potřebné znalosti a zejména odborné předpoklady ke stanovení tržní hodnoty 

podniku).“ 6 

2.3.2 Znalec 

Pojem znalec je vymezen v § 2, § 4, § 9, § 21 a § 24 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících v platném znění (poslední novela v roce 2011) a dále v § 11 vyhlášky 

ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 

v platném znění.  

Zákon upravuje zejména podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti, práva 

a povinnosti znalců a tlumočníků, podmínky činnosti znalců a znaleckých ústavů, působnost 

ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké a tlumočnické 

činnosti a dále rovněž upravuje odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké 

a tlumočnické činnosti.  

Vyhláška podrobněji upravuje některá ustanovení zákona. Koncem roku 2011 byla 

provedena podstatnější novela zákona o znalcích a tlumočnících, avšak tato změna se dosud 

neodrazila ve změně vyhlášky, jejíž stav odpovídá poslední změně z roku 2002. Text 

vyhlášky tak v současné době neodráží změny provedené v poslední novelizaci zákona. 

Vzhledem ke skutečnosti, že zákon má vyšší právní sílu než vyhláška, tak v případě rozporů 

je nutno primárně přihlížet k úpravě právě v tomto zákonu.  

Zjednodušeně lze tedy říci, že znalec je jak fyzická, tak i právnická osoba, jež je 

oprávněna podle zákona o znalcích a tlumočnících vykonávat znaleckou činnost. 

Znaleckou činnost mohou řádně vykonávat pouze znalci zapsaní do seznamu znalců 

nebo mimořádně znalci ad hoc (pro daný případ), tzn., že za zákonem stanovených podmínek 

může být v řízení před orgány veřejné moci ustanovena k podání posudku i osoba, která není 

zapsána do seznamu znalců. Takto ustanovený znalec ad hoc je v daném řízení oprávněn 

podat znalecký posudek a nahlíží se na něj jako na jmenovaného znalce.  

Požadavky na osobu zapsaného znalce vyplývají z podmínek pro jmenování 

uvedených v § 4 zákona o znalcích a tlumočnících. Jmenovat lze tedy toho, kdo: 

                                                 

6 HÁLEK, V. Oceňování majetku v praxi. 1. vydání. Bratislava: DonauMedia, 2009. 246 s.  

ISBN 978-80-89364-29-9. s. 14 
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• je státním občanem České republiky, u cizinců má vydáno povolení k trvalému 

pobytu na území České republiky, u občanů jiného členského státu Evropské 

unie postačuje potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky, 

• je způsobilý k právním úkonům v plném rozsahu, 

• je bezúhonný, tzn., že nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 

nebo za nedbalostní trestní čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti 

znalce, 

• nebyl v posledních 3 letech vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků pro 

porušení povinností podle zákona o znalcích a tlumočnících, 

• má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru, v němž má jako znalec působit; 

v oborech, ve kterých je zavedena speciální výuka pro znaleckou činnost, mají 

přednost při jmenování absolventi tohoto studia, 

• má osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro řádný výkon znalecké 

činnosti a 

• se jmenováním souhlasí.7 

Tyto podmínky musí znalec splňovat nejen v okamžiku jmenování, ale trvale. 

 Pokud se jiná než výše uvedená osoba vydává za znalce, dopouští se přestupku. 

Fyzické osobě hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč. Právnická osoba se dopouští správního 

deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 400 000 Kč.8 

2.3.3 Znalecké ústavy 

Požadavky na znalecké ústavy, tj. požadavky na organizace, jež jsou oprávněné 

vykonávat znaleckou činnost, upravuje § 21 zákona o znalcích a tlumočnících. 

Ústavy se rozdělují na dva typy. Znalecký ústav prvního typu a znalecký ústav 

druhého typu. 

                                                 

7 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění, § 4 odst. 1, 2 

8 KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2014. 107 s. ISBN 978-80-214-5041-7. s. 18 
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Ústavy prvního typu se zapisují do prvního oddílu seznamu znaleckých ústavů. Tyto 

ústavy nevykonávají vědeckou a výzkumnou činnost. Žadatel o zápis do prvního oddílu 

seznamu ústavů musí splňovat tyto podmínky: 

• ústav musí mít odpovídající materiální a personální vybavení pro výkon 

znalecké činnosti, 

• alespoň tři jeho společníci, členové nebo zaměstnanci v pracovním poměru, 

kteří pro ústav vykonávají znaleckou činnost, musí být pro požadované obory 

zapsanými znalci a v daných oborech nesmí znaleckou činnost vykonávat 

v jiném znaleckém ústavu zapsaném v prvním oddílu seznamu. Postačuje, 

pokud dvě z těchto osob jsou zapsány pro obor příbuzný, navíc 

• je-li žadatel akciová společnost, její základní kapitál musí být tvořen akciemi 

na jméno, 

• je-li žadatelem podnikatel, musí požadovaný rozsah jeho znaleckého oprávnění 

odpovídat předmětu podnikání (činnosti) zapsanému v obchodním nebo jiném 

rejstříku. Předmět podnikání však nemusí být vyjádřen identickými výrazy.9 

Ústavy druhého typu se zapisují do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů. Do 

druhého oddílu se zapisují vysoké školy nebo jejich součásti a veřejné výzkumné instituce, 

případně jiné osoby veřejného práva nebo jejich organizační složky vykonávající vědecko-

výzkumnou činnost v příslušném oboru. Podmínkami pro zápis do druhého oddílu jsou: 

• právnická osoba musí v příslušném oboru vykonávat vědecko-výzkumnou 

činnost, 

• poskytování znalecké činnosti nesmí být v rozporu s povahou právnické osoby 

nebo předmětem její činnosti, 

• vysoká škola nebo její součást musí mít navíc (oproti ostatním žadatelům) 

v příslušném nebo příbuzném oboru akreditovaný doktorský studijní 

program.10  

                                                 

9 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění, § 21b 

10 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění, § 21 odst. 3,4 a § 21a 
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3  ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE 

Obdobně jako v předešlé kapitole, i zde je nejprve nutné přesně definovat pojmy, které 

jsou často používané při oceňování, a to i z toho důvodu, že některé pojmy bývají v praxi 

nepřesně přiřazovány nebo bývají vzájemně zaměňovány, což může způsobovat značnou 

nejasnost a zmatečnost. Dále je zde nutné uvést změny, které nastaly nabytím účinnosti 

nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tento občanský zákoník nabyl účinnosti 

k 1. 1. 2014. Veškeré zmíněné pojmy budou rovněž používány dále v této diplomové práci. 

3.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

3.1.1 Nemovitost, nemovitá věc 

V současné době se stále setkáváme s pojmem nemovitost, který byl definován v dnes 

již neplatném zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, konkrétně v §119. Definice tedy 

zněla takto: 

 „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“ 11 

S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., tj. od 1. 1. 2014 je 

pojem nemovitost nahrazen pojmem nemovitá věc. Pojem nemovitá věc je nyní definována 

v § 498 nového občanského zákoníku a definice tedy nyní zní takto: 

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

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

právní předpis, že určená věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na 

místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“12 

Za nemovité věci nyní tedy uvažujeme: 

• pozemky, 

• věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám, 

• podzemní stavby se samostatným účelovým určením, 

• jiná práva, která za nemovité věci prohlásí zákon, 

                                                 

11 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (platný do 31. 12. 2013), § 119 odst. 2 

12 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 498 odst. 1 
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• věc, u které jiný právní předpis stanoví, že není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, 

• jednotku (byt jako prostorově oddělená část domu s podílem na společných 

částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné, včetně souboru bytů 

nebo nebytových prostor), 

• stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních 

právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí 

účinnosti nového občanského zákoníku ve vlastnictví osoby odlišné od 

vlastníka pozemku.13 

Veškeré nemovité věci jsou evidovány v katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí 

spravuje Český úřad zeměměřický a katastrální. Pro účely katastru nemovitostí je dále 

využíváno pojmu nemovitost. 

3.1.2 Stavba 

Pojem stavba je zakotven v několika předpisech a při využití tohoto pojmu je 

zapotřebí brát v úvahu účel, pro který bude tento pojem využíván.  

Prvním dokumentem, ve kterém je stavba definována, je zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konkrétně v § 2 a zní takto: 

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikla 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 

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

funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“14  

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

o oceňování majetku), lze stavby členit na: 

• stavby pozemní, kterými jsou: 

                                                 

13 Portál advokátní kanceláře Holec, Zuzka a partneři www.holec-advokati.cz [online], 2013 [cit. 2015-11-15]. 

Dostupné z: <http://www.holec-advokati.cz/cs/publikace/234> 

14 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 2 odst. 3 
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• budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek 

převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, 

s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory, 

• jednotky, 

• venkovní úpravy, 

• 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, 

• vodní nádrže a rybníky, 

• jiné stavby.15 

Členění na jednotlivé druhy stanoví vyhláška. 

3.1.3 Rodinný dům 

Při oceňování se pro definici rodinného domu využívá definice z vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Tato definice se nachází 

v § 2 a říká, že pod pojmem stavba pro bydlení se mimo jiné rozumí:  

„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.“ 16 

Tato definice je ve stejném znění zakotvena ve vyhlášce č. 441/2013 Sb., o provedení 

některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (oceňovací vyhláška).  

Jestliže je rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění 

účel jeho užívání, ocení se celá stavba jako rodinný dům.17 

                                                 

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

v platném znění, § 3 odst. 1 

16 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, § 2 písm. a) bod 2 

17 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, § 13 odst. 3 
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3.1.4 Parcela 

Pojem parcela definuje zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon) v § 2. 

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

mapě a označen parcelním číslem.“ 18 

S tímto pojmem souvisejí další používané pojmy, jako například výměra parcely. 

Výměrou parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny 

v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku 

a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou 

metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku. 

3.1.5 Pozemek 

Stejně jako pojem parcela, tak i pojem pozemek definuje zákon č. 256/2013 Sb., 

o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v § 2. Pozemkem se tedy rozumí: 

„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“ 19 

Pro účely ocenění je velice důležité respektovat členění pozemků, které pro tento účel 

člení zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Pozemky pro účel ocenění tedy členíme na: 

• stavební pozemky, 

• zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, 

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

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

a zalesněné nelesní pozemky, 

• pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 

                                                 

18 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění, § 2 písm. b) 

19 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění, § 2 písm. a) 
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• jiné pozemky, které nejsou zde uvedeny.20 

3.1.6 Stavební pozemek 

Stavební pozemek je definován jak ve stavebním zákoně, tak i v zákoně o oceňování 

majetku. Stavebním pozemkem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., se rozumí: 

„Pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený územním rozhodnutím anebo 

regulačním plánem.“ 21 

Dále je stavební pozemek definován pro účely oceňování a dále se člení na: 

• nezastavěné pozemky 

• evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy 

a nádvoří, 

• 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, 

• 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, 

• evidované v katastru nemovitostí s právem stavby, 

• zastavěné pozemky 

                                                 

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

v platném znění, § 9 odst. 1 

21 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,  

§ 2 odst. 1 písm. b) 
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• evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy 

a nádvoří, 

• evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plochy, které 

jsou již zastavěny, 

• plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí.22 

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

využití stanoví vyhláška. 

3.1.7 Zastavěná plocha 

Při stanovování či posuzování zastavěné plochy je zapotřebí rozlišovat mezi 

zastavěnou plochou podlaží a zastavěnou plochou stavby (ZP). Obě definice lze nalézt ve 

vyhlášce č. 441/2013 Sb., konkrétně v příloze č. 1 této vyhlášky. 

„Zastavěnou plochou stavby (ZP) se rozumí plocha ohraničená ortogonálními 

průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do 

vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.“23 

„Zastavěnou plochou podlaží se rozumí plocha půdorysného řezu v úrovni horního 

líce podlahy tohoto podlaží, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží 

včetně omítky. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem 

obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. Plochy lodžií a arkýřů se 

započítávají. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je 

zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné 

roviny.“ 24 

Do zastavěné plochy podlaží se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, 

například schodiště. 

                                                 

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

v platném znění, § 9 odst. 2 

23 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 2 

24 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 3.2 
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Průměrná zastavěná plocha podlaží se zjistí jako součet zastavěných ploch všech 

podlaží dělený počtem podlaží. 

3.1.8 Podlaží 

Vysvětlení pojmu podlaží lze opět nalézt v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. 

Podlažím je tedy část stavby o světlé výšce nejméně 1,70 m oddělená dole dolním 

lícem podlahy tohoto podlaží, nahoře dolním lícem podlahy následujícího podlaží, 

u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, případně podlahy půdy, u střech, resp. 

částí bez půdního prostoru průměrnou rovinou horního líce zastřešení a u staveb a nejvyšších 

podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vnějším lícem hřebene střechy.25  

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. 

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. 

Nadzemní podlaží (NP) se číslují směrem nahoru jako první nadzemní podlaží (1. NP), 

druhé nadzemní podlaží (2. NP) a tak dále. 

Podzemní podlaží (PP) se číslují směrem dolů jako první podzemní podlaží (1. PP), 

druhé podzemní podlaží (2. PP) a tak dále. 

 

3.1.9 Podlahová plocha 

Podlahová plocha je opět definována v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. 

„Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů 

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

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

konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). U poloodkrytých případně 

                                                 

25 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 3 
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odkrytých prostorů se místo chybějících svislých konstrukcí stěn podlahová plocha vymezí 

jako ortogonální průmět čáry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do 

roviny řezu.“ 26 

Do úhrnu podlahové plochy se započte i podlahová plocha: 

• arkýřů a zasklených lodžií, 

• výklenků, jsou-li alespoň 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová 

plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké, 

• místností se zkoseným stropem, jejichž světlá výška v nejnižším bodě je menší 

než 2 m, komor umístěných mimo byt a sklepů, pokud jsou místnostmi, 

vynásobená koeficientem 0,8, 

• půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm.27 

Do podlahové plochy se nezapočítává plocha okenních a dveřních ústupků. 

3.1.10 Obestavěný prostor stavby (OP) 

Pro účely oceňování se obestavěný prostor vypočte dle postupu, který je opět uveden 

v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb.  

„Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 

stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.“ 28 

Obestavěný prostor spodní stavby je ohraničen: 

• po stranách vnějším pláštěm bez izolačních přizdívek. Zdi a větrací 

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

                                                 

26 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 4 

27 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 4 odst. 2 

28 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 5 
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• dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží nebo prostoru, 

který není podlažím; není-li měřitelné nebo podlahová konstrukce chybí, 

připočte se 0,10 m, 

• nahoře spodním lícem podlahy 1. NP.29 

Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen: 

• po stranách vnějšími plochami staveb, 

•  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 

podlahová konstrukce neexistuje a již se nepřipočítává na podlahovou 

konstrukci částečného podzemního podlaží, 

•  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.30 

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 otvory a výklenky v obvodových zdech, lodžie, vsunuté (zapuštěné) 

balkony, verandy a podobně, nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. 

                                                 

29 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 5 odst. 2 

30 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, příloha č. 1 bod 5 odst. 3 
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Neuvažují se balkony a přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,50 m přes líc zdi, 

římsy, pilastry, půlsloupy, vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, nadstřešní zdivo, 

jako jsou atiky, komíny, ventilace, přesahující požární a štítové zdi. 

Pro účely výpočtu ceny stavby podle technicko-hospodářských ukazatelů (THU) , se 

výpočet obestavěného prostoru řídí normou ČSN 73 4055.  

„Základní obestavěný prostor Op se stanoví jako součet obestavěných prostorů 

jednotlivých stavebně odlišných částí pozemního stavebního objektu, tj. obestavěný prostor 

základů Oz, spodní části objektu Os, vrchní části objektu Ov a zastřešení Ot.“
31 

Obestavěný prostor základů je objem základů, který je dán skutečnou kubaturou 

základových konstrukcí. Horní vymezující rovinou základů je rovina hydroizolace.32 

Obestavěný prostor spodní části pozemního stavebního objektu je ohraničen: 

• po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí, 

• dole úrovní horní vymezující roviny základů, tj. rovinnou hydroizolace.33 

Obestavěný prostor vrchní části objektu je ohraničen: 

• po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí, 

• dole úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím 

spodní části objektu nebo úrovní horní vymezující roviny základů v případě, že 

spodní část objektu neexistuje, 

• nahoře úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad posledním 

podlažím.34 

Obestavěný prostor zastřešení je ohraničen: 

                                                 

31 ČSN 73 4055. Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Praha: Úřad pro normalizaci  

a měření, 1962, str. 4 

32 ČSN 73 4055. Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Praha: Úřad pro normalizaci  

a měření, 1962, str. 5 

33 ČSN 73 4055. Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Praha: Úřad pro normalizaci  

a měření, 1962, str. 5 

34 ČSN 73 4055. Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Praha: Úřad pro normalizaci  

a měření, 1962, str. 5 
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• po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí, 

• dole úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce nad posledním podlažím 

nebo úrovní horního povrchu stropní konstrukce nad podkrovím, 

• nahoře vnějšími plochami střechy u sedlových, valbových, pultových, 

obloukových a segmentových střech nebo střední úrovní mezi nejvyšším 

a nejnižším místem spádu u plochých střech.35 

Do základního obestavěného prostoru se nezapočítávají: 

• římsy a atiky, 

• nadstřešní zdivo (komíny, ventilace, požární a štítové zdi apod.). 

Od základního obestavěného prostoru se neodečítají: 

• otvory a výklenky v obvodových zdech, 

• lodžie a zapuštěná závětří, 

• průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy. 

3.1.11 Součást věci 

To, co je součástí věci nyní definuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Součástí 

věci se tedy rozumí: 

„Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, 

aniž se tím věc znehodnotí.“36 

Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na 

pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno 

v pozemku nebo upevněno ve zdech. 

Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod 

jiný pozemek. 

Součástí pozemku je rostlinstvo vzešlé na něm.37 

                                                 

35 ČSN 73 4055. Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. Praha: Úřad pro normalizaci  

a měření, 1962, str. 6 

36 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 505 

37 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 507 
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Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou 

součástí pozemku podle nového občanského zákoníku. Má se za to, že součástí inženýrských 

sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí.38 

3.1.12 Příslušenství věci 

To co tvoří příslušenství věci, nyní definuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

Příslušenstvím věci se tedy rozumí: 

„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.“ 39 

Jsou-li pochybnosti, zda je něco příslušenstvím věci, posoudí se konkrétní případ 

podle zvyklostí.40 

3.1.13 Stavební objekt (SO) 

Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavby, 

která plní vymezenou účelovou funkci (třídění dle JKSO – jednotná klasifikace stavebních 

objektů).41 

3.1.14 Cenové podíly 

Stavební objekt je složen z jednotlivých konstrukcí a vybaven pomocí jednotlivých 

dílů vybavení. Cenové podíly těchto konstrukcí a vybavení vyjadřují procentuální zastoupení 

jednotlivých konstrukcí a vybavení z celkové ceny. V textu oceňovací vyhlášky je kromě 

pojmu cenový podíl rovněž používán pojem objemový podíl, avšak jedná se o pojmy stejného 

významu. 

                                                 

38 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 509 

39 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 510 

40 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, § 511 

41 PUCHÝŘ, B., MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Ceny ve stavebnictví. Studijní skripta. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 1993. 178 s. s. 63 
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3.1.15 Stavební díl 

„Stavební díl je účelově a funkčně vymezená část stavebního objektu, zahrnující 

soubor konstrukcí a prací provedených různými technologiemi a z různých materiálů (třídění 

TSKP např.: vodorovné konstrukce – stropy, stropní konstrukce, schodiště apod.).“42 

3.1.16 Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) 

„TSKP třídí dílčí výsledky stavební výroby do podrobnosti umožňující návaznost 

v normativních podkladech (sbornících výkonových norem, norem spotřeb materiálu, cenících 

stavebních prací)“ 43 

3.1.17 Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO) 

Třídník JKSO byl již pro potřeby statistiky ve stavebnictví nahrazen (SKP, CZ-CC) 

a oficiálně pozbyl platnosti. V oblasti oceňování je ale do určité míry stále využíván. 

Přestože by se v systému třídění a nomenklatury stavebních objektů daly najít určité 

nedostatky, oproti "novějším" číselníkům je v oblasti zatřídění stavebních objektů stále 

nejpodrobnější. Dodnes je využíván v oblasti evidence a oceňování pomocí objemových 

ukazatelů (např. tzv. THU). 

3.1.18 Cenová kalkulace 

Cenovou kalkulaci lze chápat jako propočet plánovaných či již vzniklých nákladů na 

daný výkon. Pomocí kalkulace lze zjistit potřebné (plánované) náklady, které jsou podrobně 

členěny, na konkrétní výkon, který je vztažen na kalkulační jednici. Kalkulačním výstupem je 

pak propočet celkových nákladů vztažených ke kalkulační jednici. 

Cenová kalkulace je tak výpočet ceny z vlastních nákladů, nebo získaných průzkumem 

trhu.  

                                                 

42 PUCHÝŘ, B., MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Ceny ve stavebnictví. Studijní skripta. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 1993. 178 s. s. 64 

43 PUCHÝŘ, B., MARKOVÁ, L., TICHÁ, A., Ceny ve stavebnictví. Studijní skripta. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 1993. 178 s. s. 74 
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3.1.19 Rozpočet 

Rozpočet je v podstatě sestavení ceny do určité formy. Jeho struktura vychází ze 

struktury stavebního díla, a to jak konstrukční, tak i technologické. Jedná se oceněný výkaz 

výměr příslušnými cenami. Součástí rozpočtu jsou rovněž přirážky, které jsou součástí 

celkové ceny stavebního díla. 

 

Rozlišovány jsou obvykle: 

• rozpočet (propočet) projektu v jeho přípravné fázi, který pracuje obvykle 

s ukazateli podle dříve realizovaných projektů, 

• souborný (souhrnný, komplexní) rozpočet projektu zpracovaný na základě 

dokumentace souhrnného řešení projektu, 

• podrobné rozpočty obvykle na úrovni určitých částí projektu (např.: položkový 

rozpočet), 

• dílčí rozpočty, které se vztahují k prvkům projektu a které je možno využít pro 

rozpočty výše uvedené.44 

3.1.20 Cenový index 

Cenové indexy se používají pro sestavení časových cen za služby a práce prováděné 

ve výstavbových projektech. Cenové údaje šetří cenová statistika. Jejím úkolem je zjišťování 

stavu a vývoje cen a cenových hladin v členění podle oborů výroby (služeb). Výsledky se 

publikují právě ve formě cenových indexů. 

Lze tedy říci, že cenové indexy slouží pro přepočet cen z jednoho období (z jedné 

cenové úrovně) do cen k datu jinému (do jiné cenové úrovně). 

� =  ����� �	
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44 NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHAUS, M., Projektové řízení staveb I. Studijní opora. Vysoké učení 

technické v Brně. Fakulta stavební, 2006. 217 s. s. 124 
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3.1.21 Opotřebení 

Opotřebení (znehodnocení) vyjadřuje skutečnost, že stavba vlivem přirozeného 

stárnutí a užívání ztrácí v čase na své kvalitě a postupně se znehodnocuje. Opotřebení 

nejčastěji udáváme v procentech z hodnoty nové stavby. Cena stavby se tak přirozeně sníží 

o opotřebení. 

Metody výpočtu opotřebení jsou uvedeny v oceňovací vyhlášce č. 441/2013 Sb. Jsou 

zde stanoveny dvě metody výpočtu – lineární a analytická. 

Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu 

předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100% celkovou 

předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení 

může činit nejvýše 85 %. Jinými slovy se opotřebení vypočte jako podíl stáří a životnosti. 

Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů 

konstrukcí a vybavení, které jsou uvedeny v příloze č. 21 oceňovací vyhlášky, konkrétně 

v tabulkách č. 1 až 6. Předpokládaná životnost těchto konstrukcí a vybavení je uvedena 

v tabulce č. 7 oceňovací vyhlášky. 

3.1.22 Technická hodnota 

Technická hodnota vyjadřuje změnu jakosti výrobku za dobu užívání a zohledňuje 

změnu jeho funkčnosti, bezpečnosti, životnosti a ostatních znaků jakosti.45 

3.1.23 Životnost 

Životností staveb při oceňování rozumíme dobu, jež uplyne od vzniku stavby do jejího 

zchátrání, avšak je uvažováno, že po celou dobu byla na stavbě prováděna běžná údržba. 

Udává se v letech. 

Životnost je schopnost objektu plnit požadované funkce do dosažení mezního stavu při 

stanoveném systému předepsané údržby a oprav.46 

                                                 

45 KLEDUS, R. Oceňování movitého majetku. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2014. 103 s. ISBN 978-80-214-5040-0. s. 50. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 185. 
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3.2 POJMY CENA A HODNOTA 

Při oceňování je potřeba rozlišovat pojem cena a hodnota. V praxi jsou tyto pojmy 

často zaměňovány a chybně interpretovány.  

Cena je pojem využívaný pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou 

částku za zboží nebo službu. Cena je tak reálným projevem trhu. Cena může nebo nemusí mít 

vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné osoby. 

Podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., je cena: 

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

• zjištěna podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.47 

Tímto zvláštním předpisem je zde myšlen zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. 

Hodnota je částka, která by byla s největší pravděpodobností zaplacena při směně 

daného majetku. Hodnota je výsledkem oceňování, a jedná se tak o odhad. Existuje celá řada 

hodnot podle toho, jak jsou definovány (např.: věcná hodnota, výnosová hodnot, tržní 

hodnota  atd.), přitom každá z nich může být vyjádřena jiným číslem. Při oceňování je proto 

nezbytné vždy přesně určit, jaká hodnota má být zjišťována. 

Zásadním rozdílem mezi těmito pojmy je tedy jejich význam, a nelze je tak 

zaměňovat. 

3.2.1 Cena zjištěná 

Je též nazývána cenou administrativní či úřední a je zjištěná podle oceňovacího 

předpisu, kterým v současné době je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí 

vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, (oceňovací vyhláška). 

                                                 

47 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, § 1 odst. 2 
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3.2.2 Cena pořizovací 

Je též nazývána jako cena historická. Je to „cena, za kterou bylo možno věc pořídit 

v době jejího pořízení (u nemovitostí, zejména staveb, cena v době jejich postavení), bez 

odpočtu opotřebení.“ 48 

Tato cena se nejčastěji vyskytuje v účetnictví a je také definována v zákoně 

o účetnictví, tj. v zákoně č. 563/1997 Sb., a říká, že pořizovací cena je cena, za kterou byl 

majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením. 

3.2.3 Cena reprodukční 

V literatuře je někdy tato cena též nazývána cenou reprodukční pořizovací. Je to cena, 

za kterou by bylo možno pořídit stejnou nebo porovnatelnou novou věc v době pořízení, bez 

odpočtu opotřebení. 

U staveb se zjišťuje například sestavením položkového rozpočtu, pomocí 

agregovaných položek, anebo nejčastěji pomocí technicko-hospodářských ukazatelů (THU). 

3.2.4 Věcná hodnota 

Věcná hodnota (časová cena) věci je v podstatě reprodukční cena věci snížená 

o opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity 

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

okamžité užívání věci.49 

V zákonu o oceňování obdobou této ceny je tzv. cena zjištěná nákladovým způsobem. 

Je zde však potřeba říci, že časové ceně odpovídá cena zjištěná nákladovým způsobem bez 

koeficientu prodejnosti Kp. 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 50. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 51. 
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3.2.5 Koeficient prodejnosti (Kp) 

Koeficient prodejnosti se určí jako podíl mezi zprůměrovanými skutečně dosaženými 

prodejními cenami a časovými cenami nemovitostí určitého, respektive srovnatelného typu 

v rozhodné době (k datu ocenění) a v rozhodném místě.50  

Tento koeficient se využívá zpravidla při porovnávací metodě zjištění obvyklé ceny. 

3.2.6 Cena obvyklá 

Rovněž také cena tržní či cena obecná. Obvyklá cena je cena, za kterou je možno věc 

v daném místě a čase prodat nebo koupit. Označuje se CO nebo COB.51 

Cena obvyklá je definována v zákonu o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., jako: 

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

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

dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytnutí 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 vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní 

oblibou se rozumí hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu 

k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. “ 52 

Obvyklá cena je dále také definována v zákonu o cenách č. 526/1990 Sb., kde: 

„Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se rozumí cena shodného nebo 

porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednaná mezi prodávajícími 

a kupujícími, kteří jsou na sobě vzájemně ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 55. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 52. 

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

v platném znění, § 2 



38 

na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu 

obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího 

hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů 

a přiměřeného zisku.“ 53 

3.2.7 Jednotková cena 

Jednotková cena je cena za jednotku, např.: m, m2, ha, m3, kg, t, ks. 

3.2.8 Základní cena (ZC) 

Základní cena je cena stanovená v předpisu pro objekt standardního provedení.54 

3.2.9 Základní cena upravená (ZCU) 

Základní cena upravená je jednotková cena získaná ze základní ceny úpravou 

např.: koeficientů, srážek, přirážek apod.55 

                                                 

53 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, § 2 odst. 6 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 54. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 54. 
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4  ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P ŘEDPISY 

Při oceňování je zapotřebí se řídit platnou legislativou, která s oceňováním souvisí. 

Legislativa jednoznačně definuje jednotlivé využívané pojmy a rovněž stanovuje postupy při 

oceňování. 

Zásadním a základním předpisem je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů. Tento zákon je zkráceně nazýván jako zákon o oceňování 

majetku. Uvedený zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot 

(souhrnně majetku) a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Odkazují-li tyto 

předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu 

než pro prodej, rozumí se zmíněným předpisem právě tento zákon. Zákon platí i pro účely 

stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, 

stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany.56 

Tento předpis se neuplatní při sjednávání cen. Problematikou sjednávání cen se zabývá zákon 

o cenách. Zároveň se také neuplatní při oceňování přírodních zdrojů, vyjma lesů. Pokud 

zákon nestanoví jiný způsob ocenění, majetek i služba se ocení obvyklou cenou. Jiné způsoby 

ocenění jsou pak vyjmenovány v § 2 odstavci 5 tohoto zákona.  

K výše zmíněnému zákonu o oceňování majetku byla vydána  

vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Tato vyhláška je zkráceně nazývána jako 

oceňovací vyhláška. Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a také 

postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.57 

Dalším důležitým zákonem je zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Zákon se zabývá 

kategorizací cen, uplatňováním, sjednáváním regulací a kontrolou cen výrobků, prací a služeb 

pro tuzemský trh, včetně cen z dovozu a cen zboží určeného pro export.58 

                                                 

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

v platném znění, § 1 odst. 1 

57 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, § 1 

58 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, § 1 
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Soubor údajů o nemovitých věcech je vymezen zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí. Tento zákon je nazýván jako katastrální zákon. Katastr nemovitostí je veřejný 

seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem 

zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické i polohové určení a zápis práv k těmto 

nemovitostem.59 

Komplexním zákonem je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k nabytí 

účinnosti tohoto zákoníku v nedávné době (účinnost od 1. 1. 2014) je tento zákoník nazýván 

jako nový občanský zákoník (NOZ). 

Znalecká činnost je upravena zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

a vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 

a tlumočnících. Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti 

v řízení před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné 

v souvislostech s právními úkony fyzických nebo právnických osob.60 Prováděcí vyhláška 

upravuje řízení znalecké a tlumočnické činnosti, výkon znalecké a tlumočnické činnosti, 

odměňování ústavů a odměny a náhrady nákladů na znalecké posudky a tlumočnické úkony. 

V neposlední řadě je potřeba také zmínit zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, zkráceně stavební zákon. Tento zákon upravuje ve věcech územního 

plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, 

nástroje územního plánování, atd. Ve věcech stavebního řádu upravuje zejména povolování 

staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, atd.61 Tento 

zákon také definuje některé důležité pojmy, které jsou v zákonu použity a jsou užívány 

i v běžné stavební praxi. 

                                                 

59 Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) v platném znění, § 1 odst. 1 

60 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění, § 1 odst. 1 

61 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 1 
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5  METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH V ĚCÍ 

Existuje několik způsobů a metod oceňování nemovitých věcí. Volba konkrétní 

metody je vždy závislá na požadovaném výsledku a také na účelu, pro který bude ocenění 

provedeno. V následujících podkapitolách budou uvedeny a popsány vybrané jednotlivé 

metody ocenění a budou blíže zaměřené na ocenění rodinného domu, protože právě ocenění 

rodinného domu je podstatou této diplomové práce. 

5.1 OCEŇOVÁNÍ PODLE OCE ŇOVACÍHO PŘEDPISU 

Ocenění podle oceňovacího předpisu se řídí zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., (oceňovací vyhláška). Tato vyhláška stanovuje tři způsoby ocenění, kterými 

jsou: nákladový způsob, porovnávací způsob a kombinace nákladového a výnosového 

způsobu. 

5.1.1 Nákladový způsob 

Nákladový způsob spočívá v tom, že základní cena, která je uvedená podle druhu 

stavby v příslušné příloze vyhlášky, se upraví koeficienty. Takto upravená základní cena se 

potom vynásobí počtem měrných jednotek, a tím se zjistí cena nové stavby. Od této ceny se 

odečte opotřebení. 62 

Nákladovým způsobem se ocení stavby, jež jsou uvedeny v oceňovací vyhlášce 

v hlavě I v § 10 až § 29. 

U všech staveb oceňovaných nákladově se základní cena upravuje koeficienty K5, Ki 

a koeficientem pp. Koeficient K5 je koeficient polohový a je uveden v příloze č. 20 oceňovací 

vyhlášky. Koeficient Ki je koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 oceňovací 

vyhlášky. Tímto koeficientem se přepočítávají ceny uvedené ve vyhlášce. Tyto ceny byly 

zjištěny pro rok 1994 a je nutné je brát jako základ pro přepočet na současnost. Tento 

koeficient je také nazýván jako koeficient inflace. Koeficient pp je koeficient úpravy ceny pro 

stavbu dle polohy a trhu, který se určí jako součin indexu trhu It (podle §4 odst. 1) a indexu 

polohy Ip (podle §4 odst. 1). U staveb, které lze rozdělit na cenové (objemové) podíly, se 

                                                 

62 SUPERATOVÁ, A. Současné oceňovací předpisy. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2014. 67 s. ISBN 978-80-214-5046-2. s. 24 
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základní cena vynásobí ještě koeficientem vybavení K4. Výše tohoto koeficientu je omezena 

rozpětím od 0,80 do 1,20. Pouze při oceňování budov a hal se uplatní ještě koeficient 

přepočtu ceny stavby dle druhu konstrukce K1, koeficient průměrné zastavěné plochy K2 

a koeficient průměrné výšky podlaží K3. 

Obecně tedy platí: 

�� = ���  × ��, 

kde 

CS ... cena stavby v Kč, 

CSN ... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 

pp ... koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se určí pomocí 

  vzorce 

�� =  �� × � , 

kde 

IT ... index trhu podle § 4 odst. 1 oceňovací vyhlášky, 

IP ... index polohy podle § 4 odst. 1 oceňovací vyhlášky. 

 

Cena stavby nákladovým způsobem se zjistí podle vzorce 

���  =  !�" × #$% × &1 − )*++,, 

kde 

CSN ... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 

ZCU .. základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel 

  užití stavby podle § 11 až 21 oceňovací vyhlášky, 

Pmj ... počet měrných jednotek stavby, 

o ... opotřebení stavby v %, 

1 a 100 jsou konstanty. 

Výpočet ZCU pro rodinný dům podle § 13 a 14 oceňovací vyhlášky, se základní cena 

upravená rodinného domu, jejichž obestavěný prostor je větší než 1 100 m3, nebo jde-li 
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o původní zemědělskou usedlost nebo není-li pro ně v tabulce č. 1 v příloze č. 24 k oceňovací 

vyhlášce stanovena základní průměrná cena nebo jsou-li tyto stavby rozestavěné, určí podle 

vzorce 

!�" = !� × -. × -/ × -0, 
kde 

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

ZC ... základní cena v Kč za m3 obestavěného prostoru podle přílohy č. 11 oceňovací 

  vyhlášky, 

K4 ... koeficient vybavení stavby, vypočte se podle vzorce 

-. = 1 + 20,54 × �6, 

kde 

1 a 0,54 jsou konstanty, 

n ... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce  

  č. 3 v příloze č. 21 oceňovací vyhlášky, s nadstandardním vybavením, snížený  

  o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, 

  určených z uvedených tabulek. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20. 

K5 ... koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 oceňovací vyhlášky. 

K i ... koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 41 oceňovací vyhlášky, vztažený 

  k cenové úrovni roku 1994. 

5.1.2 Porovnávací způsob 

Porovnávací způsob je též nazýván jako komparativní či srovnávací a podle zákona 

o oceňování majetku je to další možný způsob oceňování. 

Porovnávací způsob vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo 

obdobným předmětem, a to k datu ocenění a na základě cen sjednaných při prodeji. 

Při porovnání je zapotřebí brát v úvahu jednotlivé odlišnosti porovnávaných 

nemovitých věcí a jejich odlišnost je pak nutné vyjádřit v ceně. 
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Porovnávacím způsobem se ocení stavby, jež jsou uvedeny v oceňovací vyhlášce 

v hlavě III v § 35 až § 37. 

Cena porovnávacím způsobem se zjišťuje u dokončeného rodinného domu 

vymezeného v § 13 odst. 2 oceňovací vyhlášky, s výjimkou těch, které patří k původní 

zemědělské usedlosti, o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně. 

Princip porovnávacího způsobu spočívá v tom, že se indexovaná průměrná cena 

uvedená v příslušné příloze oceňovací vyhlášky upraví indexem konstrukce a vybavení.63 

Cena stanovená porovnávacím způsobem zahrnuje v sobě i cenu příslušenství, 

tj. venkovních úprav, uvedených v příloze č. 17 oceňovací vyhlášky, kromě položek č. 15, 19, 

21, 23 a 34. U těchto úprav se cena stanoví nákladovým způsobem a přičte se k ceně stavby. 

Pozemky a trvalé porosty se vždy oceňují samostatně. 

Obecně tedy platí: 

�� = 7# × !�" × �� × � , 

kde 

CSP ... cena stavby určená porovnávacím způsobem, 

OP ... obestavěný prostor v m3, 

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

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

IP ... index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1  

  oceňovací vyhlášky. 

Indexy se zaokrouhlují na tři desetinná místa.64 

  

                                                 

63 SUPERATOVÁ, A. Současné oceňovací předpisy. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2014. 67 s. ISBN 978-80-214-5046-2. s. 32 

64 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, § 34 
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Výpočet ZCU pro rodinný dům podle § 35 odst. 2 oceňovací vyhlášky, se provede 

podle vzorce: 

!�" = !� × �8, 

kde 

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

ZC ... základní cena v Kč za m3 podle tabulky č. 1 přílohy č. 24 oceňovací vyhlášky, 

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

�8 = 21 + 9 :0
*;

0<*
6 × :*= 

kde 

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

  uvedeného v tabulce č. 2 v příloze č. 24 oceňovací vyhlášky. 

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

kvalitativního pásma znaku. 

Indexy se zaokrouhlují na tři desetinná místa.65 

5.1.3 Kombinace nákladového a výnosového způsobu 

Kombinací nákladového a výnosového způsobu se oceňuje stavba, jejíž cena se určí 

nákladovým způsobem podle § 12 oceňovací vyhlášky (budova a hala), pokud k datu ocenění 

je celá stavba pronajata, nebo je částečně pronajata, jde-li o stavbu nebo její převažující část, 

typu F, H, J, K, R, S, Z podle přílohy č. 8 oceňovací vyhlášky nebo typu C, I, J podle přílohy 

č. 9 oceňovací vyhlášky a pokud není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, 

Z podle přílohy č. 8 oceňovací vyhlášky nebo typu C, I, J podle přílohy č. 9 oceňovací 

vyhlášky a její stavebně technický stav pronajmutí umožňuje.66 

                                                 

65 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, § 35 

66 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění, § 31 
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Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 oceňovací 

vyhlášky se určí podle vzorce 

�: = �> × 100. 

kde 

CV ... cena určená výnosovým způsobem v Kč, 

N ... roční nájemné v Kč za rok, upravené podle odstavců v § 32 oceňovací 

  vyhlášky, 

p ... míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 oceňovací vyhlášky; 

  u staveb s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle 

  převažujícího  účelu užití. 

5.2 OCEŇOVÁNÍ TRŽNÍMI ZP ŮSOBY 

Tržní ocenění nemovitých věcí je značně odlišné od ocenění podle cenového předpisu. 

V tržním oceňování nejsou předepsány žádné návody ani vzorce pro stanovení tržní hodnoty 

nemovité věci. Tržní hodnotu lze nejlépe určit na základě prozkoumání realitního trhu s danou 

nemovitou věcí. Tržní hodnota je tak neoddělitelná od tržního prostředí.  

Součástí tržního ocenění nemovitých věcí by obecně měly být: 

• podrobné informace o nemovitých věcech (vlastnické údaje), informace 

o stávajících využití nemovitých věcí, 

• informace o lokalitě, zejména v souvislosti s charakterem nemovité věci, 

• analýza rozvojových možností předmětné nemovité věci, 

• analýza nejlepšího možného využití předmětné nemovité věci.67 

V tržním oceňování existují tři metody (způsoby) ocenění, kterými jsou metoda 

nákladová, metoda výnosová a metoda porovnávací. 

                                                 

67 HLAVINKOVÁ, V. Tržní oceňování nemovitostí. 1. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav 

soudního inženýrství, 2012. 67 s. ISBN 978-80-214-4568-0. s. 8 
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5.2.1 Nákladový způsob 

Existuje několik metod, jakými lze zjistit hodnotu nemovité věci nákladovým 

způsobem. Mezi nejvíce používané metody patří metody stanovení hodnoty podle skutečně 

dosahovaných nákladů v daném období. Těmito metodami jsou: 

• individuální cenová kalkulace (nejpřesnější, nejpodrobnější, vysoká 

pracnost), 

• podrobný položkový rozpočet (pomocí cenových položek jednotlivých 

konstrukcí) 

• metody agregovaných položek, 

• propočet ceny (podle tzv. technicko-hospodářských ukazatelů THU, 

zobecněných z kompletních staveb za jednotku – např. Kč/m3 obestavěného 

prostoru stavby).68 

Individuální cenová kalkulace 

Metoda individuální cenové kalkulace patří mezi nejpodrobnější, nejpřesnější, ale 

současně nejpracnější metodu, která rozlišuje jednotlivé prvky stavebních konstrukcí na 

základě druhu a výměry na dané stavbě. Výsledné množství se násobí jednotkovou cenou 

zjištěnou v katalogu cen stavebních prací. Součtem těchto dílčích cen se získá celková cena 

reprodukční. 

Metodu individuální cenové kalkulace lze použít v případě, že jsou známy veškeré 

konstrukce a jejich provedení, tzn. u staveb nově budovaných nebo u staveb, u nichž existuje 

podrobná projektová dokumentace skutečného provedení stavby.  

Jednotlivé položky se dělí na dvě skupiny, a to na přímé a nepřímé náklady. Nepřímé 

náklady jsou takové náklady, které nelze vyčíslit přímo na konkrétní položku. Přímé 

a nepřímé náklady se dají dále členit a následně sestavovat do kalkulačního vzorce. 

Kalkulační vzorec mimo jiné vyjadřuje strukturu a uspořádání kalkulovaných položek. 

Náklady jsou zjištěny kalkulačním vzorcem, které ve své obecné podobě obsahuje prvky 

zobrazené v následující tabulce č. 1. 

 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 99. 
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Tab. č. 1 – Skladba ceny stavebního objektu69 

CENA 

                NÁKLADY CELKEM ZISK 

PŘÍMÉ NÁKLADY NEPŘÍMÉ NÁKLADY ZISK 

MATERIÁL MZDY STOJE  OPN 
VÝROBNÍ 

REŽIE 

SPRÁVNÍ 

REŽIE 
ZISK 

MATERIÁL ZPRACOVACÍ NÁKLADY ZISK 

MATERIÁL 
PŘÍMÉ ZPRACOVACÍ 

NÁKLADY 
HRUBÉ ROZPĚTÍ 

 

Přímý materiál (označován písmenem H – hmoty) zahrnuje náklady na materiál, jehož 

množství lze vykalkulovat přímo na kalkulační jednici a zůstává součástí hotového stavebního 

díla. Materiál se oceňuje cenou prodejní (cenou pořízení), ke které se samozřejmě připočítají 

náklady na pořízení materiálu (pořizovací náklady). Do nákladů na pořízení zahrnujeme 

zejména náklady na dopravu materiálu. Jejich výše závisí na druhu dopravního prostředku, 

velikosti dodávky a vzdálenosti, na kterou má být materiál dopravován. 

Přímé mzdy (označovány písmenem M – mzdy), jsou mzdy pracovníků, kteří se přímo 

podílejí na výrobě, a lze jejich výkony určit na kalkulační jednici. Výši nákladů stanovíme 

pomocí výkonových norem, které stanoví množství potřebné práce pro jednotlivé profese 

v normohodinách (Nh) na měrnou jednotku činnosti. Cena práce je často určena podle 

mzdových tarifů. Jednotlivým mzdovým tarifům je přiřazena jednotlivá částka. 

Přímé náklady na stroje a mechanismy (označovány písmenem S – stroje), jsou 

náklady na jejich pořízení, montáž, provoz a následně i demontáž. Jedná se o stroje 

a mechanismy, které se přímo podílejí na výrobě, a náklady na jejich provoz lze stanovit 

přímo na kalkulační jednici. Doba práce stroje se nazývá jako strojohodina (Sh) a stanoví se 

z kapacitních norem. 

                                                 

69 MARKOVÁ, L., Ceny ve stavebnictví. Studijní skripta. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního 

inženýrství, 2015. 123 s. s. 81 
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Ostatní přímé náklady (OPN) jsou všechny druhy nákladů, které lze kalkulovat přímo 

na kalkulační jednici, a nejsou zahrnuty v předešlých nákladech. U stavební výroby se jedná 

zejména o náklady na sociální a zdravotní pojištění pracovníků. 

Režie neboli režijní náklady jsou náklady, které nelze stanovit na kalkulační jednici. 

Ve stavebnictví se setkáváme s režiemi výrobními a správními. Výrobní, někdy nazývané 

jako provozní režie, zahrnují všechny druhy nákladů, které vznikají při realizaci výroby, ale 

které nelze přímo stanovit na kalkulační jednici. Patří sem například mzdy managementu 

stavby, mzdy mistrů či stavbyvedoucích.  Režie se obvykle kalkulují přirážkou ke zvolené 

základně pomocí předem stanovené sazby. Touto základnou mohou být například přímé mzdy 

nebo přímé zpracovací náklady. Režie správní zahrnuje náklady spojené se správou a řízením 

podniku. Spadají sem mzdy, sociální a zdravotní pojištění správních pracovníků. Režie 

správní se obvykle kalkulují přirážkou ke zvolené základně pomocí předem stanovené sazby. 

Touto základnou mohou být přímé mzdy, přímé zpracovací náklady nebo také režie výrobní. 

Zisk (označovány písmenem Z – zisk), se stanoví z celkového objemu požadovaného 

zisku. Zisk se zpravidla kalkuluje pomocí předem stanovené přirážky na zvolenou základnu. 

Základnou bývají zpracovací náklady. Zpracovací náklady jsou celkové náklady bez nákladů 

na přímý materiál. 

Podrobný položkový rozpočet 

Jedná se o podrobné ocenění a stanovení tak přesné ceny stavebního objektu. Toto 

ocenění se prování pomocí jednotlivých položek stavebních prací, stavebních materiálů apod. 

Cena jednotlivých položek je stanovena buď individuální kalkulací, nebo pomocí orientačních 

směrných cen. Směrné ceny vydává ve svých publikacích například ÚRS (Ústav pro 

racionalizaci stavebnictví) nebo například RTS, a.s. Cena je konstruována jako nákladová 

s kalkulací přiměřeného zisku a zohledňuje také stav nabídky a poptávky. 

Pro možnost použití této metody je zapotřebí mít jako podklad prováděcí projektovou 

dokumentaci. 

„Základní myšlenkou rozpočtování ve stavebnictví je sestavit výčet pokud možno všech 

nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností, a tyto náklady zařadit do předem 
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dohodnutých skupin tak, aby byly srozumitelné a přehledné pro všechny účastníky stavebního 

řízení.“70 

Z výše zmíněné definice plyne, že je velice důležité při tvorbě stavebních rozpočtů 

dodržovat předem danou strukturu rozpočtu, aby tyto rozpočty byly srozumitelné všem 

účastníkům stavebního řízení. Proto budou v následující části diplomové práce podrobněji 

rozepsány v České republice a ve stavebnictví nejvíce používané klasifikace a třídění. 

• Klasifikace stavebních děl CZ-CC 

Tato klasifikace je v České Republice jedinou závaznou klasifikací pro třídění 

stavebních objektů a byla vypracována na základě mezinárodního standardu 

CC (Classification of Construction). Klasifikace je závazná pro statistické zjišťování 

prováděné podle zákona a státní statistické službě.  

Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla s takovým 

vybavením a zařízením, aby mohla samostatně plnit funkce, ke kterým jsou určena. Takováto 

zařízení musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo 

k porušení stavby nebo k znehodnocení funkce či účelu stavebního díla. Klasifikace CZ-CC 

nezahrnuje stavební práce, ty jsou zahrnuty v SKP – oddíl 45 (standardní klasifikace 

produkce).71 

Konstrukce této klasifikace je pětistupňová, kde: 

 1. stupeň označuje sekci (1 místný kód, celkem 2 sekce – budovy a inž. díla), 

 2. stupeň označuje oddíl (2 místný kód, celkem 6 oddílů), 

 3. stupeň označuje skupinu (3 místný kód, celkem 20 skupin) 

 4. stupeň označuje třídu (4 místný kód, celkem 46 tříd) a 

 5. stupeň označuje podtřídu (6 místný kód, celkem 335 podtříd).72 

                                                 

70 Příručka rozpočtáře: rozpočtování a oceňování stavebních prací. Praha: ÚRS, 2009. 206 s. ISBN 978-80-

7369-239-1. s. 5. 

71 ŠLANHOF, J., Automatizace stavebně technologického projektování. Studijní opora. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 2008. 115 s. s. 4 

72 ŠLANHOF, J., Automatizace stavebně technologického projektování. Studijní opora. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 2008. 115 s. s. 5 
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• Jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO) 

Tato klasifikace je již neplatná, avšak dosud používaná, zavedená, dobře známá 

a jednoduchá. Stále se využívá například v programech pro rozpočty a kalkulace (např.: Kros, 

Koral, Oferta, BUILDPower S a další). Tato klasifikace byla nahrazena klasifikací CZ-CC 

a SKP. 

Struktura číselných kódů obsahuje 7 číslic, kdy: 

 1. až 3. číslice označuje obor, 

 4. číslice označuje skupinu, 

 5. číslice označuje podskupinu, 

 6. číslice označuje konstrukčně-materiálovou charakteristiku a 

 7. číslice označuje druh stavební akce (novostavba, rekonstrukce apod.).73 

• Standardní klasifikace produkce (SKP) 

Tato klasifikace je určena zejména pro statistické údaje. Je však konstruována tak, aby 

byla využitelná i v jiných oblastech, neboť do ní byly promítnuty některé požadavky 

a připomínky ústředních orgánů, vědeckých a dalších institucí.  

Nyní je tato klasifikace závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona 

č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon 

nebo jiný legislativní předpis.74 

Předmětem této klasifikace jsou jednak hmotné výrobky, ale rovněž také vedlejší 

produkty, odpady, druhotné suroviny, práce a služby. Hmotnými výrobky se rozumí všechny 

průmyslové, zemědělské, lesnické a jiné výrobky, které jsou jako zboží předávány výrobcem 

k dalšímu použití. Vedlejšími produkty se rozumí výrobky, které nevznikají jako záměrný 

výsledek činnosti. Prací se zde rozumí veškeré činnosti, které směřují k výrobě nového, 

hmotného výrobku nebo jeho části. Stavební práce jsou uvedeny v oddílu č. 45. 

                                                 

73 ŠLANHOF, J., Automatizace stavebně technologického projektování. Studijní opora. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 2008. 115 s. s. 8 

74 ŠLANHOF, J., Automatizace stavebně technologického projektování. Studijní opora. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 2008. 115 s. s. 1 
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Do klasifikace SKP svou povahou nepatří klasifikování stavebních objektů. Od roku 

2004 platí klasifikace CZ-CC, která klasifikuje stavební objekty. 

Pro třídění se využívá kombinace alfabetického (písmenného) a numerického 

(číselného) kódu. 

Alfabetický kód je dvoustupňový a číselný kód je pětistupňový, kde: 

 1. stupeň označuje oddíl (stavební práce – oddíl 45), 

 2. stupeň označuje skupinu, 

 3. stupeň označuje třídu, 

 4. stupeň označuje kategorii a 

 5. stupeň označuje subkategorii.75 

• Třídník stavebních konstrukcí a prací TSKP 

TSKP není klasifikací závaznou a není ani udržována Českým statistickým úřadem. 

Stavební objekty nejsou ještě dostatečně přesnou porovnávací jednotkou, a proto byla 

postupně vypracována podrobnější klasifikační soustava definující ještě užší stavební prvky 

se shodnou konstrukční, technologickou nebo materiálovou charakteristikou, které se ve 

stavebních objektech často opakují, jsou porovnatelné v technických i ekonomických 

parametrech a jsou adresné pro řízení věcného a časového postupu výstavby. Takovouto 

klasifikaci představuje právě třídník TSKP, který podrobněji člení stavební objekty podle 

JKSO anebo CZ-CC.76 

Za základ třídění stavebních konstrukcí a prací byl zvolen tzv. stavební díl (SD) jako 

účelově a funkčně vymezená část stavebního objektu, která zahrnuje soubor konstrukcí a prací 

provedených různými technologiemi a z různých materiálů. Výše postavené jsou skupiny 

stavebních dílů (SSD), které umožňují rozlišit konstrukce a práce hlavní stavební výroby 

(HSV) a přidružené stavební výroby (PSV) podle rámcově vymezeného účelu jednotlivých 

skupin stavebních dílů. TSKP má tedy strukturu SSD a SD. 

                                                 

75 ŠLANHOF, J., Automatizace stavebně technologického projektování. Studijní opora. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 2008. 115 s. s. 3 

76 NOVÝ, M., NOVÁKOVÁ, J., WALDHAUS, M., Projektové řízení staveb I. Studijní opora. Vysoké učení 

technické v Brně. Fakulta stavební, 2006. 217 s. s. 68 
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Třídění a číslování je provedeno pomocí číselného kódu, který je desetimístný, kde 

první tři místa se zabývají popisem stavební konstrukce, čtvrté a páté vyjadřuje technicko-

ekonomickou charakteristiku. Další místa slouží k roztřídění konstrukcí a prací až do hloubky 

položek a variant. Skladba číselného kódu je tedy následující: 

 1. a 2. číslice označuje skupinu stavebních dílů a stavební díl, 

 3. číslice označuje druh konstrukce nebo podskupinu prací, 

 4. 5. číslice označuje technologicko-materiálovou charakteristiku, 

 6. a 7. číslice označuje položku a 

 8. až 10. číslice označuje variantu. 

Skupina stavebních dílů (SSD) podle TSKP je označena číslicemi od 0 do 10, které 

označují: 

 0 vedlejší rozpočtové náklady, 

 1 zemní práce, 

 2 základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin, 

 3 svislé a kompletní konstrukce, 

 4 vodorovné konstrukce, 

 5 komunikace, 

 6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů, 

 7 práce pomocné stavební výroby (PSV), 

 8 trubní vedení a 

 9 dokončovací práce, demolice. 

Z výše uvedeného dělení SSD vyplývá, že položka č. 7 označuje jako jediná 

přidruženou stavební výrobu (PSV). Ostatní položky jsou zařazeny do hlavní stavební výroby 

(HSV).  
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Zjednodušeně lze říci, že do HSV patří hrubá stavba objektů občanské, bytové 

a průmyslové výstavby, inženýrské sítě a objekty vodního hospodářství. Do PSV patří 

řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace.77 

Metoda agregovaných položek 

Jedná se o často využívanou metodu v případě, kdy není k dispozici prováděcí 

projektová dokumentace, ale jsou stavební konstrukce a jejich materiálové provedení. Princip 

agregovaných položek spočívá v tom, že v jedné agregaci jsou sloučeny položky stavebních 

prací tak, že tvoří celou ucelenou konstrukci. Například agregovaná položka pro 

železobetonové monolitické stěny obsahuje bednění, beton, výztuž a i odbednění konstrukce. 

Tento systém tak slouží pro rychlé i poměrně přesné ocenění. 

Ve znalecké praxi může tento systém sloužit velmi dobře, zejména pro zjištění 

opravných koeficientů na odlišné vybavení oceňovaného objektu oproti srovnávacímu při 

ocenění podle THU (technicko-hospodářských ukazatelů).78 

Propočet ceny dle technicko-hospodářských ukazatelů (THU) 

Tato metoda je nejčastěji užívána, protože je velice jednoduchá, ale je také méně 

přesná.  

Cena se stanovuje na základě výměry celé stavby, nejčastěji na základě obestavěného 

prostoru stavby stanovené podle ČSN. Obestavěný prostor se pak násobí jednotkovou cenou 

vybraného objektu. Jednotková cena se zjistí z katalogu technicko-hospodářských ukazatelů 

(THU). V těchto katalozích jsou uvedeny ceny již realizovaných staveb. Srovnáním 

a následným upravením ceny z katalogu pak získáme požadovanou jednotkovou cenu námi 

hodnocené stavby. THU vydává například URS Praha, a.s. nebo také RTS Brno, a.s.79 

V každém katalogu je THU rozdělen na jednotlivé cenové podíly konstrukcí.  

                                                 

77 ŠLANHOF, J., Automatizace stavebně technologického projektování. Studijní opora. Vysoké učení technické 

v Brně. Fakulta stavební, 2008. 115 s. s. 20 

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

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

79 KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2014. 63 s. ISBN 978-80-214-5043-1. s. 14. 
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Dalšími faktory, které ovlivňují jednotkovou cenu THU mohou být například výška 

podlaží, zastavená plocha podlaží, vybavení stavby, apod. 

Při výpočtu ceny objektu je nutné vycházet z cen k datu, ke kterému provádíme 

stanovení ceny, avšak ne vždy existuje daný THU pro konkrétní požadované období. 

V takovémto případě se používají pro přepočet ceny tzv. cenové indexy. Cenové indexy jsou 

popsány v bodě 3.1.20 této diplomové práce. 

V následujícím textu budou rozepsány nejdůležitější faktory ovlivňující jednotkovou 

cenu. 

• Vybavení objektu 

Oceňovaný objekt nebude vždy úplně stejně vybaven jako objekt srovnávací, a proto 

je potřeba provést úpravu jednotkové ceny koeficientem vybavení. Tato úprava se nejlépe 

provede podle podílu jednotlivých stavebně technických prvků.  

Odečtou se prvky, které na oceňované stavbě nejsou provedeny.  

Jsou-li některé prvky provedeny jinak, než u srovnávacího objektu, upravíme podíl 

koeficientem, který vyjadřuje, kolikrát je určitý prvek levnější nebo dražší než na objektu 

srovnávacím.  

Prvky, které jsou na objektu oceňovaném, ale na objektu srovnávacím se nevyskytují, 

přičteme. 

Výsledek nám dává koeficient vybavení, kterým následně přenásobíme jednotkovou 

cenu srovnávacího objektu. 

V dalších výpočtech podíly jednotlivých stavebně technických prvků násobíme 

podílem (1/koef. vybavení), aby součet činil opět 1,00, respektive 100 %.80 

Koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

-. = 1 − 20,54 × �6, 

kde 

1 a 0,54 jsou konstanty, 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 140. 
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n ... součet cenových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce  

  č. 3 v příloze č. 21 oceňovací vyhlášky, s nadstandardním vybavením, snížený  

  o součet cenových podílů konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, 

  určených z uvedených tabulek. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20. 

• Vliv velikosti zastavěné plochy 

Při změně zastavěné plochy (změně půdorysných rozměrů) se v jiném poměru mění 

výměry prvků závislých na obvodu stavby, jako jsou zejména obvodové stěny a jejich vnější 

a vnitřní úpravy (omítky, fasáda, základy, atp.), a jinak se také mění výměry dalších prvků, 

závislých na zastavěné ploše (stropy, podlahy, atp.). V tomto případě se tak využije 

koeficient K2 přepočtu základní ceny podle velikosti průměrné zastavěné plochy v objektu. 

Tento koeficient je uveden v oceňovací vyhlášce v §12 odst. 2 a vypadá následovně: 

-; = 0,92 + A,A+ B  , 

kde 

0,92 a 6,60 jsou konstanty a 

PZP ... průměrná zastavěná plocha v m2. 

• Vliv výšky podlaží 

Při rostoucí výšce podlaží roste podíl některých konstrukcí na celkové ceně objektu 

přímo úměrně (zejména svislé konstrukce), jiné se prakticky nemění (vodorovné konstrukce, 

hydroizolace) a další se mění jen v části (rozvody elektro, vodovod a kanalizace jen svislé).81 

Oceňovací vyhláška stanoví pro úpravu základní ceny vzhledem k průměrné výšce 

podlaží budov a hal koeficient K3, který se využije u staveb a hal a nikoliv u ostatních staveb. 

Vzorec pro výpočet koeficientu K3 je uveden v oceňovací vyhlášce v §12 odst. 2 

a vypadá následovně: 

-= = ;,*+C + 0,30 ... pro budovy 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 143. 
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-= = ;,E+C + 0,30 ... pro haly 

ne však méně než 0,60, 

kde  

v ... průměrná výška podlaží v m, 

2,10; 2,80; 0,30 a 0,60 jsou konstanty. 

Z výše uvedeného vztahu vyplývá, že se zvyšující se průměrnou výškou podlaží se 

snižuje hodnota koeficientu K3. 

Jednotková cena oceňovaného objektu se vypočte podle vztahu:82 

F�7 = F�� × � × -G × -!# × -: × 2100 + :HI6/100, 

kde 

JCO ... jednotková cena objektu, 

JCS ... jednotková cena srovnatelného objektu, 

I ... index přepočtu cenových úrovní, 

KB ... koeficient vlivu vybavení stavby, 

KZP... koeficient vlivu zastavěné plochy, 

KV ... koeficient vlivu výšky podlaží, 

VRN .. vedlejší rozpočtové náklady (%). 

5.2.2 Porovnávací způsob 

Tento způsob je též nazýván jako komparativní či srovnávací. 

Princip „nevyhláškového“ porovnávacího způsobu ocenění spočívá v tom, že se opírá 

o porovnání s jinými objekty, které by si měly být co nejvíce podobné. Při porovnání je 

zapotřebí brát v úvahu, nakolik jsou porovnávané nemovité věci podobné, a jejich vzájemné 

odlišnosti se pak musejí vyjádřit v ceně. Existují základní dvě metody porovnání, a to metoda 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 145. 
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přímého porovnání, kdy se porovnání provádí přímo mezi nemovitými věcmi srovnávacími 

a nemovitou věcí oceňovanou, a metoda nepřímého porovnání. V metodě nepřímého 

porovnání je oceňována nemovitá věc porovnávaná se standardním objektem přesně 

definovaných vlastností a jeho cenou. Cena standardního objektu je přitom odvozena na 

základě zpracované databáze nemovitých věcí (metoda standardní tržní ceny (STC), metoda 

standardní jednotkové tržní ceny (SJTC)).  

Nyní je zapotřebí definovat základní dva pojmy, které jsou při aplikaci porovnávací 

metody využívány. Patří sem pojmy: 

• Koeficient odlišnosti 

Koeficient odlišnosti vyjadřuje vliv jedné vlastnosti nemovité věci na rozdíl v ceně 

oproti jiné obdobné nemovité věci. Tento koeficient se někdy nazývá jako multiplika ční 

koeficient.83 

Je-li hodnota srovnávací nemovité věci vlivem tohoto koeficientu vyšší než nemovité 

věci oceňované, je koeficient větší než 1,0. Tyto koeficienty se označují K1, K2, K3,…, ap. 

• Index odlišnosti 

Index odlišnosti vyjadřuje vliv více vlastností nemovité věci na rozdíl v ceně. 84 

Je-li hodnota srovnávací nemovité věci vyšší než nemovité věci oceňované, je index 

vyšší než 1,0. 

Při porovnávací metodě se využívají různé podklady pro cenové porovnání. Jedním 

z nejběžnějších podkladů je realitní inzerce. Při použití realitní inzerce je zapotřebí si 

uvědomit její specifika. Zejména je důležité si uvědomit, že ceny inzerované (požadované 

prodejní ceny) jsou zpravidla vyšší, než jakých bude při prodeji dosaženo. Z tohoto vyplývá 

skutečnost, že cena odhadované nemovité věci nemůže být větší než cena stejné nemovité 

věci inzerovaná k prodeji. Dalším podkladem jsou skutečně dosahované ceny nemovitých 

věcí, ale údaje o skutečně realizovaných cenách nemovitých věcí jsou však prakticky velice 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 331. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 331. 
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těžko dostupné a navíc mohou být zkresleny například prodeji mezi příbuznými 

či spekulativními prodeji. 

Pro co nejvíce objektivní stanovení hodnoty nemovité věci je nezbytné, aby si odhadce 

(znalec) vedl svou vlastní databázi, kterou postupně doplňuje. 

Po vytvoření databáze je zapotřebí tuto databázi dále zpracovat. Dalším zpracováním 

se zde rozumí matematické statistické zpracování. 

Při porovnávání a hodnocení máme jen teoreticky možnost mít k dispozici všechny 

hodnoty, které je potřeba zpracovat. Tento úplný soubor se nazývá souborem základním. 

Nejpravděpodobnější hodnotou ceny zde pak bude střední hodnota – aritmetický průměr. Ve 

skutečnosti však nebude možno zjistit všechny hodnoty. Pak se tedy pracuje jen s částí 

základního souboru. Průměr tohoto výběrového souboru se však již nemusí shodovat 

s průměrem souboru základního a je potom třeba znát, jaká je nejmenší velikost výběrového 

souboru, aby dostatečně reprezentoval soubor základní.85 Z tohoto plynou odchylky. 

Odchylkou se rozumí rozdíl nejpravděpodobnější hodnoty a naměřené hodnoty. Jako 

charakteristika přesnosti souboru se zpravidla používá směrodatná odchylka σ, která se 

vypočte jako: 

K = ±M∑ 2�̅ − �06P0<* �  

U výběrového souboru se vypočítá tzv. výběrová směrodatná odchylka s, která je 

vždy o něco vyšší než směrodatná odchylka, ale s rostoucím počtem hodnot se rozdíl 

zmenšuje a odchylka se vypočte jako: 

Q = ±M∑ 2�̅ − �R6;P0<*� − 1  

Výběrové směrodatné odchylky se využije také při vyloučení extrémních hodnot 

datového souboru, konkrétně v Grubbsově testu. Grubbsův test slouží k vyloučení 

vychýlených hodnot, které se vymykají náhodné variabilitě. Testujeme nulovou hypotézu, že 

se testované extrémy významně neliší od ostatních hodnot. Nulovou hypotézu zamítáme, 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 340. 
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pokud T1≥T1α, respektive Tn≥Tnα. Pokud je nějaká hodnota vyloučena, získáváme nový 

soubor. Hodnotou tohoto testovaného kritéria jsou vztahy: 

T* = �̅ − �*Q  � TP = �P − �̅Q  

kde  

�̅ ... aritmetický průměr, 

x1, xn ... minimální a maximální hodnota, 

s ...výběrová směrodatná odchylka. 

Kritické hodnoty T1α =Tnα najdeme v následující tabulce: 

 

Tab. č. 2 – Kritické hodnoty T1α =Tnα pro Grubbsův test 86 

Kritické hodnoty T 1α =Tnα pro Grubbsův test 

n α = 0,05 n α = 0,05 

3 1,150 18 2,504 

4 1,469 19 2,531 

5 1,673 20 2,557 

6 1,822 21 2,580 

7 1,938 22 2,603 

8 2,031 23 2,624 

9 2,109 24 2,644 

10 2,177 25 2,662 

11 2,235 26 2,682 

12 2,287 27 2,700 

13 2,331 28 2,717 

14 2,371 29 2,733 

15 2,408 30 2,749 

16 2,443 31 2,764 

17 2,475 32 2,778 

 

                                                 

86 Portál české chromatografické školy www.hplc.cz [online], 2016 [cit. 2016-8-5]. Dostupné z:  

< http://www.hplc.cz/validace/Prilohy_validace.html#_Priloha_III> 
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Dalším testem k vyloučení extrémů je například neparametrický Dean-Dixonův test. 

Tento test je tedy neparametrický a neověřuje tak rozložení výběrového souboru. Hodnoty 

musíme nejprve uspořádat podle velikostí, stejně jako u předešlého Grubbsova testu. Pak se 

pro minimální i maximální hodnotu určí kritérium Q, kdy: 

�	
 �* �U�í: W* = �; − �*�P − �* 

 

�	
 �P �U�í: WP = �P − �PX*�P −  �*  

Vypočtené hodnoty Q porovnáme s tabulkovou hodnotou QZ pro daný výpočet hodnot 

n na zvolené hladině významnosti α. Pokud je vypočtená hodnota Q (Q* nebo QZ6 větší nebo 

rovna kritické hodnotě QZ, příslušná hodnota x1 nebo xn se ze souboru vyloučí. Pokud je 

nějaká hodnota vyloučena, získáváme nový soubor.87 

Pro „nevyhláškové“ porovnání existují další metody, jako například metoda porovnání 

pomocí indexu odlišnosti, Klimešova srovnávací metodika či metoda porovnání pomocí 

standardní jednotkové ceny (SJTC). 

5.2.3 Výnosový způsob 

Výnosová hodnota reprezentuje čistě ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví 

nemovité věci jako věci, která má přinášet výnos. Je dána velikostí kapitálu, který při uložení 

na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové 

částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela nemovitost. Výpočet se provádí zpětně, 

součtem všech předpokládaných výnosů z pronájmu nemovité věci. Vzhledem k tomu, že tyto 

výnosy budou uskutečněny v budoucnu, jsou odúročeny (diskontovány) na současnou 

hodnotu – částku, kterou je třeba dnes uložit, aby v budoucnu bylo možno tento 

předpokládaný výnos vyplatit.88 Je zde ovšem nutno zmínit, že pro výpočet hodnoty nemovité 

věci je potřeba vycházet z dosažitelného nájemného po odečtení nákladů a není možno 

vycházet ze zisku provozů v nemovitých věcech umístěných.   

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 350. 

88 KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2014. 63 s. ISBN 978-80-214-5043-1. s. 21. 
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Pro nejjednodušší a nejpoužívanější výpočet výnosové hodnoty lze využít vztah:89 

�C_-č` = �RQ� 2čRQý aý�
Q6� ���
aRé aě�R c -č	
�d
ú	
�
aá �í	� _% �. �. ` × 100% 

Tento způsob výpočtu nazýváme tzv. věčnou rentou. Tento výpočet lze užít 

v případě, že jsou výnosy po celou dobu konstantní a doba výnosů je velmi dlouhá. 

Úroková míra se označuje u, udává se v procentech a udává, kolik činí úrok z jistiny. 

Úrok se označuje U, udává se v Kč a je to částka, která se připočítává k jistině za 

určitou dobu při určité úrokové míře. 

  

                                                 

89 KLIKA, P. Teorie oceňování nemovitostí. 2. vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2014. 63 s. ISBN 978-80-214-5043-1. s. 22. 
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6  OCEŇOVÁNÍ POZEMK Ů 

Při ocenění pozemků je velice důležité přesně respektovat členění pozemků, které má 

velmi významný vliv na správné stanovení jejich hodnoty. Jednotlivé členění pozemků pro 

účel ocenění stanoví zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. Členění pozemků je rovněž 

popsáno v kapitole 3.1.4 až 3.1.6 této diplomové práce. 

Druh pozemku se pro účely oceňování stanoví na základě údajů v katastru 

nemovitostí, nebo pokud se při prohlídce na místě zjistí nesoulad, uvažuje se pro účely 

oceňování právě tento skutečný stav. 

Pozemky mají oproti většině jiných nemovitých věcí jedno specifikum, kterým je, že 

jejich rozloha je omezena a nelze ji nikterak rozšiřovat nebo vyrábět. Tato skutečnost do 

značné míry ovlivňuje jejich cenu. Lze očekávat i značné rozdíly v cenách jednotlivých druhů 

pozemků, a to z toho důvodu, že do jejich ceny vstupuje mnoho dalších aspektů, kterými jsou 

například: poloha, přístup na pozemek, úrodnost, svažitost, velikost, předpokládané využití, 

u stavebních pozemků také například napojení na inženýrské sítě nebo i skutečnost, jaká 

stavba bude na něm povolena nebo postavena a zda se najde vhodný investor. Vzhledem 

k výše uvedenému bylo stanoveno několik metod, které se snaží co nejlépe tyto skutečnosti 

zohlednit, a podat tak co nejrelevantnější výsledek. Dále bude podrobněji popsána metoda 

podle cenového předpisu a metoda Naegeliho. 

6.1 OCEŇOVÁNÍ POZEMK Ů PODLE OCEŇOVACÍHO PŘEDPISU 

Obvyklým způsobem oceňování je vynásobení výměry pozemku a jednotkové ceny 

za 1 m2. Výměra se určí podle evidence katastru nemovitostí. (Tato výměra je u pozemků ve 

svahu menší, než je jejich skutečná plocha, poněvadž se zde uvažuje průmět pozemku do 

vodorovné roviny.).90 

 U stavebních pozemků je možné provést ocenění také podle tzv. cenové mapy 

pozemků.  

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 388. 
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Není-li v obci cenová mapa k dispozici, určí se ceny na základě porovnání se 

sjednanými cenami podobných pozemků v dané obci nebo v jiných srovnatelných obcích 

spadajících do stejné skupiny podle počtu obyvatel. Skupiny obcí stanoví vyhláška.91 

Lesní pozemek se oceňuje výnosovou a porovnávací metodou podle převládajících 

souborů lesních typů.92 

Zemědělský pozemek se ocení výnosovou metodou podle bonitovaných půdně 

ekologických jednotek.93 

Jiné pozemky a pozemky vodních ploch se ocení cenami stanovenými vyhláškou.94 

6.1.1 Cenové mapy pozemků 

Cenové mapy jsou grafické podklady, z nichž je možno zjistit cenu pozemků. 

Cenové mapy se vytváří pomocí získávání souboru údajů o převodech vlastnických 

práv u pozemků ve vymezené oblasti a tyto údaje se vnášejí do map v různém stupni 

podrobnosti. Pro tento účel je obvykle obec rozčleněna do určitých částí podle převažujícího 

charakteru zástavby (obytná, komerční, občanská vybavenost, parky, rekreace atp.) a v mapě 

jsou pak vyneseny v každé části základní ceny. V České republice předepsáno měřítko mapy 

1:5000 nebo podrobnější.95 

Způsob užití cenové mapy pozemků upravuje § 2 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 

                                                 

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

v platném znění, § 10 odst. 3. 

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

v platném znění, § 12 odst. 1. 

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

v platném znění, § 11 odst. 1. 

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

v platném znění, § 13. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 413. 
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6.2 OCENĚNÍ POZEMK Ů PODLE NAEGELIHO METODY 

Tato metoda byla poprvé popsána švýcarským architektem Wolfgangem Naegelim 

a jedná se o metodu výpočtu ceny stavebního pozemku podle tzv. „třídy polohy“. Metoda je 

založena na poznatku, že cena stavebního pozemku je v určitém vztahu k celkové ceně 

nemovité věci. Metoda se pro svou konstrukci využívá s výhodou tam, kde nejsou k dispozici 

potřebné porovnatelné pozemky se známou prodejní cenou. 

„Procentuální podíl ceny pozemku je určen pomocí tzv. klíče třídy polohy. Používáno 

je 5 + 2 klíčů třídy polohy, podle kterých se hodnotí na základě slovního popisu.“96 

Klíče třídy polohy jsou: 

• I – Všeobecná situace 

• II – Intenzita využití pozemku 

• III – Dopravní relace k velkoměstu 

• IV – Obytný sektor 

• V – Řemesla, průmysl, administrativa, obchod 

• VI – Povyšující faktor 

• VII – Redukující faktor 97 

Číslo příslušné třídy se určí na základě slovního popisu u klíčů třídy polohy. Klíče, 

které nelze uplatnit, se neuvažují. Z ostatních se pomocí aritmetického průměru vypočte třída 

polohy a podle ní se za pomocí interpolace hodnot uvedených v následující tabulce č. 3 zjistí 

procento, které zaujímá pozemek z celku stavba + pozemek. Jedná-li se o oceňování 

nezastavěného stavebního pozemku, musí se reálně uvažovat, jaký nejlukrativnější objekt by 

na něm mohl být postaven, vypočítat si jeho reprodukční cenu a z ní pak vycházet.98 

 

                                                 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 392. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 392-394. 

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

NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 395. 
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Tab. č. 3 – Podíl ceny pozemku z celkové ceny nemovitostí – podle Naegeliho99 

Třída polohy 1 2 3 4 5 6 7 8 

Podíl ceny pozemku (%) 5 6 9 13 18 22 30 35–55 

 

Co se týká velikost pozemku, který je možno touto metodou ocenit v závislosti na 

ceně na něm stojící budovy, je možné uvažovat až trojnásobek zastavěné plochy objektu. 

Zbytek je nutno ocenit samostatně buď podle fiktivní budoucí stavby, nebo jinou 

metodikou.100 

Cenu pozemku lze stanovit pomocí vztahu:101 

�# = H� × ##100 − ## = H� × ###� 

kde 

CP ... cena celého pozemku do trojnásobku zastav. plochy stavby (Kč), 

RC ... výchozí cena (bez odpočtu opotřebení) staveb na pozemku (Kč), 

PP ... poměrný podíl pozemku ze součtu ceny pozemku a staveb, zjištěný Naegeliho 

  metodou třídy polohy (%), 

PS ... poměrný podíl stavby ze součtu ceny pozemku a ceny staveb;  

 PS = 100 - PP (%) 

V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny klíče třídy polohy podle Naegeliho, které jsou 

upraveny pro poměry České republiky. 

 

                                                 

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

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 399. 

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

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 396. 

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

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 397. 
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Tab. č. 4 – Klíče třídy polohy podle Naegeliho – částečně doplněno pro poměry ČR102 

I – Všeobecná situace 

Třída Popis 

1 Zemědělské oblasti značně vzdálené od větších obcí a dopravy, vesnice bez 
turistického ruchu, rekreačně nevyužitelné 

2 stavební území malých a středních vesnic, okrajové části malých měst 

3 obytná místa malých měst a místa rekreačních oblastí s turistickým ruchem, středy 
středně velkých vesnic, obytná místa na předměstích velkých měst s dlouhou jízdní 
dobou do centra města 

4 středy měst menších, obytná místa větších měst a jejich rychle dosažitelných 
předměstí, předměstské oblasti vilových či venkovských domů uvnitř i vně města, 
oblasti rekreačních objektů v důležitých centrech turistického ruchu 

5 velmi dobrá obchodní místa ve středně velkých městech, nejlepší obchodní místa 
v malých městech, obytná centra velkoměst, luxusní velkoměstské obytné oblasti 
s dobrým osluněním a výhledem, exkluzivní oblasti rodinných domů v dosahu 
velkoměsta 

6 nejlepší obchodní místa ve středně velkých městech a významných lázních, vedlejší 
ulice v centru velkoměst, nákupní centra ve velkých obytných částech s dobrými 
příjezdovými možnostmi vně velkoměst 

7 přednostní nákupní ulice a místa v užším centru velkoměst, nejlepší místa pro 
obchod ve středně velkých městech 

8 nejlepší místa pro obchod ve velkoměstech 

II – Intenzita využití pozemku 

Třída Popis 

1 nepatrné využívání, jednoposchoďové, skromné rekreační domky, 1–2 podlažní 
stavby bez komfortu, nepodsklepené nízké stavby 

2 obytné resp. rodinné domy bez zvláštního komfortu, 2–3 podlaží, průmyslové stavby 
s nepatrným technickým vybavením 

3 rodinné domy s průměrným vybavením, běžné obytné nájemní domy středního 
využití, 3–4 podlaží, domy se 2–3 byty na jednom podlaží, přístupnými z jednoho 
schodiště, obytné domy s průmyslovými místnostmi, řemeslnické (živnostenské) 
místnosti, průmyslové a řemeslnické stavby s běžným průmyslovým vybavením, 
nákladními výtahy, vzduchotechnikou atd.; středně velká intenzita využití pozemku 

4 komfortní rodinné domy, obytné bloky s malými byty, apartmá, terasové domy, byty 
v osobním vlastnictví, skladové místnosti, 3–5 podlaží, vícepodlažní podnikové 
stavby se  vším technickým zařízením, klimatizací, pohyblivým zařízením 

5 exkluzivní obytné a rodinné domy, smíšené obytné + obchodní domy (v přízemí 
skladové místnosti, restaurace, v horních podlažích byty s praxí, kanceláře, apartmá, 
byty v osobním vlastnictví); 4–6 podlaží, vysoké využití pozemku 

                                                 

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

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0. s. 392-394. 
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II – Intenzita využití pozemku 

Třída Popis 

6 čistě obchodní domy a jejich skladovací místnosti, kina, restaurace, praxe lékařů 
a právníků, kanceláře, vícepodlažní obchody, 5–7 podlaží nadzemních a 1–2 podlaží 
podzemní; velmi vysoké využití pozemku 

7 obchodní domy jako v bodě 6 s nadprůměrným vybavením a komfortem 
(klimatizační zařízení, rychlovýtahy, pohyblivé schody) a více podzemních podlaží; 
velmi vysoké využití pozemku 

8 jako v bodě 7, avšak exkluzivní místa jako např. Praha, Brno; velmi vysoké využití 
pozemku 

III – Dopravní relace k velkoměstu 

Třída 
 

Popis 
– platí pro hl. město Prahu, 

– u menších měst se použije obdobné zařazení, 
podle velikosti a významu města o 1–2 třídy nižší 

1 pozemky v odlehlých, vysloveně nepříznivých dopravních polohách, cesty bez 
dokončovacích prací (nezpevněné apod.), cestovní čas k městu více jak jedna hodina 

2 objekty na okraji velkoměstských aglomerací, malé obce se železniční zastávkou, 
pro dojíždějící do práce právě ještě přijatelně dosažitelné 

3 
lepší obytná místa na předměstích s normální pěší dosažitelností k hromadnému 
dopravnímu prostředku a únosným časovým jízdním úsekem při jízdě vlastním 
vozem, běžné silniční vybavení 

4 
přednostní obytná místa v těsné blízkosti veřejného dopravního prostředku, dobrá 
úprava silnic, krátké jízdní časy vlastním vozem do středu (15 minut), území 
velkého města a předměstí 

5 
nákupní ulice na území velkého města, nákupní centra větších předměstí, čilý 
chodecký provoz, centrum veřejné dopravy (vlak, autobus, tramvaj, podzemní 
dráha) 

6 vysloveně obchodní místa středu velkého města se širokými ulicemi a parkovacími 
možnostmi, autobusy a tramvaje s hustou frekvencí provozu 

7 prvotřídní prodejní místa velkoměsta, intenzívní chodecký provoz, křižovatka 
veřejných dopravních prostředků ve středu města 

8 ohnisko velkoměstského dopravního systému s velmi hustým provozem chodců 
 

IV – Obytný sektor 
(použije se jen u obytných budov, ubytoven, kempů, motelů a hotelů) 

Třída Popis 

1 venkovské obytné stavby, sídliště, turistické ubytovny, kempy, dominující 
venkovský ráz, malé kulturní a nákupní možnosti, bez výhledu a zeleně, silné 
dopravní imise, rodinné domy bez zahrad 

2 obytné budovy bez individuálního uspořádání, málo komfortu, malé a střední obce, 
omezené nákupní a kulturní možnosti, podprůměrné oslunění, malý rozhled, prosté 
zahrady u rodinných domů 
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IV – Obytný sektor 
(použije se jen u obytných budov, ubytoven, kempů, motelů a hotelů) 

 

Třída Popis 

3 běžné obytné domy, prefabrikované stavby, venkovské domy s průměrným 
komfortem, vesnické hospůdky, širší nákupní a kulturní možnosti, výhled do zeleně, 
malé dopravní imise, individuálně udržované zahrady 

4 obytné bloky pro střední a vyšší nároky, domy terasové s podloubím, individuálně 
vybudované a vybavené byty v osobním vlastnictví, rodinné domky, motely 

5 luxusní obytné objekty, hotely dolní cenové třídy, rodinné domky s nejlepším 
vybavením 

6 hotely střední cenové třídy 

7 hotely pro vysoké nároky 

8 luxusní hotely s velkolepým prostorovým tvářením 
 

V – Řemesla, průmysl, administrativa, obchod 
(použije se jen u provozních objektů (kromě obytných budov, ubytoven, kempů, 

motelů a hotelů), případně u smíšených staveb) 

Třída Popis 

1 štěrkovny a pískovny, lomy, pily, deponie, skladovací plochy, venkovní plochy 
prodejen stavebnin a podniků 

2 sklady pro neskladný materiál, suroviny, prefabrikáty, vozidla, dílny ručních prací 
(truhlář, klempíř, malíř) 

3 sklady a výstavní plochy velkoobchodů, jejich zastoupení, parkoviště, garáže, 
opravárenské dílny, výletní restaurace 

4 expediční sklady zdravotnických a kosmetických odvětví, jednotlivé prodejní 
plochy, bankovní a pojistné agentury, ateliéry, kanceláře a praxe svobodných 
povolání ve spojení s bydlením vlastníků 

5 obchodní místnosti, kanceláře, sekretariáty, restaurace, praxe lékařů a právníků, 
galerie 

6 kanceláře a praxe s komfortním vybavením, speciální obchody, kina, restaurace, 
bary, zábavní místnosti, bankovní filiálky, kiosky 

7 vynikající speciální obchody, premiérová kina, stylové hospody, restaurace se 
specialitami, nákupní centra, obchodní domy, banky, cestovní kanceláře, praxe 
lékařů specialistů, právníků, etážové obchody 

8 luxusní obchody, obchodní domy, velké banky, obchodní sídla význačných 
koncernů a firem, cestovních kanceláří a restauračních podniků, objekty 
s kancelářemi nebo praxí známých osobností hospodářství a akademických povolání 
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VI – Povyšující faktory 

Zvýšení až o jednu třídu lze provést v těchto případech: 

– obytné objekty, které v důsledku výhledového plánování jsou určeny k vyššímu stupni 
využití, než ke kterému nyní slouží 

– rohové parcely pro obchodní účely 

– pozemky se stavební uzávěrou v chráněných územích 

– obchodní parcely v místech se silným cizineckým ruchem, pokud to již nebylo zohledněno 
dříve 

– oblasti s výrazným zvýhodněním daňových poplatků 
 
 

VII – Redukující faktory  

 
 

Snížení až o jednu třídu lze provést v těchto případech: 

– předpokládá-li se v nejbližší budoucnosti nižší stupeň využití, než je dosud praktikován 

– rušivý hluk ze silniční, letecké nebo železniční dopravy u bytových objektů 

– blízko ležící, rušivě působící průmyslová zařízení u bytových, administrativních nebo 
hotelových objektů 

–mimořádné zastínění bytových objektů (les, skály, severní úbočí ap.) 
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7  POPIS VYBRANÉ LOKALITY 

Oceňovaný rodinný dům se nachází v obci Kamenný Újezd. Kamenný Újezd je obec 

ležící zhruba 8,5 km od jihočeského krajského města České Budějovice.  

 
Obr. č. 1 – Kamenný Újezd v mapě České republiky103 

Obec je rozdělena na 9 místních částí (Kamenný Újezd, Kosov, Krasejovka, 

Milíkovice, Bukovec, Radostice, Rančice, Opalice, Březí) a dle českého statistického úřadu 

zde žije 2 307 obyvatel (rok 2016).104 Obec Kamenný Újezd má vydaný platný územní plán. 

Nadmořská výška obce je 493 m n. m. a obec se nenachází v záplavové oblasti. 

Vzhledem ke své poloze vůči krajskému městu je obec velmi dobře dopravně dostupná jak 

osobní automobilovou dopravou, (okolo obce vede mimo jiné i mezinárodní silnice 

E 55 spojující Českou republiku s Rakouskem), tak dopravou autobusovou a drážní. Obec je 

také díky okolní krajině často vyhledávaným turistickým cílem.  

 

                                                 

103 Internetové online mapy www.mapy.cz [online], 2017 [cit. 2017-1-5]. Dostupné z: 

< https://mapy.cz/zakladni?x=14.9104777&y=49.7527492&z=8&l=0&source=coun&id=112> 

104 Portál českého statistického úřadu www.czso.cz [online], 2017 [cit. 2017-1-5]. Dostupné z:  

< https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2016> 
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Obr. č. 2 – Kamenný Újezd ve vztahu ke krajskému městu České Budějovice105 

V centru obce Kamenný Újezd se nachází objekt obecního úřadu, nedaleko něj se pak 

nachází ordinace praktického a zubního lékaře, mateřská a základní škola (9 tříd), dům 

s pečovatelskou službou, pošta, obchody, restaurace a sportovní centrum s fotbalovým 

hřištěm. V obci je vybodován plynovod, vodovod a jednotná splašková kanalizace.  

V obci je podle českého statistického úřadu velmi nízká nezaměstnanost (dlouhodobě 

se pohybující okolo hranice 3 %), což lze také přisuzovat faktu, že se obec nachází nedaleko 

velkých měst, jako jsou České Budějovice, Český Krumlov, Velešín či Kaplice. V těchto 

městech mají svá sídla a výrobní prostory významní čeští výrobci, kterými jsou např.: 

Madeta, Budějovický Budvar, Motor Jikov, Jihostroj a Koh-i-noor. 

                                                 

105 Internetové online mapy www.mapy.cz [online], 2017 [cit. 2017-1-5]. Dostupné z: 

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.4390889&y=48.8839930&z=13&source=muni&id=577&q=kamenn%C3%BD

%20%C3%BAjezd> 
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8  POPIS OCEŇOVANÉHO RODINNÉHO DOMU 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 7 této diplomové práce, oceňovaný rodinný dům se 

nachází v obci Kamenný Újezd, v katastrálním území Kamenný Újezd, konkrétně pak v ulici 

5. května, a stojí na pozemku parc. č. st. 1241, přiléhající garáž stojí na pozemku 

parc. č. st. 1242 a pozemek okolo stavby má parcelní číslo 2544/66. Rodinnému domu bylo 

v roce 2014 přiděleno číslo popisné 622. 

Pozemek se nachází jižně od místní komunikace, na kterou je napojen nově 

budovaným vjezdem. Místní komunikace je v majetku obce. Terén pozemku je mírně svažitý 

ve směru jih – sever, kde průměrný sklon pozemku je 0,1 m na 10,0 m délky. Parcela má 

lichoběžníkový tvar se stranami 41,5 m x 29,0 m. Podél západní strany pozemku je situována 

přístupová cesta k sousednímu pozemku parc. č. 2544/72. Na východní straně sousedí 

pozemek s pozemkem parc. č. 2544/14. V místě stavby rodinného domu byl proveden 

radonový průzkum pozemku. Pozemek se nachází v zastavěném území určeném pro stavbu 

samostatných rodinných domů a splňuje tak regulativy vymezené platným územním plánem 

obce. Pozemek je napojen na inženýrské sítě plynovodu, jednotné splaškové kanalizace, 

vodovodu a elektrické energie. Velikost pozemku umožňuje v průběhu výstavby zřídit při 

jeho jižním okraji dočasnou deponii výkopku a sejmuté ornice, která bude po dokončení 

stavby zpětně využita na zúrodnění pozemku okolo stavby. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny informace z katastru nemovitostí o zájmových 

stavbách (rodinný dům a garáž) a pozemcích (pozemky pod stavbami a pozemek okolo 

stavby). V tabulkách uvedené údaje mají platnost k 6. 1. 2017 a mají pouze informativní 

charakter. 
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Tab. č. 5 – Informace o pozemku parc. č. 2544/66 

Informace o pozemku parc. č. 2544/66 

 

Parcelní číslo: 2544/66 

Obec: Kamenný Újezd [544663] 

Katastrální území: Kamenný Újezd [662925] 

Číslo listu vlastnictví: 1699 

Výměra [m²]: 930 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Orná půda 

Vlastnické právo: Ing. Jiří Vondrák 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Seznam BPEJ; výměra [m²]: 75303; 930 

Omezení vlastnického práva: 
 
 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
Zákaz zcizení a zatížení 
Zástavní právo smluvní 

 

Jiné zápisy: Nejsou evidovány žádné jiné zápisy 
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Tab. č. 6 – Informace o pozemku parc. č. st. 1241 

Informace o pozemku parc. č. st. 1241; součástí pozemku je stavba 

 

Parcelní číslo: st. 1241 

Obec: Kamenný Újezd [544663] 

Katastrální území: Kamenný Újezd [662925] 

Číslo listu vlastnictví: 1699 

Výměra [m²]: 142 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Ing. Jiří Vondrák 

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva: 
 
 

Zákaz zcizení a zatížení 
Zástavní právo smluvní 

 

Jiné zápisy: Nejsou evidovány žádné jiné zápisy 

Součástí je stavba: 
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Budova s číslem popisným: K. Ú. [662925]; č. p. 622; rodinný dům 

Stavba stojí na pozemku: parc. č. st. 1241 

Stavební objekt: č. p. 622 

Ulice: 5. května 

Adresa místa: 5. května č. p. 622 

 

Tab. č. 7 – Informace o pozemku parc. č. st. 1242 

 

Informace o pozemku parc. č. st. 1242; součástí pozemku je stavba 

 

Parcelní číslo: st. 1242 

Obec: Kamenný Újezd [544663] 

Katastrální území: Kamenný Újezd [662925] 

Číslo listu vlastnictví: 1699 

Výměra [m²]: 54 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
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Vlastnické právo: Ing. Jiří Vondrák 

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva: 
 
 

Zákaz zcizení a zatížení 
Zástavní právo smluvní 

 

Jiné zápisy: Nejsou evidovány žádné jiné zápisy 

Součástí je stavba: 
 
 

Budova bez čísla popisného 
nebo evidenčního: 
 

Garáž 

Stavba stojí na pozemku: parc. č. st. 1242 

 

Podle technické specifikace Povodňových map, respektive Rizikových zón záplav, se 

oceňovaný rodinný dům nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. 

 

 
Obr. č. 3 – Zpráva o nebezpečí povodně106 

  

                                                 

106 Průvodce pro zjištění nebezpečí výskytu povodně www.riskportal.intermap.cz [online], 2017 [cit. 2017-1-6]. 

Dostupné z: <http://riskportal.intermap.cz/Intermap.ISF.Web.UI/Views/CS/CAP_Public/Components/RiskRepor

t/CAPReport/Default.aspx?culturename=cs&code=282564&pdf=1> 
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Rodinný dům je vyprojektován pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Dispozičně je rodinný 

dům navržen jako 4+1. Celková zastavěná plocha činí 196 m2. Celková užitná plocha 

činí 164 m2. Rodinný dům je řešen jako volně stojící, přízemní, nepodsklepený a s garáží pro 

dva osobní automobily. Vytápění objektu spolu s ohřevem vody je zajištěno pomocí 

plynového kondenzačního kotle. Vedlejším zdrojem tepla pro vytápění jsou krbová kamna 

umístěna v obývacím pokoji. Zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy řadí budovu 

do klasifikační třídy C – vyhovující. 

Podstatou konstrukčního řešení objektu je zděný stěnový konstrukční systém, založený 

na základových pasech z prostého betonu, zastřešený sedlovou střechou s nosnou konstrukcí 

tvořenou dřevěnými vazníky. Střešní konstrukce je řešena bez přesahů a štítové stěny jsou 

vystavěny až k úrovni střešního pláště. Výška hřebene nad okolním terénem je 5,3 m. Objekt 

garáže je zastřešen nosnou dřevěnou pultovou střešní konstrukcí. K objektu rodinného domu 

s garáží náleží i zpevněná ploch vjezdu a vstupu, odpočinková terasa přiléhající k domu 

a oplocení pozemku. Vybavení domu je standardní a v rozsahu stanoveném projektovou 

dokumentací. Veškeré specifikace konstrukcí a materiálů potřebné pro ocenění jsou stanoveny 

v projektové dokumentaci stavby, která slouží jako důležitý podklad pro ocenění a tvoří 

nedílnou přílohu této diplomové práce. 

Před započetím samotného oceňování rodinného domu byl proveden průzkum na 

místě, kde byly zjištěny odchylky mezi skutečností a dostupnou projektovou dokumentací. 

Mezi tyto odchylky patří použití jiné střešní krytiny na rodinném domě, kde místo falcované 

plechové krytiny byla použita betonová skládaná krytina. Oplocení západní strany pozemku je 

tvořeno drátěným pletivem namísto zděného oplocení s dřevěnou výplní. Čelní oplocení, 

tj. oplocení pozemku ze strany přiléhající k pozemní komunikaci, je tvořeno gabionovou 

stěnou namísto zděného oplocení s dřevěnou výplní. Veškerá okna a vstupní dveře nejsou 

plastová, jak uvádí projektová dokumentace, ale jsou dřevěná. Zpevněná plocha před garáží je 

situována blíže k východní straně pozemku a má jiné rozměry. Vytápění je podlahové namísto 

vytápění pomocí otopných těles. V objektu nebyl vybudován centrální vysavač. Veškeré tyto 

skutečnosti byly zohledněny mimo jiné i při tvorbě položkového rozpočtu stavby, aby nedošlo 

ke zkreslení získaných výsledků pro další hodnocení. 
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9  POPIS SITUACE NA MÍSTNÍM REALITNÍM TRHU 

Situaci na realitním trhu v Českých Budějovicích a přilehlém okolí průběžně sleduji 

již několik let, podrobněji v posledních třech letech, kdy došlo ke shromažďování podkladů 

pro studium a pro vytvoření této diplomové práce.  

Za místní realitní trh je pro účely této diplomové práce uvažován trh s nemovitými 

věcmi v obcích přilehlých k Českým Budějovicím. Za obce přilehlé jsou uvažovány obce ve 

vzdálenosti do 15 km od centra tohoto města. Detailněji bude rozebrána situace na realitním 

trhu v obci Kamenný Újezd, kde se nachází oceňovaný rodinný dům. 

Dle českého statistického úřadu má v Českých Budějovicích poptávka po nájemním 

bydlení v posledních letech ustálený mírně klesající charakter. V posledních letech v Českých 

Budějovicích roste poptávka nejen po vlastnickém bydlení v bytech bytových domů, ale 

i poptávka po stavebních pozemcích určených k výstavbě rodinných domů. Vzhledem 

k omezenému množství stavebních pozemků na území města dochází k navyšování jejich 

ceny a poptávka začíná převyšovat nabídku a poptávka se posouvá dále za hranice města, tedy 

do přilehlých obcí, mezi které patří nejen právě zmíněný Kamenný Újezd, ale také například 

obce Včelná, Roudné, Vidov, Boršov nad Vltavou, Vrábče, Homole, Planá, Litvínovice, 

Branišov, Dasný, Hrdějovice, Borek, Dobrá Voda u Českých Budějovic a další. Tato situace 

podněcuje výstavbu nových bytových domů a vznik nových ploch se stavebními pozemky ve 

zmíněných obcích, a dochází tak v krátkodobém horizontu k uspokojení poptávky po bytech 

a stavebních pozemcích, avšak z dlouhodobějšího hlediska je stále těchto komodit nedostatek 

a zejména v posledních dvou letech dochází k výraznějšímu navyšování cen stavebních 

pozemků a bytů v bytových domech i v těchto okolních obcích a objevuje se i trend prodeje 

novostaveb rodinných domů a domů většího stáří a opotřebení, které jsou následně 

rekonstruovány a prodávány. Veškerému tomuto dění nyní napomáhá i příznivá situace na 

hypotečním trhu, kdy poskytování hypotečních úvěrů je pro žadatele dostupné a žadatelé 

(zejména mladé rodiny) zde nyní upřednostňují vlastnické bydlení oproti bydlení nájemnímu. 

Při sledování realitní inzerce lze vypozorovat, že když se objeví nabídka prodeje stavebního 

pozemku, bytů v bytovém domě či rodinného domu ve zmíněných lokalitách, netrvá zpravidla 

déle jak tři týdny a nabídka je z inzerce odstraněná a vzhledem ke skutečnosti, že se nabídka 

dále jinde neobjeví, lze předpokládat, že byla prodána a to za nabídkovou (požadovanou) cenu 

uvedenou v inzerátu. Nabídka pronájmů bytů se zpravidla objevuje pouze v Českých 

Budějovicích, výjimečně pak v nově budovaných bytových domech v okolních obcích. Jak 
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v Českých Budějovicích, tak i v okolních obcích je v současné době velmi omezená nabídka 

zemědělské půdy. Obdobná je situace na trhu s komerčními objekty, ale zde lze sledovat 

postupný nárůst nabídky a poptávky po těchto objektech. 

Z ukazatelů dokončených bytů (= byty v rodinných a bytových domech), které vydává 

český statistický úřad, lze vyčíst, že množství dokončených bytů v Kamenném Újezdu se za 

posledních deset let výrazněji nemění, jak ukazuje následující tabulka č. 8. Tyto byty jsou 

budovány zejména Při ulici Plavská, Plavnická, 5. května, Dělnická a Průmyslová. Tento stav 

je do značné míry ovlivněn nedostatkem volných stavebních pozemků. 

 

Tab. č. 8 – Vývoj počtu dokončených bytů v Kamenném Újezdu107 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 
dokončených bytů 

11 11 12 14 14 8 11 8 11 8 

 

Nabídka stavebních pozemků v obci nyní v podstatě není. Ojediněle se objeví v inzerci 

nabídka jednotlivých stavebních pozemků při ulici Plavská a Plavnická, avšak i zde se již 

mnoho pozemků k možnému prodeji nenachází. Platný územní plán obce nyní vymezuje 

plochy určené k zástavbě zejména v lokalitě mezi ulicemi 5. května a Šumavská. Tyto plochy 

nyní nejsou zastavěny a tvoří v místě rezervu pro budoucí rozvoj obytné výstavby v obci. 

V Kamenném Újezdu nyní také probíhá výstavba komerčních, výrobních, 

průmyslových a skladovacích objektů při západním okraji obce při mezinárodní silnici E 55. 

Pozemky pro tyto objekty byly obchodovány již v dřívější době. 

Z výše popsaného plyne, že u všech sledovaných typů nemovitých věcí v Kamenném 

Újezdu poptávka výrazně převyšuje jejich nabídku, což výrazně ovlivňuje jejich cenu při 

následném prodeji eventuálně pronájmu. U nemovitých věcí zde lze tedy očekávat, že jejich 

cena (cena jako reálný projev trhu) bude převyšovat jejich hodnotu (hodnotu jako výsledek 

ocenění).  

  

                                                 

107 Portál českého statistického úřadu www.czso.cz [online], 2017 [cit. 2017-1-7]. Dostupné z:  

< https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr> 
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10  OCENĚNÍ VYBRANÉHO RODINNÉHO DOMU 

10.1 NÁKLADOVÁ METODA PODLE OCE ŇOVACÍHO PŘEDPISU 

10.1.1 Výpočet obestavěného prostoru stavby (OP) 

Metodiku výpočtu obestavěného prostoru pro oceňovaný rodinný dům stanoví 

oceňovací vyhláška v příloze č. 1, odst. 5 a tato metodika je popsána v části 3.1.10 této 

diplomové práce. Pro přehlednost bude výpočet obestavěného prostoru rozdělen na výpočet 

u rodinného domu a garáže. 

 

Tab. č. 9 – Výpočet obestavěného prostoru rodinného domu dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Výpočet obestavěného prostoru rodinného domu dle vyhlášky 

Část stavby Výpočet OP [m3] 

Spodní stavba – – 

Vrchní stavba 17,15 × 8,65 × 3,24 480,65 

Zastřešení 148,35 × 22,28 ÷ 26 169,12 

Celkem 480,65 + 169,12 649,77 

 

Tab. č. 10 – Výpočet obestavěného prostoru garáže dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Výpočet obestavěného prostoru garáže dle vyhlášky 

Část stavby Výpočet OP [m3] 

Spodní stavba – – 

Vrchní stavba 229,45 × 6,506 − 22,20 × 4,0066 × 2,95 155,24 

Zastřešení –  

Celkem 155,24 155,24 
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Tab. č. 11 – Celkový obestavěný prostor rodinného domu s garáží dle vyhlášky 441/2013 Sb. 

Celkový obestavěný prostor rodinného domu a garáže dle vyhlášky 

Stavba Výpočet OP [m3] 

Rodinný dům s garáží 649,77 +  155,24 805,01 

 

Metodiku výpočtu obestavěného prostoru pro účely propočtu ceny stavby podle 

technicko-hospodářských ukazatelů stanoví ČSN 73 4055. Tato metodika je popsána v části 

3.1.10 této diplomové práce. 

 

Tab. č. 12 – Výpočet obestavěného prostoru rodinného domu dle ČSN 73 4055 

Výpočet obestavěného prostoru rodinného domu dle ČSN 

Část stavby Výpočet OP [m3] 

Základy 0,5 × 0,5 × 26,195 + 0,25 + 10,505 + 5,7 + 3,45 + 2,25
+ 12,95 + 7,456 + 0,5 × 0,5 × 24,6 + 4,575 + 2,26
+ 0,7 × 0,8 × 0,5
+ 0,6 × 0,3 × 26,195 + 0,25 + 10,505 + 5,7 + 3,45
+ 2,25 + 12,95 + 7,456 + 0,6 × 0,3 × 24,6 + 4,575 + 2,26 

26,13 

 

Spodní stavba – – 

Vrchní stavba 17,15 × 8,65 × 3,24 480,65 

Zastřešení 217,15 × 8,65 × 2,286/2 169,12 

Celkem 26,13 + 480,65 + 169,12 675,90 
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Tab. č. 13 – Výpočet obestavěného prostoru garáže dle ČSN 73 4055 

Výpočet obestavěného prostoru garáže dle ČSN 

Část stavby Výpočet OP [m3] 

Základy 0,5 × 0,5 × 26,7 + 6,2 + 4,0 + 2,7 + 1,7 + 8,96
+ 0,6 × 0,3 × 26,7 + 6,2 + 4,0 + 2,7 + 1,7 + 8,96 

12,99 

Spodní stavba – – 

Vrchní stavba 229,45 × 6,506 − 22,20 × 4,0066 × 2,95 155,24 

Zastřešení –  

Celkem 12,99 + 155,24 168,23 

 

Tab. č. 14 – Celkový obestavěný prostor rodinného domu s garáží dle ČSN 73 4055 

Celkový obestavěný prostor rodinného domu a garáže dle ČSN 

Stavba Výpočet OP [m3] 

Rodinný dům s garáží 675,90 +  168,23 844,13 

 

10.1.2 Výpočet zastavěné plochy stavby (ZP) 

Metodika výpočtu zastavěné plochy stavby pro oceňovaný rodinný dům je stanovena 

přílohou č. 1, odst. 2 oceňovací vyhlášky. Tato metodika je také popsána v části 3.1.7 této 

diplomové práce. Výpočet zastavěné plochy stavby bude stejně jako výpočet obestavěného 

prostoru rozdělen na výpočet u rodinného domu a na výpočet u garáže. 

 

Tab. č. 15 – Výpočet zastavěné plochy stavby rodinného domu dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Výpočet zastavěné plochy stavby rodinného domu 

Stavba Výpočet ZP [m2] 

Rodinný dům 213,15 × 8,656 + 24,00 × 6,406 141,35 
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Tab. č. 16 – Výpočet zastavěné plochy stavby garáže dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Výpočet zastavěné plochy stavby rodinného domu 

Stavba Výpočet ZP [m2] 

Garáž 26,50 × 7,006 + 22,20 × 2,506 54,00 

 

Tab. č. 17 – Celková zastavěná plocha stavby rodinného domu s garáží dle vyhlášky 441/2013 Sb. 

Celková zastavěná plocha stavby rodinného domu a garáže 

Stavba Výpočet ZP [m2] 

Rodinný dům s garáží 141,35 + 54,00 195,35 

 

10.1.3 Výpočet zjištěné ceny nákladovou metodou 

Obsah výpočtu zjištěné ceny nákladovou metodou (podle oceňovací vyhlášky 

č. 441/2013 Sb.) je popsán v teoretické části této diplomové práce, konkrétně v kapitole 5.1.1. 

Výpočet ceny zjištěné rodinného domu je uveden v příloze č. 2 této diplomové práce. 

 

Celková zjištěná cena rodinného domu stanovená nákladovou metodou podle 

oceňovací vyhlášky činí 3 008 489,- Kč. 

Celková zjištěná cena garáže u rodinného domu stanovená nákladovou metodou 

podle oceňovací vyhlášky činí 336 358,- Kč. 

 

Rodinný dům má obestavěný prostor menší než 1 100 m3, nesplňuje tak podmínku 

§ 13 oceňovací vyhlášky a měl by tak být oceněn nikoliv metodou nákladovou, ale metodou 

porovnávací. Ale i přestože není tato podmínka splněna, bude rodinný dům pro účely 

diplomové práce oceněn nákladovým způsobem podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Výchozím a velmi důležitým krokem při oceňování rodinného domu nákladovou 

metodou podle oceňovací vyhlášky je správné začlenění oceňovaného rodinného domu dle 

typu. Oceňovaný rodinný dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se šikmou 

střechou a bez účelového využití podkroví, což ho řadí mezi rodinné domy typu A. Na 
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základě tohoto zařazení se dále dle přílohy č. 11 určí základní cena v Kč za 1 m3 

obestavěného prostoru rodinného domu. Ze stejné přílohy se určí tzv. koeficient využití 

podkroví, kterým se následně násobí dříve určená základní cena a vypočte se tak základní 

cena po úpravě koeficientem využití podkroví. Dalším krokem výpočtu je stanovení 

polohového koeficientu K5 z přílohy č. 20 oceňovací vyhlášky. Tento koeficient se určí na 

základě názvu, respektive na základě velikosti obce, ve které se oceňovaný rodinný dům 

nachází. Dalším koeficientem, který je při výpočtu uvažován, je koeficient změny cen 

staveb Ki. Tento koeficient je dán přílohou č. 41 oceňovací vyhlášky a stanoví se na základě 

členění podle kódů klasifikace CZ-CC. Dále je zapotřebí vypočítat tzv. index polohy Ip 

a index trhu It. Tyto indexy se stanoví na základě jednotlivých hodnocených znaků 

a charakteristik kvalitativních pásem, které jsou uvedeny v příloze č. 3 oceňovací vyhlášky. 

Vynásobením těchto dvou indexů získáme tzv. koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy 

a trhu. Dalším koeficientem, který je zapotřebí vypočítat, je koeficient vybavení K4. Tento 

koeficient se určí na základě cenového podílu konkrétní konstrukce a vybavení rodinného 

domu. Cenové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů jsou stanoveny přílohou 

č. 21 oceňovací vyhlášky, konkrétně tabulkou č. 3. Při výpočtu tohoto koeficientu vybavení je 

zapotřebí přesně charakterizovat jednotlivé konstrukce a vybavení tak, aby je bylo možno 

porovnat se standardní konstrukcí a se standardním vybavením, které je uvedeno v oceňovací 

vyhlášce v příloze č. 9 a určit tak, zda se jedná právě o standardní konstrukci a vybavení, nebo 

naopak se již jedná o konstrukci a vybavení podstandardní nebo nadstandardní, a tuto 

skutečnost je zapotřebí zohlednit ve výpočtu tohoto koeficientu. Po určení a výpočtu výše 

zmíněných koeficientů je již možné vypočíst upravenou základní cenu m3 obestaveného 

prostoru rodinného domu. 

Dalším důležitým krokem při výpočtu ceny rodinného domu nákladovou metodou 

podle oceňovací vyhlášky je výpočet opotřebení stavby. V této diplomové práci byl zvolen 

lineární a analytický způsob výpočtu opotřebení. Při výpočtu opotřebení analytickou metodou 

byly využity stejné konstrukce a vybavení jako při výpočtu koeficientu vybavení K4. U těchto 

konstrukcí a vybavení bylo určeno stáří a jejich předpokládaná životnost. Životnost 

jednotlivých prvků byla stanovena podle tabulky č. 7 z přílohy č. 21 oceňovací vyhlášky. Dále 

je zapotřebí ověřit, zda je nejedná o stavbu s doloženým výskytem radonu a se stavebním 

povolením vydaným do 28. 2. 1991. Jelikož se jedná o stavbu dokončenou v roce 2014, tato 

podmínka se neuplatní a nedojde tak ke snížení ceny za doložený výskyt radonu podle § 30 

odst. 5 oceňovací vyhlášky.  O takto vypočtené opotřebení se poníží výchozí cena stavby 
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rodinného domu a dostaneme celkovou cenu rodinného domu stanovenou ke dni ocenění. Při 

výpočtu opotřebení lineární metodou bylo vypočteno stáří objektu, a to jako rozdíl letopočtů 

roků ocenění a vzniku stavby. Předpokládaná životnost stavby rodinného domu a garáže je 

uvedena v příloze č. 21 oceňovací vyhlášky a u rodinného domu činí 100 roků a u garáže 

80 roků. Výsledné opotřebení lineární metodou se určí jako podíl stáří a životnosti. Po 

přenásobení stem dostáváme hodnotu opotřebení v procentech. 

Po výpočtu opotřebení lineární a analytickou metodou bylo uváženo, že pro další 

vyhodnocování bude využito výsledků opotřebení získaných z lineárního výpočtu opotřebení, 

a to z toho důvodu, že tato hodnota v tomto konkrétním případě lépe a přesněji odpovídá 

reálnému opotřebení rodinného domu a garáže. 

Ocenění garáže u rodinného domu je provedeno zvlášť a řídí se § 15 oceňovací 

vyhlášky. Garáž u rodinného domu je nepodsklepená, z čehož vyplývá, že se jedná o typ 

garáže I a jedná se o garáž se svislou konstrukcí zděnou, s pultovou střechou neumožňující 

zřízení podkroví a tyto charakteristiky ji tak dále řadí mezi typ garáže B dle oceňovací 

vyhlášky. Základní cena garáže se určí podle přílohy č. 13 oceňovací vyhlášky. Ostatní postup 

výpočtu se shoduje s postupem výpočtu u rodinného domu, který je popsán výše, jen je nutné 

uvažovat jiné cenové podíly pro garáž než pro rodinný dům. Cenové podíly konstrukcí 

a vybavení garáží jsou stanoveny přílohou č. 21 oceňovací vyhlášky, konkrétně tabulkou č. 6. 

 

10.2 POLOŽKOVÝ ROZPO ČET 

Jako další nákladová metoda k zjištění ceny vybraného rodinného domu a garáže byla 

zvolena metoda tvorby podrobného položkového rozpočtu stavby. Způsob vytváření 

a obsahová náplň položkového rozpočtu je detailněji popsána v kapitole 5.2.1 této diplomové 

práce. Kompletní položkový rozpočet vybraného rodinného domu a garáže je přílohou 

č. 3 této diplomové práce. 

 

Celková cena rodinného domu stanovená dle položkového rozpočtu činí  

2 387 677,- Kč bez DPH. 

Celková cena garáže stanovená dle položkového rozpočtu činí  

652 877,- Kč bez DPH. 
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V následující tabulce č. 18 a č. 19 je uvedena rekapitulace stavebních dílů HSV a PSV 

již v takovém členění, které bude dále využito pro porovnání cenových podílů uvedených 

v položkovém rozpočtu a v oceňovací vyhlášce. Částky jsou zaokrouhlovány na celé koruny. 

Podle zákona o dani z přidané hodnoty se oceňovaná stavba rodinného domu řadí mezi stavby 

pro sociální bydlení (podlahová plocha rodinného domu nepřesahuje 350 m2) a výstavba 

stavby tak spadá do kategorie první snížené sazby daně. Z hlediska stavebního zákona může 

být oceňovaný rodinný dům vystavěn svépomocí a v tomto případě by výstavba rodinného 

domu spadala do základní sazby daně z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu jsou nadále 

jednotlivé částky uváděny bez DPH. Výše DPH nikterak neovlivní výši cenového podílu. 

 

Tab. č. 18 – Rekapitulace stavebních dílů z položkového rozpočtu – rodinný dům – upraveno pro porovnání  
      cenových podílů 

Číslo 

položky 
Stavební díl (konstrukce a vybavení) 

Celkem 

[K č] 

Cenový 

podíl  

1 Základy včetně zemních prací 244 769 0,103 

2 Svislé konstrukce 401 620 0,168 

3 Stropy (podhledy) 191 387 0,080 

4 Zastřešení mimo krytinu 116 873 0,049 

5 Krytiny střech 142 182 0,060 

6 Klempířské konstrukce 50 224 0,021 

7 Vnitřní omítky (vnitřní úpravy povrchů) 89 306 0,037 

8 Fasádní omítky (vnější úpravy povrchů) 20 548 0,009 

9 Vnější obklady – – 

10 Vnitřní obklady 42 873 0,018 

11 Schody – – 

12 Dveře 70 157 0,029 

13 Okna 135 839 0,057 

14 Podlahy obytných místností 138 126 0,058 

15 Podlahy ostatních místností 64 046 0,027 
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Číslo 

položky 
Stavební díl (konstrukce a vybavení) 

Celkem 

[K č] 

Cenový 

podíl  

16 Vytápění 159 646 0,067 

17 Elektroinstalace 77 011 0,032 

18 Bleskosvod 12 200 0,005 

19 Rozvod vody 14 485 0,006 

20 Zdroj teplé vody 37 797 0,016 

21 Instalace plynu 9 640 0,004 

22 Kanalizace 44 166 0,018 

23 Vybavení kuchyní 63 845 0,027 

24 Vnitřní hygienické zařízení 53 025 0,022 

25 Záchod 14 161 0,006 

26 Ostatní 193 751 0,081 

Celkem  2 387 677 1,00 

 

Do položky (stavebního dílu) Ostatní byly zahrnuty položky jinde neuvedené, kam 

patří zejména náklady přímo související s prováděním stavby. Mezi ně patří například: 

geodetické práce před, v průběhu a po dokončení stavby, vypracování projektové 

dokumentace, bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, přesuny hmot, předání 

a převzetí staveniště a hotového stavebního díla, nebo také například náklady na vyčištění 

stavby před jejím předáním objednateli. Z tohoto důvodu nelze jako vypovídající hodnotu brát 

hodnotu cenového podílu u položky Ostatní a tato položka nebude zahrnuta do závěrečného 

porovnání cenových podílů mezi sebou, respektive tato položka nebude mít vypovídající 

hodnotu. 
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Tab. č. 19 – Rekapitulace stavebních dílů z položkového rozpočtu – garáž – upraveno pro porovnání cenových 
        podílů 

Číslo 

položky 
Stavební díl (konstrukce a vybavení) 

Celkem 

[K č] 

Cenový 

podíl  

1 Základy (včetně zemních prací) 100 013 0,153 

2 Svislé konstrukce 68 567 0,105 

3 Stropy (podhledy) 65 619 0,101 

4 Zastřešení mimo krytinu 42 148 0,065 

5 Krytiny střech 47 078 0,072 

6 Klempířské konstrukce 39 424 0,060 

7 Úpravy povrchů 79 818 0,122 

8 Dveře 24 580 0,038 

9 Okna 8 144 0,012 

10 Vrata 35 952 0,055 

11 Podlahy 54 459 0,083 

12 Elektroinstalace (včetně bleskosvodu) 17 875 0,027 

13 Ostatní 69 200 0,106 

Celkem  652 877 1,00 

 

Stejně jako u rodinného domu byly do položky (stavebního dílu) Ostatní zahrnuty 

položky jinde neuvedené, kam patří zejména náklady přímo související s prováděním stavby. 

Mezi tyto položky patří například: geodetické práce před, v průběhu a po dokončení stavby, 

vypracování projektové dokumentace, bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, 

přesuny hmot, předání a převzetí staveniště a hotového stavebního díla, nebo také například 

náklady na vyčištění stavby před jejím předáním objednateli. Z tohoto důvodu nelze jako 

vypovídající hodnotu brát hodnotu cenového podílu u položky Ostatní a tato položka nebude 

zahrnuta do závěrečného porovnání cenových podílů mezi sebou, respektive tato položka 

nebude mít vypovídající hodnotu. 
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10.3 PROPOČET PODLE THU 

Metoda propočtu ceny stavby podle technicko-hospodářských ukazatelů (THU) je 

další zvolenou nákladovou metodou ocenění vybraného rodinného dumu. Princip této metody 

je popsán v kapitole 5.2.1 této diplomové práce. Propočet podle THU tvoří přílohu č. 4 této 

diplomové práce. 

 

Celková cena stavby rodinného domu stanovená pomocí propočtu dle technicko-

hospodářských ukazatelů činí 3 315 290,- Kč bez DPH. 

Celková cena stavby garáže stanovená pomocí propočtu dle technicko-

hospodářských ukazatelů činí 679 145,- Kč bez DPH. 

 

Stejně jako u položkového rozpočtu bude i zde vytvořena tabulka stavebních dílů 

a cenových podílů tak, aby bylo možné tyto údaje dále relevantně použít při porovnání 

s cenovými podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce. I zde platí stejně jako u položkového 

rozpočtu, že ceny jsou uváděny zaokrouhlené na celé koruny a jsou bez DPH. Výše DPH 

nikterak neovlivní výši cenového podílu. 

 

Tab. č. 20 – Rekapitulace stavebních dílů z propočtu ceny dle THU – rodinný dům – upraveno pro porovnání 
        cenových podílů 

Číslo 

položky 
Stavební díl (konstrukce a vybavení) 

Celkem 

[K č] 

Cenový 

podíl  

1 Základy včetně zemních prací 218 809 0,066 

2 Svislé konstrukce 520 500 0,157 

3 Stropy (podhledy s tep. izolací) 401 150 0,121 

4 Zastřešení mimo krytinu 99 459 0,030 

5 Krytiny střech 39783 0,012 

6 Klempířské konstrukce 122 666 0,037 

7 Vnitřní omítky (vnitřní úpravy povrchů) NR – 

8 Fasádní omítky (vnější úpravy povrchů) NR – 
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Číslo 

položky 
Stavební díl (konstrukce a vybavení) 

Celkem 

[K č] 

Cenový 

podíl  

9 Vnější obklady – – 

10 Vnitřní obklady 26 522 0,008 

11 Schody – – 

12 Dveře NR – 

13 Okna NR – 

14 Podlahy obytných místností NR – 

15 Podlahy ostatních místností NR – 

16 Vytápění 142 557 0,043 

17 Elektroinstalace 182 341 0,055 

18 Bleskosvod NR – 

19 Rozvod vody 43 099 0,013 

20 Zdroj teplé vody NR – 

21 Instalace plynu 26 522 0,008 

22 Kanalizace 49 729 0,015 

23 Vybavení kuchyní NR – 

24 Vnitřní hygienické zařízení 159 134 0,048 

25 Záchod NR – 

26 Ostatní + NR 1 283 019 0,387 

Celkem  3 315 290 1,00 
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Tab. č. 21 – Rekapitulace stavebních dílů z propočtu ceny dle THU – garáž – upraveno pro porovnání cenových 
       podílů 

Číslo 

položky 
Stavební díl (konstrukce a vybavení) 

Celkem 

[K č] 

Cenový 

podíl  

1 Základy (včetně zemních prací) 110 701 0,163 

2 Svislé konstrukce 103 230 0,152 

3 Stropy (podhledy) 41 428 0,061 

4 Zastřešení mimo krytinu 4 075 0,006 

5 Krytiny střech 16 979 0,025 

6 Klempířské konstrukce 9 508 0,014 

7 Úpravy povrchů NR – 

8 Dveře NR – 

9 Okna NR – 

10 Vrata NR – 

11 Podlahy NR – 

12 Elektroinstalace (včetně bleskosvodu) 33 278 0,049 

13 Ostatní + NR 359 946 0,503 

Celkem  679 145 1,00 

 

Vzhledem ke struktuře rekapitulace stavebních dílů vytvořené pomocí programu 

BUILDpower S není možné určit cenu některých stavebních dílů přesně pro potřeby 

porovnání cenových podílů a jsou proto označeny v tabulce č. 20 a č. 21 písmeny NR, které 

znamenají nelze rozlišit. Ceny těchto stavebních dílů, které díky jejich struktuře není možné 

přesně rozlišit, jsou do tabulky č. 20 a č. 21 započteny v položce Ostatní, aby u ostatních 

stavebních dílů bylo možno zjistit odpovídající cenový podíl. Z tohoto důvodu nelze jako 

vypovídající hodnotu brát hodnotu cenového podílu u položky Ostatní a tato položka nebude 

zahrnuta do závěrečného porovnání cenových podílů mezi sebou. 
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10.4 TVORBA DATABÁZE SROVNATELNÝCH RODINNÝCH DOM Ů 

Databáze srovnatelných rodinných domů byla vytvořena pro potřeby ocenění 

rodinného domu metodou přímého porovnání (tržní ocenění), která je popsána v kapitole 

10.5 této diplomové práce. 

Základem pro vytváření databáze srovnatelných rodinných domů byla tištěná 

a zejména pak internetová inzerce realitních kanceláří. Tato databáze byla sestavována 

postupně po celou dobu vytváření diplomové práce a zároveň byl sledován i stav 

inzerovaných rodinných domů po jejich zanesení do databáze, aby bylo možné určit, za jakou 

dobu a za jakou cenu byly jednotlivé rodinné domy prodány.  

Do vytvářené databáze byly zahrnuty takové rodinné domy, které jsou svým 

charakterem co nejvíce podobné oceňovanému rodinnému domu. Rozhodujícími kritérii pro 

výběr srovnatelných rodinných domů byla zejména jejich velikost (zastavěná a užitná plocha), 

jejich vzdálenost od centra krajského města České Budějovice, typ konstrukce, stáří, vnitřní 

vybavení, způsob vytápění a ohřev vody, energetická náročnost, napojení na inženýrské sítě, 

velikost pozemku, oplocení pozemku, terénní úpravy a v neposlední řadě možnost parkování 

na pozemku nebo v garáži. Tímto způsobem byla vytvořena databáze čítající celkem 

32 srovnatelných rodinných domů. Takto vytvořená databáze srovnatelných rodinných domů 

je přílohou č. 5 této diplomové práce. 

 

10.5 VÝPOČET OBVYKLÉ CENY METODOU P ŘÍMÉHO 

POROVNÁNÍ 

Oceňovací metodou přímého porovnání získáme tzv. obvyklou cenu nemovité věci. 

Tato cena je také často nazývána jako cena tržní. Porovnávací způsob je popsán v teoretické 

části této diplomové práce, konkrétně v kapitole č. 5.2.2. Výpočet obvyklé ceny je uveden 

v příloze č. 6 této diplomové práce. 

Při výpočtu metodou přímého porovnání byl využit koeficient úpravy na pramen ceny 

Kcr, který zohledňuje skutečnost, jakým způsobem byla zjištěna požadovaná respektive 

zaplacená cena za srovnatelné rodinné domy. Vzhledem ke způsobu získávání těchto cen 

z inzerce, je tento koeficient volen menší než 1,00, protože nelze s jistotou zjistit, zda 

nabízené rodinné domy byly skutečně prodány za nabízenou částku.  
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Vynásobením v inzerci zjištěné ceny a koeficientu úpravy na pramen ceny Kcr je 

vypočtena tzv. cena po redukci na pramen ceny, která se dále upravuje koeficienty K1 až K9. 

 Koeficient K vyjadřuje, kolikrát je v daném kritériu srovnávací objekt lepší než 

oceňovaný. Bude-li srovnávací objekt lepší, bude K > 1,00. Bude-li srovnávací objekt horší, 

bude K < 1,00. V této diplomové práci byly konkrétně zvoleny koeficienty úpravy na polohu 

(vzdálenost) rodinného domu vůči centru Českých Budějovic K1, koeficient úpravy na 

velikost rodinného domu K2, koeficient úpravy na velikost pozemku K3, koeficient úpravy na 

způsob vytápění a ohřev vody K4, koeficient úpravy na stav a vybavení rodinného domu K5, 

koeficient úpravy na energetickou náročnost budovy podle průkazu energetické náročnosti 

budovy K6, koeficient úpravy na možnost parkování na pozemku nebo v garáži K7, koeficient 

úpravy na provedení venkovních úprav a oplocení pozemku K8 a posledním koeficientem 

úpravy byl využit koeficient úvahy znalce K9. 

Hodnoty koeficientů jsou voleny s ohledem na jejich vliv na prodejnost nemovité věci. 

Pro stanovení hodnoty koeficientů bylo nastavené jednotné měřítko, aby bylo dosaženo co 

největší věrohodnosti přímého porovnání, a zvolené hodnoty koeficientů jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 22. 

 

 

Tab. č. 22 – Stanovení hodnot koeficientů K1 – K9 

Koef. Koeficient úpravy na Posuzovaný parametr Hodnota 

K1 pramen ceny ± 1,0 km vzdálenosti ± 0,02 

K2 polohu ± 10,0 m2 užitné plochy ± 0,02 

K3 velikost rodinného domu ± 100,0 m2 plochy pozemku ± 0,03 

K4 způsob vytápění a ohřev vody elektřinou – 0,05 

K5 

 bez vybavení – 0,10 

stav a vybavení rodinného domu standardní bez kuchyňské linky – 0,05 

navíc bazén + 0,04 

K6 energetickou náročnost ± 1 energetická třída ± 0,05 

K7 
možnost parkování na pozemku 

nebo v garáži 

bez garáže – 0,07 

± 1 osobní auto do garáže ± 0,03 

bez možnosti parkování na pozemku – 0,06 
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Koef. Koeficient úpravy na Posuzovaný parametr Hodnota 

K8 venkovní úpravy a oplocení 

bez terénních úprav – 0,06 

pouze hrubé terénní úpravy – 0,04 

bez oplocení –0,03 

K9 úvahy znalce dle posouzení objektu znalcem až ± 0,15 

 

Vynásobením koeficientů úpravy K1 až K9 dostaneme index odlišnosti IO. 

Indexem odlišnosti IO dále dělíme cenu po redukci na pramen ceny, a získáváme tak 

již odvozenou cenu oceňovaného objektu. Stejný postup se opakuje u všech srovnávacích 

rodinných domů. 

Dále je nutné provést výpočet výběrové směrodatné odchylky, aby se vyloučily 

extrémní hodnoty v databázi. Výpočtu výběrové směrodatné odchylky se využije 

v tzv. Grubbsově testu. Grubbsův test slouží k vyloučení vychýlených hodnot, které se 

vymykají náhodné variabilitě.  

V Grubbsově testu se nejprve sestupně seřadí ceny všech srovnatelných rodinných 

domů. Poté se vypočte průměr ze všech cen, vypočte se směrodatná odchylka a určí se 

minimální a maximální cena ze souboru srovnatelných rodinných domů. Dále je zapotřebí 

vypočíst testovací kritéria T1 a Tn, která jsou dále porovnávaná s kritickými hodnotami testu, 

a na základě tohoto porovnání se stanoví, zda bude zkoumaná hypotéza nezamítnuta 

či zamítnuta a zda tak nebude nebo bude vyloučena jedna ze zkoumaných krajních hodnot. Při 

vyloučení krajní hodnoty se výpočet opakuje již bez této vyloučené hodnoty do té doby, než 

se dojde do fáze, kdy nebude žádná z krajních extrémních hodnot zamítnuta.  

 Po vyloučení extrémních hodnot Grubbsovým testem se v metodě přímého porovnání 

vypočte průměr cen po redukci na pramen ceny a průměr vypočtených odvozených cen 

oceňovaného objektu. Poté se určí minimální a maximální cena, vypočte se směrodatná 

odchylka, variační koeficient, pravděpodobná spodní a horní hranice ceny a na základě těchto 

údajů se určí cena oceňovaného rodinného domu. 

Obvyklá cena rodinného domu včetně garáže stanovená pomocí metody přímého 

porovnání činí 5 100 000,-Kč. 
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11  OCENĚNÍ POZEMKU 

11.1 NAEGELIHO METODA 

Princip Naegeliho metody ocenění pozemku je popsán v kapitole 6.2 této diplomové 

práce. Výpočet ceny pozemku Naegeliho metodou je uveden v příloze č. 7 této diplomové 

práce. 

Při výpočtu ceny pozemku Naegeliho metodu je nejprve nutné oceňovaný pozemek 

zařadit do příslušné třídy. Číslo příslušné třídy se určí na základě slovního popisu u klíčů třídy 

polohy. Tento slovní popis je uveden v tabulce č. 4 této diplomové práce.  Klíče třídy polohy, 

které nelze uplatnit, se do výpočtu neuvažují. Po zařazení do tříd se vypočte pomocí 

aritmetického průměru výsledná třída polohy. Pokud vypočtená hodnota nevyjde jako celé 

číslo, je zapotřebí určit nejbližší nižší a nejbližší vyšší třídu polohy a k nim příslušný podíl 

ceny pozemku z tabulky č. 3 této diplomové práce a mezi těmito hodnotami provést lineární 

interpolaci a určit tak přesné procento zastoupení ceny pozemku v ceně souboru 

stavba + pozemek. Pokud vypočtená hodnota třídy polohy vyjde jako celé číslo, je procentem 

zastoupení ceny pozemku v ceně souboru stavba + pozemek přímo příslušná hodnota 

odpovídající výsledné třídě polohy. Následným krokem je výpočet výchozí reprodukční ceny 

stavby na pozemku. Z této výchozí reprodukční ceny se dále vychází při výpočtu ceny 

základní plochy pozemku. Dalším krokem ve výpočtu ceny pozemku Naegeliho metodou je 

ověření podmínky, zda je plocha pozemku větší než trojnásobek zastavěné plochy. Nebyla-li 

by tato podmínka splněna, přebývající plochu přes tento trojnásobek by bylo nutno ocenit 

samostatně buď podle fiktivní budoucí stavby, nebo jinou metodikou. V případě výpočtu 

v této diplomové práci je uvedená podmínka splněna a pozemek je celý oceněn Naegeliho 

metodou.  

Cena celého pozemku oceněná pomocí Naegeliho metody třídy polohy  

činí 369 500,- Kč. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vypočtená cena pozemku pomocí Naegeliho metody 

vyšla nižší než je cena stavebního pozemku, kterou lze v místě očekávat, bylo pro stanovení 

objektivnosti vypočtené hodnoty použito porovnání s hodnotou cenového údaje zapsaného 

v katastru nemovitostí u stavebního pozemku, který byl zobchodován koncem roku 2015 

nedaleko od oceňovaného pozemku. Jedná se o pozemek s parcelním číslem 2544/70. 

Z tohoto cenového údaje, který byl k nemovitosti zapsán v rámci řízení V – 17292/2015 – 301 
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vyplývá, že cena stavebního pozemku dle tohoto prodeje zde u tohoto pozemku činí  

1 490,-Kč za 1m2. Cena oceňovaného pozemku by podle tohoto zjištění činila 1 677 740,-Kč. 

Vypočtená cena pozemku pomocí Naegeliho metody nedosahuje ani 25 % této částky.  

V těsném sousedství oceňovaného pozemku byl v polovině roku 2016 také 

zobchodován pozemek s parcelním číslem 2544/58. Tento pozemek ovšem není pozemkem 

stavebním. V rámci řízení V – 7010/2016 – 301 byl do katastru nemovitostí zapsán cenový 

údaj, který uvádí cenu za 1 m2 tohoto nestavebního pozemku 500,-Kč. Vypočtená cena 

pomocí Naegeliho metody činí 328,-Kč v přepočtu na 1m2, a tato vypočtená cena tak 

nedosahuje ani ceny nestavebního pozemku v dané lokalitě. 

Z tohoto porovnání lze tak jednoznačně říci, že vypočtená cena pomocí Naegeliho 

metody je velice výrazně nižší než je cena obdobného zobchodovaného stavebního pozemku 

v dané lokalitě a vypočtená cena je také dokonce nižší než cena nestavebního pozemku v dané 

lokalitě a vypočtenou hodnotu pomocí Naegeliho metody nelze v tomto případě považovat za 

zcela objektivní. V tomto případě by tak bylo vhodné pro ocenění pozemku využít jinou 

vhodnou metodou, například metodu porovnávací. 

Grafické porovnání výše vypočtené ceny stavebního pozemku pomocí Naegeliho 

metody s cenovým údajem zjištěným v katastru nemovitostí u přilehlého zobchodovaného 

stavebního a nestavebního pozemku je uvedeno v následujícím grafu č. 1.  

Graf č. 1 – Porovnání vypočtené ceny stavebního pozemku s cenovými údaji uvedenými v katastru nemovitostí 
    u přilehlých pozemků 
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12  VYHODNOCENÍ NÁRO ČNOSTI JEDNOTLIVÝCH 

POUŽITÝCH METOD 

12.1 VYHODNOCENÍ POUŽITÝCH METOD Z HLEDISKA 

MNOŽSTVÍ POT ŘEBNÝCH VSTUPNÍCH ÚDAJ Ů A Z HLEDISKA 

JEJICH PRACNOSTI 

12.1.1 Nákladová metoda podle oceňovacího předpisu 

Při použití nákladové oceňovací metody podle oceňovacího předpisu je 

nejdůležitějším a nejvíce využívaným podkladem projektová dokumentace stavby a oceňovací 

vyhláška včetně příloh. 

Kvalita zpracování projektové dokumentace stavby je rozhodující pro správné a přesné 

stanovení vstupních údajů, které vstupují do výpočtu zjištěné ceny podle oceňovacího 

předpisu. Podle projektové dokumentace stavby se nejprve určuje typ stavby, aby bylo dále 

možno stavbu zatřídit dle typu a také dle klasifikace CZ-CC. Z projektové dokumentace se 

dále vypočítává obestavěný prostor stavby a určuje se provedení konstrukce a vybavení 

stavby, aby bylo možné určit koeficient vybavení K4 a následně také vypočíst opotřebení 

stavby. 

Při postupu zjišťování ceny stavby podle oceňovací vyhlášky je zapotřebí se přesně 

řídit v ní stanoveným postupem ocenění a je velice důležité užít správné hodnoty pro výpočet 

z příslušných příloh k této vyhlášce. Volba příslušné přílohy vyplývá ze zatřídění stavby do 

konkrétního typu dle charakteru stavby. Při výpočtu některých hodnot koeficientů a indexů je 

zapotřebí také dobře a objektivně znát místo a okolí, kde se oceňovaný objekt nachází. Je 

zapotřebí také zjistit, jaká je situace na dílčím segmentu trhu v místě, kde se oceňovaný objekt 

nachází, zjistit vlastnické vztahy k oceňovanému objektu či také například to, zda se 

oceňovaný objekt nenachází v oblasti s povodňovým rizikem. Nesprávné nebo nepřesné 

určení potřebného posuzovaného znaku by vedlo k jeho nesprávnému vyhodnocení a následný 

celkový výsledek ocenění by byl zkreslený a nepřesný. 

Z výše uvedeného plyne, že metoda je poměrně náročná na potřebnou kvalitu 

a množství vstupních údajů a na dodržování přesně stanoveného postupu, avšak na druhou 

stranu lze říci, že při použití kvalitních vstupních údajů a dodržení předepsaného postupu 
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ocenění zde není prostor pro ovlivnění výpočtu subjektivním přístupem odhadce k ocenění, 

a metoda tak poskytuje objektivní výsledek daný předepsanou metodikou výpočtu. 

12.1.2 Položkový rozpočet 

Pokud bylo u nákladové metody zmíněno, že pro kvalitní zpracování ocenění je 

zapotřebí kvalitních podkladů, tak zde to platí dvojnásob. Velice důležitým podkladem pro 

zpracování položkového rozpočtu je kompletní projektová dokumentace stavby, nejlépe 

projektová dokumentace skutečného stavu. Čím kvalitněji a podrobněji je zpracovaná 

projektová dokumentace, tím podrobněji a kvalitněji lze sestavit položkový rozpočet. Druhým 

velmi důležitým podkladem, který je využíván při ocenění jednotlivých položek položkového 

rozpočtu, je jednotková cena položek. Tato cena může být stanovena několika způsoby, kdy 

nejpřesnějším způsobem je zajištění konkrétní cenové nabídky od konkrétního dodavatele, na 

konkrétní položky a na konkrétní stavbu. Tento způsob ocenění je však velice pracný, 

a v praxi tak méně často využívaný právě pro svou vysokou pracnost. Nejrozšířenějším 

způsobem ocenění jednotlivých položek je ocenění pomocí ceníků (cenové soustavy). Tyto 

ceníky jsou také využívány v programech určených mimo jiné k tvorbě položkových 

rozpočtů. Tyto ceníky jsou vydávány pololetně a využívá je ve svých programech například 

ÚRS Praha (KROS) nebo RTS Brno (BUILDpower S). Tato metoda sestavení položkového 

rozpočtu je výrazně rychlejší, ale méně přesná, avšak díky pravidelné aktualizaci a úpravě cen 

jednotlivých položek v závislosti na situaci na trhu je tato metoda hojně využívaná 

a poskytuje dostatečně přesné výsledky. Při využití těchto programů (v této diplomové práci 

byl pro sestavení položkového rozpočtu využit program BUILDpower S) je také zapotřebí 

správně stanovit a nastavit cenovou úroveň, ve které bude položkový rozpočet sestavován. 

Při sestavování položkového rozpočtu je nutné uvést a ocenit veškeré konstrukce 

a práce, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, protože pokud by byla některá 

z konstrukcí či prací vynechána, bude výsledná cena podhodnocena. Je také nutné 

předpokládat a uvážit skutečnosti, které nejsou v projektové dokumentaci zachyceny, ale lze 

je očekávat. Tento fakt tak klade požadavek na jistou odbornou znalost zpracovatele 

položkového rozpočtu. Při využití programového vybavení pro sestavení položkového 

rozpočtu klesá pracnost samotného sestavení položkového rozpočtu, ale vzrůstají požadavky 

na zpracovatele položkového rozpočtu, který musí výpočetní program ovládat a orientovat se 

v něm. 
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Z uvedeného tedy plyne, že pro sestavení položkového rozpočtu je velice důležitá 

vysoká kvalita potřebných podkladů a jsou kladeny vyšší nároky na zpracovatele rozpočtu, ale 

při využití kvalitních podkladů a při zpracování rozpočtu kvalitním zpracovatelem lze 

dosáhnout velice přesných výsledků. Tato metoda je časově podstatně náročnější než ostatní 

v diplomové práci použité metody. 

12.1.3 Propočet podle THU 

Pro propočet ceny nemovité věci podle technicko-hospodářských ukazatelů je 

zapotřebí využít obdobné podklady jako při sestavování položkového rozpočtu jen s tím 

rozdílem, že projektová dokumentace nemusí být zpracována v takovém rozsahu, jaký je 

požadován pro položkový rozpočet, ale postačuje i projektová dokumentace v nižším stupni 

provedení, tedy například dokumentace pro stavební povolení nebo případně i studie stavby, 

kde ovšem budou uvedeny veškeré potřebné informace pro sestavení propočtu podle THU. 

Těmito informacemi jsou zejména počet měrných jednotek – v případě této diplomové práce 

je to velikost obestavěného prostoru oceňovaného objektu, dále je zapotřebí znát účel 

a konstrukčně-materiálovou charakteristiku oceňovaného objektu a dále rovněž skutečnost, 

zda se jedná o novostavbu či jiný druh realizace stavby. Na základě těchto charakteristik je 

důležité přesně v příslušném katalogu jednotkových cen nalézt cenu za měrnou jednotku 

oceňovaného objektu. Špatné zařazení by mělo za následek nesprávný výsledek, který by 

neměl žádnou vypovídající hodnotu. 

Propočet podle technicko-hospodářských ukazatelů je nenáročný na množství 

potřebných podkladů a samotný propočet je velice rychlý. Výsledná dosažená cena podle 

THU je nejvíce odvislá od jednotkové ceny daného objektu, která je stanovena v katalogu 

technicko-hospodářských ukazatelů, a proto zde nejvíce závisí na kvalitě tohoto podkladu. 

Výsledné hodnoty nejsou tak přesné jako u položkového rozpočtu, ale díky své jednoduchosti 

a rychlosti je hojně využíván a lze jej využít například pro prvotní ocenění nemovité věci. 

12.1.4 Metoda přímého porovnání 

Tato metoda se liší od předchozích tím, že se jedná o metodu tzv. tržního ocenění, 

z čehož vyplývá i odlišná potřeba vstupních údajů pro výpočet obvyklé ceny stavby. Při této 

metodě považuji za nejdůležitější sestavení kvalitní a dostatečně rozsáhlé databáze 

srovnatelných nemovitých věcí a také následnou volbu koeficientů úpravy, které jsou 

využívány při výpočtu. 
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Databáze srovnatelných nemovitých věcí musí být tvořena tak, aby do ní vybrané 

nemovité věci (v případě této diplomové práce se jedná o rodinné domy) byly pokud možno 

co nejvíce podobné věci oceňované. V případě ocenění rodinného domu s garáží, které je 

předmětem této diplomové práce, se jedná zejména o nalezení takových rodinných domů, 

které se nacházejí v přibližně stejné lokalitě podobně vzdálené od centra velkého města; které 

jsou umístěny na srovnatelných parcelách; mají srovnatelnou zastavěnou, respektive užitnou 

plochu; jsou vytápěny podobným zdroje tepla; jsou postaveny ze stejného konstrukčního 

systému a ze stejného materiálu; mají možnost parkování osobních automobilů v garáži apod. 

Při vytváření takovéto databáze je také zapotřebí sledovat, jakým způsobem je nemovitá věc 

obchodována, tj. za jakou dobu a jakou cenu byla z inzerce odstraněna a byla prodána. To, 

zda byla při prodeji dosažena skutečně požadovaná cena za nemovitou věc, se jen obtížně 

zjišťuje, protože skutečnost, že nabízená nemovitá věc je odstraněná z inzerce, ještě 

neznamená, že byla za požadovanou cenu prodána nebo zda jen byla z inzerce odstraněna. 

Může také například nastat situace, kdy je prodeji mezi smluvními stranami dohodnuta cena 

jiná, než která byla uvedena v inzerátu. Uvedená skutečnost se tak musí zohlednit při výpočtu 

a je konkrétně zohledněna užitím redukujícího koeficientu na pramen ceny. 

Vzhledem k tomu, že je prakticky nemožné najít na trhu totožné oceňované nemovité 

věci co se parametrů a umístění týče, uplatní se další koeficienty, kterými se porovnávané 

nemovité věci připodobní. Volba hodnot koeficientů je zpravidla závislá na uvážení 

zpracovatele a jejich nesprávnou či neobjektivní volbou může být výrazně ovlivněn výsledek, 

který z metody přímého porovnání vyplývá. Je zde proto nutné, aby zpracovatel dobře 

nastudoval veškeré potřebné údaje, které vstupují do výpočtu. 

Po vytvoření databáze srovnatelných nemovitých věcí je zapotřebí statisticky 

zkontrolovat, zda se ve výběru nenacházejí extrémní vychýlené hodnoty. Pokud se v databázi 

takového extrémní hodnoty vyskytují, je zapotřebí je do výpočtu nezahrnout, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledku. 

Na této metodě přímého porovnání je tedy velice důležité vytvořit kvalitní 

a dostatečně obsáhlou databázi, což je časově značně náročné a navíc v daný okamžik, kdy je 

nutné ocenění provést, nemusí být na trhu dostatečné množství nabízených nemovitých věcí 

k porovnání, a proto je také zapotřebí, aby si odhadce tvořil databázi průběžně a průběžně ji 

aktualizoval. Při vytvoření kvalitní databáze a uvážení správných hodnot upravujících 

koeficientů je tato metoda velmi vhodná pro stanovení tržní ceny oceňované nemovité věci. 
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12.1.5 Naegeliho metoda ocenění pozemku 

Díky tomu, že tato metoda je založena na poznatku, že cena stavebního pozemku je 

v určitém vztahu k celkové ceně nemovité věci, je možno využít tuto metodu i tam, kde 

nejsou k dispozici potřebné porovnatelné pozemky se známou prodejní cenou, což je velkou 

výhodou této metody. Procento zastoupení ceny pozemku v ceně souboru stavba + pozemek 

se určí pomocí tzv. klíčů třídy polohy, které se hodnotí na základě slovního popisu, a pokud 

zpracovatel ocenění má potřebné informace o oceňovaném pozemku a stavbě na něm 

umístěné nebo o možnostech budoucího využití pozemku, je toto zatřídění velice přesné 

a rychlé stejně jako celý následný výpočet ceny pozemku. 
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13  POROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH CENOVÝCH PODÍL Ů 

RODINNÉHO DOMU A GARÁŽE S CENOVÝMI PODÍLY 

UVEDENÝMI V OCE ŇOVACÍ VYHLÁŠCE 

Cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení rodinného domu a garáže, které 

byly stanoveny pomocí položkového rozpočtu a pomocí propočtu podle technicko-

hospodářských ukazatelů, jsou porovnány s cenovými podíly uvedenými v oceňovací 

vyhlášce č. 441/2013 Sb. Toto porovnání je podrobně uvedeno v příloze č. 8 této diplomové 

práce, kde je i uveden podrobnější popis provedení jednotlivých konstrukcí a vybavení.  

Jak již bylo popsáno v kapitole č. 10.2 věnované položkovému rozpočtu a v kapitole 

č. 10.3 věnované propočtu podle technicko-hospodářských ukazatelů, byla již při 

vyhodnocování těchto dokumentů zvolena struktura třídění stavebních konstrukcí a vybavení 

odpovídající struktuře cenových podílů uvedených v oceňovací vyhlášce, konkrétně v její 

příloze č. 21. Tímto tříděním bylo dosaženo možnosti objektivně posoudit a porovnat 

jednotlivé vypočtené cenové podíly s cenovými podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce, 

a některé konstrukce a vybavení tak v případě porovnání cenových podílů určených podle 

technicko-hospodářských ukazatelů a cenových podílů stanovených oceňovací vyhláškou 

nebylo možno uvažovat. 

Při porovnávání cenových podílů byla jako hodnota z oceňovací vyhlášky vzata 

hodnota tzv. upraveného podílu, tj. podílu, který v sobě zohledňuje, zda se jedná o konstrukci 

či vybavení standardní nebo konstrukci podstandardní nebo naopak nadstandardní. Tímto 

řešením se tak docílilo zvýšením přesnosti při následném porovnání, které tak přesně 

odpovídá skutečnosti. 

Výsledek porovnání byl rozdělen na podíl a rozdíl cenových podílů.  

Podíl cenových podílů udává, kolikrát se cenový podíl stanovený dle položkového 

rozpočtu nebo pomocí technicko-hospodářských ukazatelů liší od cenového podílu uvedeného 

v oceňovací vyhlášce. Nabývá-li tento podíl hodnoty větší než jedna, znamená to, že 

vypočtený cenový podíl konstrukce či vybavení je vyšší než cenový podíl uvedený 

v oceňovací vyhlášce. Jinak řečeno, byla-li by výsledná hodnota podílu cenových podílů 

vynásobená stem, výsledná hodnota by určila, o kolik procent je vypočtený cenový podíl 

vyšší než cenový podíl uvedený v oceňovací vyhlášce. Je-li naopak hodnota tohoto podílu 

nižší jak jedna, znamená to, že vypočtený cenový podíl konstrukce či vybavení nedosahuje 
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hodnoty stanovené oceňovací vyhláškou. Jinak řečeno, byla-li by výsledná hodnota podílu 

cenových podílů vynásobená stem, výsledná hodnota by v tomto případě určila, kolik procent 

tvoří vypočtený cenový podíl z cenového podílu uvedeného v oceňovací vyhlášce. 

Rozdíl cenových podílů udává, o kolik se vypočtený cenový podíl liší od cenového 

podílu uvedeného v oceňovací vyhlášce. V případě, je-li výsledný rozdíl číslem kladným, 

znamená to, že vypočtená hodnota cenového podílu je vyšší než hodnota cenového podílu 

uvedená v oceňovací vyhlášce. Naopak, je-li výsledná hodnota rozdílu číslo záporné, je 

vypočtený cenový podíl nižší než cenový podíl z oceňovací vyhlášky. Byla-li by výsledná 

hodnota rozdílu cenových podílů přenásobená stem, byla by tato hodnota v procentech. 

Při porovnání v položkovém rozpočtu vypočtených a oceňovací vyhláškou daných 

cenových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení rodinného domu lze vypozorovat, že 

hodnoty se u většiny položek zpravidla pohybují v rozmezí od 10 do 50 %, avšak u některých 

konstrukcí je vypočtený cenový podíl výrazně vyšší nebo naopak výrazně nižší. Jednou 

takovou položkou jsou například stropy, respektive sádrokartonové podhledy. U této položky 

i navzdory tomu, že sádrokartonové podhledy, které v posuzovaném rodinném domě stropy 

nahrazují, se zatřiďují jako konstrukce podstandardní, tak jejich vypočtený cenový podíl 

z položkového rozpočtu je více jak 2,2 krát vyšší než je jejich cenový podíl v oceňovací 

vyhlášce. Tato skutečnost může být způsobena například tím, že do položky podhledy jsou 

také započítány například tepelné izolace, které tak zvyšují cenu podhledů jako celku. 

U položky vybavení kuchyní, je dokonce vypočtená hodnota více jak 5 krát vyšší než je 

hodnota v oceňovací vyhlášce. Důvod tohoto výrazného vychýlení lze jen těžko stanovit, ale 

mohlo by to být způsobeno například větší velikostí kuchyně v oceňovaném rodinném domě. 

Vypočtené cenové podíly u podlah obytných a i ostatních místností jsou více jak 2,5 krát 

vyšší, což je zřejmě způsobeno vyšší cenou a kvalitou nášlapné vrstvy podlah a také není 

oceňovací vyhláškou přesně stanoveno, které vrstvy se do této položky přesně řadí, a dle mé 

úvahy byly do této položky zahrnuty veškeré vrstvy podlahy, což může také vést k tomuto 

zvýšení cenového podílu. Naopak u rozvodů vody je vypočtený cenový podíl výrazně nižší 

a nedosahuje ani dvaceti procent cenového podílu v oceňované vyhlášce. Takto nízký 

vypočtený cenový podíl může být způsoben například krátkou trasou vodovodního potrubí 

mezi jednotlivými zařizovacími předměty. U položky fasádních omítek je vypočtený cenový 

podíl zhruba třetinový oproti cenovému podílu uvedenému v oceňovací vyhlášce. Tento stav 

může být způsobený například tím, že na rodinném domě je použit kontaktní zateplovací 

systém, který se podle oceňovací vyhlášky řadí mezi svislé konstrukce, protože kontaktní 
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zateplovací systém je součástí svislých obvodových konstrukcí, neboť dotváří jejich tepelně 

technické parametry a v položce kontaktního zateplovacího systému je již cena omítky 

zakalkulována. 

Grafické znázornění výše popsaného je uvedeno v následujícím grafu č. 2. 

 

Graf č. 2 – Porovnání cenových podílů rodinného domu vypočtených v položkovém rozpočtu s cenovými  
    podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce 
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cenového podílu vyšší více jak 2,6 krát, může být tato skutečnost způsobena zejména tím, že 

se jedná o konstrukci zařazenou do kategorie nadstandardní, se kterou není v technicko-

hospodářských ukazatelích uvažováno. Naopak u vnitřních obkladů je vypočtený cenový 

podíl výrazně nižší a nedosahuje ani 35% výše cenového podílu v oceňované vyhlášce. Takto 

nízký vypočtený cenový podíl může být pravděpodobně způsoben tím, že technicko-

hospodářský ukazatel neuvažuje tak kvalitní a dražší vnitřní obklady, anebo neuvažuje s tak 

velkou obkládanou plochou uvnitř objektu.  

Grafické znázornění výše popsaného je uvedeno v následujícím grafu č. 3. 

 

Graf č. 3 – Porovnání cenových podílů rodinného domu vypočtených pomocí technicko-hospodářských ukazatelů 
     s cenovými podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce 
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je 5 krát vyšší cenový podíl vypočtený v položkovém rozpočtu než cenový podíl vypočtený 

pomocí technicko-hospodářských ukazatelů. Naopak cenový podíl klempířských konstrukcí je 

téměř 2 krát nižší u výpočtu v položkovém rozpočtu než u výpočtu pomocí THU. Tuto 

skutečnost lze pravděpodobně přisoudit tomu, že při výpočtu dle THU se uvažuje s vyšším 

procentem zastřešení stavby plechovou klempířskou konstrukcí než konstrukcí ze skládané 

krytiny. Výrazněji vyšších hodnot vypočteného cenového podílu podle technicko-

hospodářských ukazatelů oproti vypočteným hodnotám v položkovém rozpočtu je dosaženo 

také u instalace plynu a vnitřních hygienických vybavení. Tento stav může být způsobený 

například kratší trasou plynovodního potrubí v případě oceňovaného rodinného domu, nebo 

také menším počtem hygienických vybavení v rodinném domě, než je uvažováno v technicko-

hospodářských ukazatelích. 

Grafické znázornění výše popsaného je uvedeno v následujícím grafu č. 4. 

 

Graf č. 4 – Porovnání cenových podílů rodinného domu vypočtených v položkovém rozpočtu s cenovými podíly 
     vypočtenými pomocí technicko-hospodářských ukazatelů  
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V následujícím grafu č. 5 jsou souhrnně graficky znázorněny cenové podíly rodinného 

domu vypočtené pomocí položkového rozpočtu, vypočtené pomocí technicko-hospodářských 

ukazatelů a určené oceňovací vyhláškou. Z tohoto souhrnného grafického porovnání lze 

vizuálně porovnat výši jednotlivých cenových podílů tak, jak byly vypočteny a určeny 

a v předchozích odstavcích popsány. 

 

Graf č. 5 – Porovnání cenových podílů rodinného domu vypočtených v položkovém rozpočtu, vypočtených pomocí 
     technicko-hospodářských ukazatelů a uvedených v oceňovací vyhlášce 
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Téměř stejně velkého rozdílu mezi cenovými podíly je dosaženo u úprav povrchů. I zde bude 

velikost cenového podílu ovlivněna zejména velikostí garáže. Opačný stav je u svislých 

konstrukcí, kdy vypočtený podíl je zhruba třetinový oproti cenovému podílu uvedeného 

v oceňovací vyhlášce. Zde může být tato výchylka způsobena zejména absencí vnitřního 

členění prostoru garáže pomocí svislých konstrukcí a také opět větší velikostí garáže.  

Grafické znázornění výše popsaného je uvedeno v následujícím grafu č. 6. 

 

Graf č. 6 – Porovnání cenových podílů garáže vypočtených v položkovém rozpočtu s cenovými podíly uvedenými 
       v oceňovací vyhlášce 
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střech a klempířských konstrukcí je vypočtený cenový podíl téměř třetinový oproti cenovému 

podílu uvedenému v oceňovací vyhlášce. U krytin střech může být tato situace způsobena tím, 

že technicko-hospodářský ukazatel uvažuje se základní živičnou krytinou, která je zpravidla 

levnější než ostatní druhy krytin pro ploché střechy, a v návaznosti na tuto skutečnost 

technicko-hospodářský ukazatel pravděpodobně uvažuje i s menším množstvím prováděných 

klempířských konstrukcí, což má za následek výsledný menší cenový podíl u položky 

klempířských konstrukcí. Třetinová hodnota cenového podílu určeného pomocí technicko-

hospodářského ukazatele oproti cenovému podílu uvedeného v oceňovací vyhlášce je také 

u položky stropu a zastřešení mimo krytinu. Tento rozdíl je způsoben tím, že technicko-

hospodářský ukazatel uvažuje velice nízkou částku na nosnou konstrukci zastřešení.  

Grafické znázornění výše popsaného je uvedeno v následujícím grafu č. 7. 

 

Graf č. 7 – Porovnání cenových podílů garáže vypočtených pomocí technicko-hospodářských ukazatelů s cenovými 
       podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce 
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Porovnáním cenových podílů vypočtených v položkovém rozpočtu a vypočtených 

pomocí technicko-ekonomických ukazatelů lze zpozorovat, že cenové podíly jednotlivých 

konstrukcí a vybavení u garáže jsou si podobné. Opět se zde výrazněji liší jen krytina střech 

a klempířské konstrukce, což je i zde pravděpodobně způsobeno použitím titan-zinkového 

plechu na střešní krytinu a klempířské konstrukce, se kterým propočet podle THU neuvažuje. 

U položky zastřešení mimo krytinu lze vypozorovat téměř 11 krát větší vypočtený cenový 

podíl pomocí položkového rozpočtu, než je cenový podíl daný technicko-hospodářským 

ukazatelem. Tento velmi výrazný rozdíl je způsobený tím, že technicko-hospodářský ukazatel 

uvažuje s velice výrazně nízkou částkou na nosnou konstrukci zastřešení a vzhledem 

k velikosti cenového podílu stanoveného podle technicko-hospodářského ukazatele u položky 

stropů je i velice málo pravděpodobné, že by nosná konstrukce zastřešení byla kalkulována 

například právě v této položce. 

Grafické znázornění výše popsaného je uvedeno v následujícím grafu č. 8. 

 

Graf č. 8 – Porovnání cenových podílů garáže vypočtených v položkovém rozpočtu s cenovými podíly vypočtenými 
     pomocí technicko-hospodářských ukazatelů 
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V následujícím grafu č. 9 jsou souhrnně graficky znázorněny cenové podíly garáže 

vypočtené pomocí položkového rozpočtu, vypočtené pomocí technicko-hospodářských 

ukazatelů a uvedené v oceňovací vyhlášce. Z tohoto souhrnného grafického porovnání lze 

vizuálně porovnat výši jednotlivých cenových podílů tak, jak byly vypočteny a určeny 

a v předchozích odstavcích popsány. 

 

Graf č. 9 – Porovnání cenových podílů garáže vypočtených v položkovém rozpočtu, vypočtených pomocí  
         technicko-hospodářských ukazatelů a uvedených v oceňovací vyhlášce 
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14  REKAPITULACE VÝSLEDK Ů OCENĚNÍ 

Tato kapitola je věnována celkové rekapitulaci dosažených výsledků ocenění, které 

byly vypočteny v této diplomové práci. 

Prvním provedeným výpočtem byl výpočet ceny rodinného domu a garáže nákladovou 

metodou podle oceňovací vyhlášky. Zjišt ěná cena rodinného domu stanovená nákladovou 

metodou podle oceňovací vyhlášky činí 3 008 489,- Kč. Zjišt ěná cena garáže u rodinného 

domu stanovená nákladovou metodou podle oceňovací vyhlášky činí 336 358,- Kč. Celková 

zjištěná cena rodinného domu s garáží stanovená nákladovou metodou podle oceňovací 

vyhlášky činí 3 344 847,-Kč. Podíl ceny rodinného domu na celkové ceně činí 89,94 %, podíl 

garáže na celkové ceně činí 10,06 %. 

Druhým provedeným výpočtem byl výpočet ceny rodinného domu a garáže pomocí 

položkového rozpočtu. Cena rodinného domu stanovená dle položkového rozpočtu činí 

2 387 677,- Kč bez DPH. Cena garáže stanovená dle položkového rozpočtu činí 

652 877,- Kč bez DPH. Celková cena rodinného domu s garáží stanovená dle 

položkového rozpočtu činí 3 040 554,-Kč bez DPH. Podíl ceny rodinného domu na celkové 

ceně činí 75,53 %, podíl garáže na celkové ceně činí 21,47 %. 

Třetím provedeným výpočtem byl výpočet ceny rodinného domu a garáže pomocí 

technicko-hospodářských ukazatelů. Cena stavby rodinného domu stanovená pomocí 

propočtu dle technicko-hospodářských ukazatelů činí 3 315 290,- Kč bez DPH. Cena 

stavby garáže stanovená pomocí propočtu dle technicko-hospodářských ukazatelů činí 

679 145,- Kč bez DPH. Celková cena rodinného domu s garáží stanovená pomocí 

propočtu dle technicko-hospodářských ukazatelů činí 3 994 435,-Kč bez DPH. Podíl ceny 

rodinného domu na celkové ceně činí 83,00 %, podíl garáže na celkové ceně činí 17,00 %. 

Čtvrtým provedeným výpočtem byl výpočet ceny rodinného domu s garáží tržní 

metodou přímého porovnání. Celková cena rodinného domu včetně garáže stanovená 

pomocí metody přímého porovnání činí 5 100 000,-Kč. 

Pátým provedeným výpočtem byl výpočet ceny stavebního pozemku pomocí 

Naegeliho metody. Celková cena pozemku vypočtená pomocí Naegeliho metody činí 

369 500,-Kč. 

Pro přehlednost jsou veškeré vypočtené hodnoty seřazeny do následující tabulky č. 23 

a jsou také graficky zobrazeny v grafu č. 10, 11, 12 a 13. Hodnoty jsou uváděny bez DPH.  
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Tab. č. 23 – Rekapitulace výsledků ocenění 

Oceňovaná 
nemovitá věc 

Metoda ocenění 

Nákladová 
metoda  

dle vyhlášky 

Položkový 
rozpočet 

Propočet  
dle THU 

Přímé 
porovnání 

Naegeliho 
metoda 

Rodinný dům 
(RD) 

3 008 489 Kč 2 387 677 Kč 3 315 290 Kč – – 

Garáž (G) 336 358 Kč 652 877 Kč 679 145 Kč – – 

Celkem (RD + G) 3 344 847 Kč 3 040 554 Kč 3 994 435 Kč 5 100 000 Kč – 

Pozemek – – – – 369 500 Kč 

Podíl RD na 
celkové ceně 

89,94% 78,53% 83,00% – – 

Podíl garáže na 
celkové ceně 

10,06% 21,47% 17,00% – – 

 

Graf č. 10 – Rekapitulace výsledků ocenění 
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V následujících třech grafech je názorně zobrazen podíl vypočtené ceny rodinného 

domu a garáže na celkové ceně rodinného domu s garáží. 

 

Graf č. 11 – Podíl ceny rodinného domu a garáže na celkové ceně – nákladová metoda dle oceňovací  
      vyhlášky 

 

 

 

Graf č. 12 – Podíl ceny rodinného domu a garáže na celkové ceně – položkový rozpočet 
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Graf č. 13 – Podíl ceny rodinného domu a garáže na celkové ceně – propočet dle THU 
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15  ZÁVĚR 

V úvodní části diplomové práce byly popsány základní teoretické principy oceňování, 

včetně základní využívané terminologie a právních předpisů, které jsou při oceňování 

využívány. Byly zde také popsány oceňovací metody v takovém rozsahu, aby je bylo možno 

plně uplatnit v následující praktické výpočtové a textové části této diplomové práce. 

Podkladem pro tuto teoretickou část byla zejména odborná literatura, zákony a vyhlášky. 

Úvod praktické textové části byl věnován popisu vybrané lokality, ve které se nachází 

oceňovaný rodinný dům. Z tohoto popisu lokality vyplynulo, že se oceňovaný rodinný dům 

nachází v menší obci s veškerou občanskou vybaveností a tato obec se nachází nedaleko od 

jihočeského krajského města České Budějovice. Aby bylo možno zájmový rodinný dům 

správně ocenit, byl proveden podrobný popis tohoto oceňovaného rodinného domu, ve kterém 

byly popsány veškeré rozhodné parametry pro potřeby následného ocenění. Mezi tyto 

parametry bylo zahrnuto zejména umístění rodinného domu v obci, umístění na pozemku, 

velikost pozemku, způsob napojení domu na pozemní komunikaci, napojení na inženýrské 

sítě plynovodu, vodovodu, jednotné splaškové kanalizace a elektrické energie a byly zde také 

uvedeny informace z katastru nemovitostí o zájmových stavbách rodinného domu s garáží 

a zájmových pozemcích, kterými jsou myšleny pozemky pod stavbou a okolo stavby. Dále 

zde bylo popsáno konstrukční a dispoziční řešení stavebního objektu a velice důležitým 

bodem tohoto popisu byl popis při průzkumu na místě zjištěných odchylek mezi skutečným 

stavem a projektovou dokumentací stavby. Na tento popis oceňovaného rodinného domu 

navazuje popis situace na místním realitním trhu. Za místní realitní trh byl pro účely 

diplomové práce uvažován trh s nemovitými věcmi v obcích přilehlých k Českým 

Budějovicům. Za obce přilehlé byly uvažovány obce ve vzdálenosti do 15 km od centra 

tohoto města. Detailněji zde byla rozebrána situace na realitním trhu v obci Kamenný Újezd, 

kde se nachází oceňovaný rodinný dům. Z tohoto popisu vyplynulo, že se jedná o velmi 

žádanou obec, kde u všech sledovaných typů nemovitých věcí výrazně převažuje poptávka 

nad jejich nabídkou. 

Po popisu vybrané lokality, oceňovaného rodinného domu s garáží a situaci na 

místním realitním trhu bylo přistoupeno k ocenění zájmového rodinného domu s garáží 

a pozemků užívaných se stavbou.  

Ocenění rodinného domu s garáží bylo provedeno nákladovou metodou podle 

oceňovací vyhlášky, byl sestaven podrobný položkový rozpočet, byla určena cena stavby 
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pomocí propočtu podle technicko-hospodářských ukazatelů a s využitím vytvořené databáze 

se 32 srovnatelnými objekty byla vypočtena obvyklá cena stavby metodou přímého 

porovnání. Nejnižší nákladová cena rodinného domu s garáží vyšla výpočtem pomocí 

položkového rozpočtu, nejvyšší pak pomocí propočtu podle technicko-hospodářských 

ukazatelů. Cenový rozdíl mezi těmito hodnotami činí téměř jeden milion korun českých. 

Obvyklá cena vypočtená pomocí metody přímého porovnání je o 1,1 mil Kč, tj. o 28 % vyšší, 

než je nejvyšší cena určená nákladovou metodou, tedy určená pomocí propočtu podle 

technicko-hospodářských ukazatelů. Obvyklá cena je také o 68 % vyšší než cena určená 

pomocí položkového rozpočtu a obvyklá cena je oproti ceně zjištěné o 53 % vyšší. Tento fakt 

lze pravděpodobně přisoudit popsané situaci na místním realitním trhu, kdy poptávka výrazně 

převyšuje nabídku, což má za následek zvyšování cen nabízených nemovitých věcí, zde 

konkrétně cen rodinných domů. Z výše popsaného mimo jiné plyne, že při provádění ocenění 

nemovité věci je zapotřebí vždy přesně uvést, o jakou cenu se jedná a pro jaký účel byla 

stanovena. 

Vedlejším zjištěním, které vyplynulo z výpočtů nákladovými metodami, bylo, že podíl 

ceny garáže z celkové ceny rodinného domu činí od 10 do 21,5 % v závislosti na použité 

metodě výpočtu. 

Ocenění pozemků užívaných se stavbou bylo vzhledem k velmi omezené nabídce 

stavebních pozemků ve vybrané lokalitě provedeno pomocí Naegeliho metody. Takto 

vypočtená cena vyšla relativně nízká, než kterou by bylo ve vybrané lokalitě možno očekávat 

a bylo tak provedeno porovnání výše této vypočtené ceny s hodnotami cenových údajů 

zapsanými v katastru nemovitostí u nedalekého stavebního pozemku, který byl zobchodován 

koncem roku 2015. Cena oceňovaného pozemku podle tohoto porovnání nedosahuje ani 25 % 

hodnoty zapsaného cenového údaje u tohoto zobchodovaného stavebního pozemku. V těsném 

sousedství oceňovaného pozemku byl také zobchodován jeden nestavební pozemek a při 

porovnání vypočtené ceny oceňovaného stavebního pozemku pomocí Naegeliho metody 

s cenovým údajem zmíněného nestavebního pozemku bylo zjištěno, že vypočtená cena 

stavebního pozemku pomocí Naegeliho metody nedosahuje ani výše hodnoty cenového údaje 

u tohoto nestavebního pozemku. Z tohoto porovnání lze tak jednoznačně říci, že vypočtená 

cena pomocí Naegeliho metody je výrazně nižší, než je cena srovnatelného zobchodovaného 

stavebního pozemku ve vybrané lokalitě a vypočtená cena je také dokonce nižší, než je cena 

nestavebního pozemku ve vybrané lokalitě a vypočtenou cenu stavebního pozemku pomocí 

Naegeliho metody tak nelze v tomto případě považovat za zcela objektivní. 
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Po provedení ocenění rodinného domu s garáží a pozemku užívaného spolu s touto 

stavbou bylo provedeno vyhodnocení použitých oceňovacích metod z hlediska jejich 

náročnosti a z hlediska množství potřebných vstupních údajů, které je zapotřebí shromáždit 

před samotným provedením ocenění.  

Při použití nákladové oceňovací metody podle oceňovacího předpisu byla 

nejdůležitějším a nejvíce využívaným podkladem projektová dokumentace stavby a oceňovací 

vyhláška včetně příloh. Nákladová metoda ocenění podle oceňovací vyhlášky byla poměrně 

náročná na potřebnou kvalitu vstupních údajů a na dodržování přesně stanoveného postupu, 

avšak na druhou stranu zde není prostor pro ovlivnění výpočtu subjektivním přístupem 

zpracovatele ocenění.  

Pro zpracování položkového rozpočtu byla velice důležitým podkladem kompletní 

projektová dokumentace stavby. Čím kvalitněji a podrobněji je zpracovaná projektová 

dokumentace, tím podrobněji a kvalitněji lze sestavit položkový rozpočet. Dalším velmi 

důležitým podkladem, který byl využíván při ocenění jednotlivých položek položkového 

rozpočtu, byla jednotková cena položek určená buď zajištěním konkrétní cenové nabídky od 

konkrétního dodavatele, na konkrétní položky a na konkrétní stavbu nebo zjištěná pomocí 

ceníků. Při sestavování položkového rozpočtu bylo nutné uvést a ocenit veškeré konstrukce 

a práce, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, protože pokud by byla některá 

z konstrukcí či prací vynechána, byla by výsledná cena podhodnocena. Tato metoda byla 

časově podstatně náročnější než ostatní metody použité v této diplomové práci. 

Pro propočet ceny podle technicko-hospodářských ukazatelů bylo zapotřebí využít 

obdobné podklady jako při sestavování položkového rozpočtu jen s tím rozdílem, že 

projektová dokumentace nemusí být zpracována v takovém rozsahu, jaký byl požadován pro 

položkový rozpočet. Propočet podle technicko-hospodářských ukazatelů byl tedy nenáročný 

na množství potřebných podkladů a samotný propočet byl velice rychlý. Výsledná cena 

stanovená podle THU je nejvíce odvislá od jednotkové ceny daného objektu, která je 

stanovena v katalogu technicko-hospodářských ukazatelů, a proto zde nejvíce závisí na 

kvalitě tohoto podkladu. 

U metody přímého porovnání bylo velice důležité vytvořit kvalitní a dostatečně 

obsáhlou databázi, což bylo časově značně náročné a navíc v daný okamžik, kdy bylo nutné 

ocenění provést, nebylo na trhu dostatečné množství nabízených nemovitých věcí 

k porovnání, a proto bylo zapotřebí, aby byla databáze tvořena průběžně a byla i průběžně 
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aktualizována. Při vytvoření kvalitní databáze a uvážení správných hodnot upravujících 

koeficientů je tato metoda velmi vhodná pro stanovení tržní ceny oceňované nemovité věci. 

U Naegeliho metody ocenění pozemku je velkou výhodou, že tato metoda je založena 

na poznatku, že cena stavebního pozemku je v určitém vztahu k celkové ceně nemovité věci 

a bylo tak možno využít tuto metodu ocenění i v této lokalitě, kde není k dispozici potřebné 

množství porovnatelných pozemků se známou prodejní cenou. Ovšem jak bylo ukázáno v této 

diplomové práci, ne vždy jsou výsledky tohoto ocenění příliš objektivní. 

Závěrečná část této diplomové práce je věnována porovnání vypočtených cenových 

podílů rodinného domu a garáže s cenovými podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce. Cenové 

podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení rodinného domu a garáže byly stanoveny pomocí 

položkového rozpočtu a pomocí propočtu podle technicko-hospodářských ukazatelů a byly 

následně porovnány s cenovými podíly uvedenými v oceňovací vyhlášce. Aby bylo možno 

objektivně porovnat jednotlivé vypočtené cenové podíly konstrukcí a vybavení rodinného 

domu a garáže, bylo prvním a nejdůležitějším krokem sjednotit jednotlivé členění skupin 

nákladů tak, aby struktura třídění stavebních konstrukcí a vybavení položkového rozpočtu 

a propočtu pomocí technicko-hospodářských ukazatelů odpovídala struktuře cenových podílů 

uvedených v oceňovací vyhlášce, konkrétně v její příloze č. 21. Výsledek porovnání byl 

rozdělen na podíl a rozdíl cenových podílů. Podíl cenových podílů udává, kolikrát se cenový 

podíl stanovený dle položkového rozpočtu nebo pomocí technicko-hospodářských ukazatelů 

liší od cenového podílu uvedeného v oceňovací vyhlášce, a rozdíl cenových podílů udává, 

o kolik se vypočtený cenový podíl liší od cenového podílu uvedeného v oceňovací vyhlášce. 

Po provedení tohoto porovnání bylo zjištěno, že některé vypočtené cenové podíly se od 

cenových podílů uvedených v oceňovací vyhlášce téměř neliší, ale některé jsou naopak 

mnohonásobně nižší nebo naopak mnohonásobně vyšší. Těchto výrazně odlišných hodnot 

porovnávaných cenových podílů bylo dosaženo zejména u vypočtených cenových podílů 

pomocí technicko-hospodářských ukazatelů a u objektu garáže. 
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OP –  Obestavěný prostor stavby 

ZP –  Zastavěná plocha stavby 

OPN –  Ostatní přímé náklady 

HSV –  Hlavní stavební výroba 

PSV –  Přidružená stavební výroba 

SSD –  Skupina stavebních dílů 

DKM –  Digitální katastrální mapa 

BPEJ –  Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

DPH –  Daň z přidané hodnoty 

ČSN –  Česká technická norma 
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