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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá aplikací metody nejvyššího a nejlepšího využití na 

konkrétním příkladu, kterým je budova číslo 15, v objektu Mosilana, na adrese Špitálka 

60/12. Teoretická část rozebírá problematiku oceňování nemovitostí, která s prací souvisí. 

Jsou zde také popsány části samotné metody a to: legální přípustnost, fyzická možnost, 

finanční opodstatněnost a maximální výkonnost. Za pomoci oceňovacích postupů je v 

praktické části tato metoda aplikována na naši oceňovanou nemovitost, u které je stanoveno 

nejvyšší a nejlepší využití.  

Abstract 

This diploma thesis deals with applying analysis of the highest and best use on a 

specific example, which is building number 15, in the object Mosilana, at address Spitalka 

60/12. The theoretical part analyzes problematics of property valuation, which is related to the 

work. There are described part of that method, which are: legally permissible, physical 

posibility, financialfeasible and maximum productivity. By using of valuation techniques is 

this method applied on our valued property in the practical part of diploma thesis. We 

determine the highest and best use.  

Klíčová slova 

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití, legální přípustnost, fyzická možnost, finanční 

opodstatněnost, maximální výkonnost, porovnávací metoda, výnosová metoda. 

Keywords 

Analysis of the highest and best use, legally permissible, physical possibility, financial 

feasible, maximum productivity, comparative method, revenue method. 
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2  ÚVOD 

Pro aplikaci metody nejvyššího a nejlepšího využití jsem si zvolil budovu číslo 15, 

v objektu Mosilany, na adrese Špitálka 60/12. Tuto nemovitost jsem si vybral hlavně 

z důvodu jejího interiéru, který nabízí velké možnosti k zefektivnění současného fungování. 

Zaujaly mě především rozsáhlé prostory, s velmi lukrativní lokalitou, situovanou v centru 

Brna. 

V první části se diplomová práce zabývá vysvětlením a rešerší pojmů, které s danou 

problematikou souvisí. Jsou zde uvedeny právní předpisy, ze kterých se v průběhu práce 

čerpalo. Rozebrány jsou zde také podklady nutné při místním šetření a různé změny staveb, 

které mohou stavebními úpravami nastat. Uvádím zde také jednotlivé oceňovací metody a 

postupy při jejich řešení. Na závěr jsou v teoretické části rozebrány jednotlivé zkoušky u 

metody nejvyššího a nejlepšího využití. Jsou to zkoušky legální přípustnosti, fyzické 

možnosti, finanční opodstatněnosti a maximální výnosnosti.  

V praktické části diplomové práce je tato metoda aplikována na naši oceňovanou 

nemovitost, tedy na pozemek, jehož součástí je budova číslo 15 v objektu Mosilana. Na 

základě těchto 4 zkoušek jsou rozebírány jednotlivé varianty a hledáno nejvýhodnější řešení. 

Cílem práce je popsat metodiku ocenění této nemovitosti a za pomocí analýzy 

nejvyššího a nejlepšího využití najít nejefektivnější variantu řešení.  

  



13 
 

3  TEROETICKÁ ČÁST 

3.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

V úvodu teoretické části své diplomové práce uvádím prameny právních předpisů, 

které jsou aktuálně platné pro Českou Republiku a které s rozebíranou tématikou přímo 

souvisí, respektive se jimi práce řídí. Jsou to tyto zákony a vyhlášky:  

 

 Zákon č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku 

 Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících 

 Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Dále to jsou tyto vyhlášky: 

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

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

 

Jednotlivé zákony a vyhlášky jsou níže stručně popsány. Je zde uvedeno, co je 

předmětem úpravy jednotlivých pramenů oceňování nemovitostí.  

3.1.1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

Poslední novelou zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je novela č. 228/2014 

Sb. Tato novela nabyla účinnosti 7. 1. 2014. Doposud byl zatím zákon novelizován desetkrát. 

Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot 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 tímto 

předpisem 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. Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí 

pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů.  

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí: 

 v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování 

 při převádění majetku podle zvláštního předpisu(9) 
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3.1.2 Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška) 

Tato vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013., k provedení zákona o oceňování 

majetku, ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., nabyla účinnosti od 1. 10. 2014.  

Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při 

uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot. (10) 

3.1.3 Zákon č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících 

Poslední novelou zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících je novela č. 

444/2011 Sb,. Tato novela nabyla účinnosti 1.1.2012. Doposud byla zatím novelizována 

třikrát. 

Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení 

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

právními úkony fyzických nebo právnických osob. 

 

Tento zákon upravuje: 

 podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti, 

 práva a povinnosti znalců a tlumočníků, 

 podmínky činnosti znaleckých ústavů, 

 působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy 

znalecké a tlumočnické činnosti, 

 odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti. (11) 

 

3.1.4 Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 

Poslední novelou vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení 

zákona o znalcích a tlumočnících je vyhláška č. 432/2002 Sb,. Tato vyhláška nabyla účinnosti 

1. 1. 2013. Doposud byla zatím novelizována čtyřikrát. 

Vyhláška udává pravidla pro řízení znalecké a tlumočnické činnosti, výkon znalecké a 

tlumočnické činnosti, odměňování ústavů, odměny a náhrady nákladů za znalecké posudky a 

tlumočnické úkony. (12) 
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3.1.5 Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

Poslední novelou zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) je 

novela č. 139/2015 Sb,. Tato novela nabyla účinnosti 1.7.2015. Doposud byla zatím 

novelizována dvakrát. 

„Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech 

vymezených tímto zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové 

určení a zápis práv k těmto nemovitostem.“(13, str. 4) 

 

Katastr je zdrojem informací, které slouží: 

 k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a jiných obdobných 

peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, k ochraně nerostného bohatství, k 

ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro 

účely vědecké, hospodářské a statistické, 

 pro tvorbu dalších informačních systémů sloužících k účelům výše uvedeným (13) 

 

3.1.6 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Poslední novelou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) je novela č. 39/2015 Sb. Tato novela nabyla účinnosti 1.4.2015. Doposud 

byla zatím novelizována čtrnáctkrát.  

„Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, 

vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení 

postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 

podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 

plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.“(14, str. 4) 

„Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich 

změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci 

stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních 

úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. “ (14, str.4) 
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Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, 

obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu 

veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy. (14) 

 

3.1.7 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Poslední novelou zákona č. 526/1990 Sb., o cenách je novela č. 353/2014 Sb. Tato 

novela nabyla účinnosti 15.1.2015. Doposud byla zatím novelizována devatenáctkrát.  

Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a 

služeb (dále jen „zboží“) pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného 

pro vývoz. 

Cena je peněžní částka: 

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

  určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji. 

Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody a přechody 

vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem. 

Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a úroky, 

upravené zvláštními předpisy.  

Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc 

správních orgánů při uplatňování, regulaci a kontrole cen. 

 Správní orgány příslušné k regulaci cen podle zákona upravujícího působnost orgánů 

České republiky v oblasti cen mohou regulovat ceny podle tohoto zákona: 

 

 je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, 

 vyžaduje-li to mimořádná tržní situace, 

 pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu, 

 vyžadují-li to předpisy Evropských společenství, nebo 

 vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení 

prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního 

rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů (15) 

 



17 
 

3.2 ZÁKLADNÍ POJMY PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Při oceňování nemovitostí a konkrétně ke zdárné aplikaci metody nejvyššího a 

nejlepšího využití v areálu Špitálka 60/12, je třeba si vysvětlit základní pojmy, které s danou 

problematikou souvisí. Jednotlivé pojmy jsou podrobně rozebrány v kapitolách diplomových 

prací Ing. Lydie Čeňkové, Ing, Jakuba Nováka a Ing. Lukáše Zatloukala. V dalších kapitolách 

zde popisuji pouze pojmy, které s mou prací souvisí a ve výše zmíněných pracích popsány 

nejsou.  

Základními pojmy, které spolu úzce souvisejí, jsou pozemek, parcela, nemovitost a 

stavba. Dalšími důležitými pojmy jsou součást věci a příslušenství věci, které nám říkají, 

jakým způsobem je co s věcí propojeno a jak s ní souvisí. Při ocenění nemovité věci se vždy 

vychází z ploch a prostorů. Jsou to zastavěná plocha, užitná plocha a obestavěný prostor, které 

nám přepočtem ceny na m2, nebo m3, pomáhají stanovit výslednou cenu oceňované 

nemovitosti. Další ze základních pojmů při oceňování jsou cena a hodnota. Cena může být 

zjištěná (administrativní, úřední), pořizovací (historická), reprodukční, obvyklá, obecná 

(tržní), výchozí, nebo jednotková. Hodnotu máme věcnou a výnosovou. V souvislosti 

s řešenými úkoly v praktické části je zde také vysvětlena definice pro nájemné a úrokovou 

míru. Veškeré definice převzaté z právních předpisů jsou rozebrány v diplomových pracích 

výše uvedených autorů.   

 

3.3 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ A OHLEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Pro kvalitní a správný odhad oceňované nemovitosti je třeba využít veškerých 

podkladů, které máme k dispozici. Tyto podklady se musí pečlivě prostudovat a využít z nich 

důležité informace. Jedná se hlavně o výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy, 

výpisy z pozemkové knihy, podklady z leteckého snímkování, ohledání nemovitostí pro 

ocenění, cenová mapa pozemků, výkresová a stavebně právní dokumentace a další, které jsou 

níže popsány v jednom odstavci. Veškeré podklady, ze kterých odhadce čerpal, je povinen 

uvést v nálezové části posudku. 

3.3.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je soubor informací o nemovitostech v České republice. Zahrnuje 

informace týkající se jejich soupisu, popisu a udává jejich geometrické a polohové určení. 

V katastru jsou dále informace týkající se věcných práv k nemovitostem, vlastnických práv a 
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ostatních právních vztahů. Evidují se zde pozemky v podobě parcel, podle druhu a účelu 

využití. Katastr nemovitostí byl zřízen zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 

České republiky a zápis do něj se řídí zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a 

jiných věcných práv k nemovitostem. (16) 

V České republice zajišťuje správu údajů o tuzemských nemovitostech Český úřad 

zeměměřičský a katastrální, dále jen ČUZK. Základní územní jednotkou je katastrální území. 

Získat informace, jako je například výpis z katastru nemovitostí, lze z internetové stránky 

www.cuzk.cz. Dá se zde dohledat také řada jiných, aktuálních informací, včetně celé řady 

map, ortofoto apod. Výpis z katastru nemovitostí by neměl být kvůli aktuálním informacím 

starší než 3 měsíce. K získání údajů vedených v elektronické podobě lze získat tzv. dálkový 

přístup, který umožňuje registrovaným uživatelům vstup do centrální databáze katastru 

nemovitostí za pomoci internetu. (16) 

 

 

Obrázek 1 - Struktura CUZK (www.cuzk.cz) 

 

3.3.2 Kopie katastrální mapy 

Dalším podkladem pro oceňování a ohledání nemovitostí je kopie katastrální mapy. Ta 

se využívá pro zjištění, kde se v terénu daný pozemek nachází. Dalším využitím je, že slouží 

jako podklad pro územní a stavební řízení, dále pro řízení o vyvlastnění pozemku, pro řízení o 

vydání povolení k využívání přírodního léčivého zdroje apod. Katastrální mapa je obvykle ve 

velkém měřítku (1:1000 a více) a v současné době je vedena na více než polovině území 

České republiky a to v elektronické digitální podobě. Zbylá část území je pokryta analogově. 

Digitální mapy jsou hlavním mapovým podkladem vztahujícím se k území. Katastrální mapa 
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obsahuje polohopis, popis a body polohových bodových polí. Polohopis udává hranice 

katastrálního území, státní hranice, hranice chráněných území a ochranných pásem, hranice 

nemovitostí apod. Popis nám dává čísla bodů polohového bodového pole, označení parcel 

parcelními čísly a mapovými značkami, mimo-rámové údaje, měřítko, označení sousedních 

mapových listů, apod. (17) 

3.3.3 Pozemková kniha 

Pozemkové knihy byly dříve vedeny v rámci panství podle pohybů nemovitostí. 

K unifikaci docházelo až v 19. století. Řádná evidence byla zavedena v roce 1883. V současné 

době lze do pozemkových knih nahlédnout na katastrálních úřadech. „Tvoří ji hlavní kniha, 

sbírka listin, mapa pozemkové knihy a rejstříky pro orientaci.“ Zapisování do pozemkové 

knihy bylo povinné až do roku 1950. Od té doby se řada nemovitých věcí změnila, je proto 

třeba kontrolovat správnost údajů a porovnávat je s ověřenými informacemi. (1, s. 72) 

3.3.4 Letecké snímkování 

Další z důležitých pomůcek při oceňování a ohledávání nemovitostí jsou podklady 

z leteckého snímkování, které jsou od třicátých let pravidelně v několikaletých intervalech 

aktualizovány a jsou k dispozici pro tyto účely. Na vyžádání lze obdržet fotokopie těchto 

snímků v měřítku do 1:1000. Na těchto kopiích jsou již vidět velmi dobře obrysy jednotlivých 

staveb a podle stínů lze i dopočítat jejich přibližnou výšku. Další využití je například u 

rozeznání stromů na pozemcích, se kterými se v některých typech posudků musí počítat. Cena 

snímků se pohybuje v řádech několika set korun a lze je vyžádat od Vojenského 

geografického a hydrometeorologického ústavu. (1, s. 73) 

 

3.3.5 Místní šetření 

Při místním šetření je třeba provést ohledání nemovitostí pro účely ocenění a je třeba 

dodržovat určité obecné zásady a postupy. V občanském soudním řízení musí znalec 

v dostatečném předstihu (zpravila nejméně 14 dní předem) oznámit písemně konání místního 

šetření všem účastníkům, po případě jejich právním zástupcům. V oznámení se žádá o 

umožnění vstupu do prostorů, které jsou pro ocenění potřebné. Místní šetření provádí odhadce 

vždy osobně, nebo za pomoci spolupracovníků. V nálezu se uvádí datum a hodina, kdy se 

místní šetření provádí. Odhadce je povinen změřit základní rozměry stavby, po případě si 

zajistit projektovou dokumentaci, ze které se dají dané informace zjistit. Rozměry jako 
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podlahová plocha, zastavěná plocha a obestavěný prostor jsou v řadě posudků klíčové pro 

stanovení odhadované částky. V případě nesrovnalostí, jsou důležité informace zjištěné při 

místním šetření a případné rozdíly se uvádí v posudku. Na místě provede odhadce porovnání 

pozemků podle kopie katastrální mapy se skutečností a určí, které stavby se na oceňovaných 

pozemcích nachází a které již ne. Při místním šetření se provede fotodokumentace všech 

aspektů, které jsou pro vypracování posudku klíčové. Je třeba dbát také na poškození, 

atypické části, nebo jiné skutečnosti, které mají na odhadovanou hodnotu nemovitosti vliv. 

Nákresy a zápisy z místního šetření, včetně kompletního listinného vyhotovení znaleckého 

posudku je odhadce povinen archivovat po dobu pěti let. (18) 

Při místním šetření je velmi důležitá předchozí příprava. Je třeba si prostudovat 

posuzovanou problematiku a příslušný předpis. Je třeba se také seznámit s celým oceňovaným 

areálem a předem si stanovit plán pořadí prací. V průběhu šetření může dojít ke sporům mezi 

stranami. V takovém případě by se měl znalec chovat nestraně a do sporů se osobně 

neangažovat. Pokud by spory mohly ovlivnit průběh místního šetření, upozorní na to znalec 

obě strany a případně místní šetření přeruší. Pokud se jedná o různé názory účastníků na 

okolnosti ohledání, zaznamená si znalec všechny názory a s odstupem je vyhodnotí. (1, s. 74-

75) 

Při místním šetření, kdy ohledáváme budovu, postupujeme vždy systematicky. 

Začínáme od sklepa a postupuje až po půdu, nebo opačně, nikdy ne na přeskáčku. Nejprve 

provedeme ohledání objektu z exteriéru, abychom si učinili celkovou představu o nemovitosti, 

a poté přecházíme do interiéru. V posudku jsou dále popsány zjištěné dispoziční a konstrukční 

řešení, materiály jednotlivých prvků, inženýrské přípojky apod. (1, s. 74-75) 

 

3.3.6 Cenové mapy 

Dalším pomocníkem při připravování podkladů pro ocenění nemovitostí jsou cenové 

mapy. V současné době máme 11 cenových map stavebních pozemků, které jsou vydané a 

zpracované ve smyslu zákona o oceňování majetku. Všechny tyto mapy jsou přístupné na 

internetu. Cenové mapy se začaly postupně vydávat od roku 1992 a fungují pro 54 měst a 

obcí v České republice. Doposud vydali nejvíce map Hlavní město Praha a Olomouc. (19) 
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3.3.7 Projektová a stavebně právní dokumentace 

Pokud je možnost obdržení projektové a stavebně právní dokumentace, tak to odhadci 

ulehčí práci při zaměřování u místního šetření. Dá se z ní vyčíst řada důležitých a pro ocenění 

klíčových informací. Příkladem je třeba studie stavby, dokumentace pro územní řízení, 

dokumentace pro stavební povolení /ohlášení stavby, dokumentace pro provádění stavby a 

dokumentace skutečného provedení stavby. (20) 

3.3.8 Ostatní podklady 

Dalšími podklady pro oceňování a ohledání nemovitostí jsou například nájemní 

smlouvy, příslušné předpisy a katalogy, pasporty nemovitostí, přiznání k dani z nemovitostí, 

pojistné smlouvy, smlouvy o správě, smlouvy o službách a mnohé další.   

3.3.9 Pomůcky při místním šetření a ohledávání nemovitostí 

U místního šetření využíváme při měření řadu pomůcek. Jsou to zejména:  

 Pásmo 

 Dřevěný, nebo ocelový svinovací metr 

 Teleskopická dálkoměrná lať 

 Ultrazvukový dálkoměr 

 Laserový dálkoměr 

 Měřické kolo 

 Studnoměr, sklonoměr 

 Fotoaparát, svítilna 

Nejvyužívanější z nich je v dnešní době laserový dálkoměr. Funguje na principu 

odražení laserového paprsku od kolmé plochy. Největší výhodou u této moderní technologie 

je její přesnost (na milimetry) a na druhém konci minimální odrazová plocha. Velice efektivní 

a rychlé je pomocí laserového dálkoměru měření v interiéru.  Umožňuje sčítat dílčí rozměry, 

násobit výměry a dá se za jeho pomocí také snadno zjistit výška oceňovaného objektu. Za 

nevýhodu se dá považovat vysoká pořizovací cena. (1, s. 77-80) 
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3.4 METODY OCEŇOVÁNÍ 

V kapitole metody oceňování popisuji převážně ty oceňovací metody, které jsem ve 

své diplomové práci v praktické části aplikoval. Jsou to metody výnosová a porovnávací. Dále 

si jistě zaslouží pozornost nákladová metoda ocenění, která se mezi odhadci také velmi často 

využívá. Dalším typem ocenění je ocenění dle cenového předpisu. V této kapitole bude dále 

popsán Grubbsův test, který je také v praktické části diplomové práce aplikován.  

3.4.1 Výnosová metoda 

První je metoda výnosová, která je aplikována v praktické části, u finanční 

opodstatněnosti – vestavby bytových domů. Výpočet hodnoty výnosové metody se provádí 

zpětně a to sečtením předpokládaných budoucích čistých výnosů pramenících z pronájmu 

nemovitosti. Jedná se o výnosy budoucí, proto jsou odúročeny (diskontovány) na hodnotu 

současnou. Definice výnosové hodnoty tedy je:  

 „Výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných (odúročených) 

předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu. “(1, s. 277) 

Výnosová hodnota představuje ekonomický pohled na vlastnictví nemovitosti. Tato 

nemovitost nám má vynášet určitý výnos. Tato hodnota je dána velikostí kapitálu, který při 

jisté úrokové míře (míře kapitalizace) by v budoucnu vynášel takové částky, které by byly 

rovny výnosům, jež by z nemovitosti pramenily.  

V případě očekávaných konstantních dlouhodobých příjmů (věčná renta) se pro 

výpočet výnosové hodnoty nemovitosti používá tento základní vzorec:  

𝑐𝑣[𝐾č] =  
𝑧𝑖𝑠𝑘 (č𝑖𝑠𝑡ý 𝑣ý𝑛𝑜𝑠)𝑧 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑡𝑜𝑠𝑡𝑖  [

𝐾č

𝑟𝑜𝑘
]

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑚í𝑟𝑎 [ % 𝑝. 𝑎]
 𝑥 100 % 

 

Platnost tohoto vztahu je podmíněna dvěma podmínkami. První z nich je, že 

předpokládaná doba výnosů pramenících z nemovitosti musí být dlouhá. Proto mluvíme o 

věčné rentě. Druhou z podmínek je, že výnosy musí být konstantní. Tyto dvě podmínky musí 

být splněny, aby byl výše zmíněný vzorec použitelný. (1, s. 277-278) 
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V případě, že jsou jedna, nebo obě z těchto podmínek porušeny, lze využít následující 

vztah: 

𝑐𝑣 =  (∑
𝑧𝑡

𝑞𝑡

𝑛

𝑡=1

) 

 

 

 Cv- výnosová hodnota (cena zjištěná výnosovým způsobem), 

 n- počet budoucích roků, po které budou dosahovány výnosy, 

 t- rok, ze kterého je počítán výnos, 

 Zt- zisk (čistý výnosú předpokládaný v roce t, 

 q- úročitel (q= 1+i = 1+u/100) (1, s. 282) 

3.4.2 Porovnávací (komparativní) metoda 

Další z oceňovacích metod, využitých v praktické části mé diplomové práce je metoda 

porovnávací. Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je jedním ze způsobů 

oceňování porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo 

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji. (1, s. 339-340) 

U věcí nemovitých je porovnání mnohem složitější, než u věcí movitých, které se 

vyrábí z pravidla sériově a jsou si v řadě případů podobné. Konkrétně u staveb je tato složitost 

ještě umocněna tím, že jsou ve velké většině případů odlišné. Liší se velikostí, dispozicemi, 

technickými parametry, kvalitou provedení, technickým stavem (opotřebení, stav údržby, 

vady), lokalitou, velikostí pozemku, kterého jsou součástí, okolím, technickou vybaveností 

obce, nebo města apod. Při porovnání je tedy nutné brát v úvahu, na kolik jsou porovnávané 

nemovitosti podobné a odlišnosti poté vyjádřit v ceně. (1, s. 339-340) 

Nemovitost, pro kterou potřebujeme zjistit cenu, se nazývá nemovitost oceňovaná. 

Veličiny, které se této nemovitosti týkají, označujeme dolním indexem O. Nemovitost, u které 

známe její cenu i parametry nazýváme nemovitostí srovnávací. Veličiny, které se této 

nemovitosti týkají, nazýváme dolním indexem S. (1, s. 339-340) 

Máme dva základní postupy při zjišťování odhadované ceny nemovitosti pomocí 

srovnávací metody. Jednou z nich je metoda přímého porovnání a druhou metoda nepřímého 

porovnání (metoda bazická, porovnání dle standardní jednotkové tržní ceny- dále SJTC). (5, s. 

22-24) 
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 Tou méně složitou, je prvně zmiňovaná metoda přímého porovnání. Tato metoda 

vychází z principu, že každou nemovitost zvlášť porovnáváme právě s naší nemovitostí 

oceňovanou. Cena, za kterou byla nemovitost prodána, se dále upravuje podle koeficientů 

odlišnosti. Ty zvyšují, nebo redukují cenu nemovitosti podle srovnání s nemovitostí 

oceňovanou. Faktory, které každý z koeficientů ovlivňují, jsou již uvedeny na začátku této 

kapitoly.(5, s. 22-24) 

Druhou, složitější variantou je metoda SJTC. Při této metodě je oceňovaná nemovitost 

porovnávána s objektem přesně definovaným, takzvaným etalonem. Jeho cena je odvozena 

pomocí databáze nemovitostí, podle jejich cen a vlastností, obdobně, jak je tomu u metody 

přímé. Dobré využití má tato metoda v případě, že využijeme pouze jednu databázi 

nemovitostí a podle ní zjistíme odhadovanou cenu vícero typů nemovitostí. (5, s. 22-24) 

3.4.3 Nákladová metoda 

Nákladová metoda je nejpracnější metodou ocenění. Výsledná hodnota, vyjádřená 

výpočtem této metody, dost často neodpovídá tržním hodnotám nemovitosti. Stanovujeme jí 

cenu zjištěnou, pořizovací, nebo reprodukční, sníženou o opotřebení. Nákladovou metodu 

nejčastěji počítáme pomocí individuální cenové kalkulace, metodě agregovaných položek, 

položkovým rozpočtem a propočtem ceny. Jednotlivé varianty jsou níže popsány. (8, s. 10-14) 

U položkového rozpočtu postupujeme na základě druhu stavby a výměry, díky kterým 

se stanoví prvky stavebních konstrukcí, které jsou dále vynásobeny jednotkovou cenou. 

V knižním, nebo elektronickém katalogu stavebních prací můžeme vyhledat jednotlivé 

jednotkové ceny. Tyto katalogy se řídí třídníkem stavebních konstrukcí a prací, které dělíme 

na hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montážní práce. Nejčastější 

software využívaný pro sestavování položkových rozpočtů je BUILDpower, KROS plus. a 

Callida. RTS stavitel+. (1, s. 340-342) 

Další je metoda agregovaných položek, která je velmi často využívána jako orientační 

zjištění ceny stavebních prací a materiálů. Ty jsou sdruženy na části stavebních konstrukcí do 

jedné položky. Dochází zde tedy ke kombinaci hlavní stavební výroby, přidružené stavební 

výroby a montážních prací. K zjištění celkové ceny agregované položky sečteme všechny 

ceny položek, které obsahuje. (1, s. 340-342) 

 Velmi přesnou a častou metodou je individuální cenová kalkulace. Pomocí 

vzorce se sečte veškerý zisk, přímé a nepřímé náklady. Do přímých nákladů řadíme hlavně 

mzdy pracovníkům, provoz, údržbu a materiál. Přímé náklady tvoří výrobní režie, tedy 
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nájemné, energii, údržba atd. Dále sem patří správní režie, tedy mzdy stavbyvedoucích, 

administrativních osob atd. Zisk vypočítáme jako sazbu z předchozích nákladů, vyjádřený 

v procentech. (1, s. 340-342) 

Poslední metodou zjištění nákladové ceny je propočet ceny pomocí 

technickohospodářských ukazatelů. Pro určení hospodářského ukazatele (THU), je potřeba si 

určit výměry stavby (zastavěnou plochu, obestavěný prostor, výšku, délku atd.). Určíme si 

jednotkovou cenu na základě srovnávání cen u realizovaných staveb a přepočítáme ji indexem 

a koeficienty. Vzorec je následující:  

JC= JC srovnatelného objektu * I * KB* KZP * KV*(100 + VRN) / 100 

kde: 

JC …  Jednotková cena 

I …  Index přepočtu cenové úrovně 

KB ... Vliv vybavení stavby 

KZP… Vliv zastavěné plochy 

KV …  Vliv výšky podlaží 

VRN …Vedlejší rozpočtové náklady 

Dále nám cenu stavby ovlivňuje životnost a opotřebení staveb. Životnost vypočítáme 

dle vzorce:  

Z = S + T 

kde: 

Z … Životnost stavby 

S … Stáří stavby 

T … Zbývající životnost 

Opotřebení nám ukazuje degradování stavby a její postupné stárnutí. Výpočet probíhá 

na základě klasické a analytické metody výpočtu opotřebení. Klasickou metodu máme 

lineární, kvadratickou nebo semikvadratickou. (1, s. 340-342) 
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3.4.4 Grubbsův test 

Při tvorbě databází dochází k situacím, že jsou jednotlivé hodnoty při ocenění příliš 

odlehlé. U malého zkoumaného vzorku mohou často velmi negativně ovlivnit výsledek. Tyto 

hodnoty je tedy třeba eliminovat. Tyto extrémní hodnoty se dají vyloučit díky statistickým 

testům, jako jsou Dean- Dixonův test a v naší práci aplikovaný Grubbsův test. Konkrétně u 

toho tedy vylučujeme vychýlené hodnoty, které se vymykají náhodné variabilitě. Probíhá 

testování nulové hypotézy. Zjišťuje se, zdali nejsou jednotlivé extrémy příliš vychýleny od 

ostatních hodnot. Tento test je z pravidla vhodný preventivně aplikovat. (1, s 361) 

3.4.5 Ocenění dle cenového předpisu 

Cenový předpis obsahuje různé způsoby ocenění, dle druhu nemovitých věcí. Jsou to 

nákladový způsob, porovnávací způsob, případně kombinace výnosového a nákladového 

způsobu. Cenovým předpisem je zde myšlen zákon č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb. ve znění vyhl. č. 199/2014 Sb., č. 

345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb. Cena zjištěná dle cenového předpisu se nazývá cenou 

administrativní. (21) 

 

3.5 ZMĚNY STAVEB 

Aby mohlo dojít ke zvýšení budoucí hodnoty stavby stojící na pozemku, musí často 

dojít k její změně. Tato změna může být nejrůznějšího charakteru. Stavba může projít 

rekonstrukcí, rozšířením, modernizací, demolicí, nebo údržbou stavební povahy.  

3.5.1 Rekonstrukce nemovitosti 

Rekonstrukce nemovitosti je komplexní proces, při kterém je vždy třeba odborná 

konzultace vlastníka nemovitosti s architektem, statikem, stavitelem apod. Ve stavebním 

zákoně se pracuje s obecnějším pojmem ,,stavební úprava”. Je tím myšlena změna dokončené 

stavby, při které zůstává zachováno půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební 

úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Pro provedení rekonstrukce jsou zde 

povolovací procesy, které ji umožňují. Není třeba se jimi zabývat v rámci územního 

plánování, které vedou k vydání územního rozhodnutí, nebo územního souhlasu. 

Povolovacími procesy je třeba se zabývat v rámci stavebního řádu. Jsou to stavební povolení a 

ohlášení stavebnímu úřadu. (22) 
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Stavební povolení, ani ohlášení stavebnímu úřadu,nevyžadují rekonstrukce spočívající 

ve stavebních pracích, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled 

stavby, ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) 

a jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby (22) 

Ohlášení stavebnímu úřadu je potřeba, pokud provedení rekonstrukce povede ke 

změně způsobu užívání (byť části) stavby, aniž by zároveň došlo k zásahům do nosných 

konstrukcí stavby, změně vzhledu stavby, nebo ke vzniku povinnosti zajistit posouzení vlivů 

na životní prostředí (22) 

Ze zákona tedy vyplývá, že u rekonstrukce, která mění nosné konstrukce stavby, 

vzhled stavby, nebo která negativně ovlivní požární bezpečnost stavby, by měl stavebník 

počítat s vyřízením stavebního povolení od příslušného stavebního úřadu. To z pravidla trvá 

30-60 dnů. Změní-li se v důsledku rekonstrukce způsob užívání stavby, vystačí stavebník s 

ohlášením rekonstrukce příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad má 40ti denní lhůtu na 

vyjádření.Není to tedy vždy rychlejší varianta. V obou případech musíme počítat s výdaji na 

pořízení projektové dokumentace, která je povinnou součástí žádosti. (22) 

Rekonstrukce objektu může být take spojena s rozšířením. Je tím myšlena 

rekonstrukce, která je spojena s přístavbou, nástavbou, nebo kombinací obou variant. Pojmy 

přístavba a nástavba jsou dale popsány níže v kapitole. (22) 

3.5.2 Rozšíření stavby 

„Rozšířením stavby je myšlena změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním 

zařízení, ve způsobu výroby, nebo v jejím podstatném rozšíření. Dále pak změna v činnosti, 

jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost, nebo 

životní prostředí“.(23) 

U rozšíření stavby je také nutnost vyřízení stavebního povolení, nebo souhlasu od 

příslušného stavebního úřadu. Rozšíření mobjektu může dojít k:  

 

U rozšíření stavby je také nutnost vyřízení stavebního povolení, nebo souhlasu od 

příslušného stavebního úřadu. Rozšířením objektu může dojít k:  
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 zvětšení půdorysné plochy- Stavební objekt zvětší svou půdorysnou plochu bez 

změny původní výšky přístavbou, při současném provozním a technickém 

propojení přistavované části.  

 

 zvýšení původní výšky stavebního objektu- Pomocí nástavby se stavba zvyšuje. 

Na části její půdorysné plochy, nebo také v celé stávající půdorysné ploše dojde k 

zvýšení původní výšky stavebního objektu.  

 zvětšení obestavěného prostoru současně přístavbou i nástavbou 

3.5.3 Modernizace nemovitosti 

Modernizace objektu je rekonstrukce stavebními úpravami, jimiž se části stavebního 

objektu modernizují. Odstraňují se následky opotřebení způsobené technickým rozvojem, 

zlepšuje se vybavenost, po případě i použitelnost. Modernizace objektu může být také spojena 

s přístavbou a nástavbou. (1) 

3.5.4 Demolice nemovitosti 

Další změnou, kterou může stavba projít je demolice. Pod tímto pojmem rozumíme 

obvykle odstranění celého stávajícího objektu. (1) 

3.5.5 Údržba stavební povahy 

Za změnu lze považovat take údržbu stavební povahy. Jedná se o pravidelnou péči o 

stavební objekt a jeho části. Údržbou stavební povahy lze předejít a zpomalit průběh 

fyzického opotřebení. Odstraňují se take drobné závady. (1) 

 

3.6 METODA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ (HABU) 

Metoda nejvyššího a nejlepšího využití (highest and best use) je u movitého i 

nemovitého majetku považována za jednu ze základních předpokladů odhadu. Obecně platí, 

že čím lepší využití nemovitý majetek má, tím větší je jeho hodnota. Tato analýza předchází 

použití jakéhokoliv přístupu k odhadu hodnoty majetku a to jak v nákladovém, srovnávacím, 

tak i výnosovém přístupu. Nejedná se o subjektivní analýzu vlastníka nebo odhadce, záleží na 

souboru různých sil na trzích, ve kterých se majetek nachází. Analýza nejvyššího a nejlepšího 

využití je považována za ekonomickou studii a finanční analýzu k předmětnému majetku. (6) 
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Definice této metody je následující: „Rozumně pravděpodobné a legální užití 

nezhodnocené parcely, nebo zhodnoceného majetku, které je fyzicky možné, právně povolené, 

vhodně podpořitelné, finančně opodstatnitelné a které docílí její/jeho nejvyšší hodnotu. “(6) 

Objekt, u kterého chceme zjistit jeho nejvyšší a nejlepší využití, prochází postupně 

čtyřmi zkouškami a musí projít každou z nich, aby byla metoda zdárně aplikována. Jsou to 

zkoušky fyzické možnosti, legální přípustnosti, finanční opodstatněnosti a maximální 

výnosnosti. Testování daného objektu by mělo probíhat v takto popsaném pořadí. Pouze u 

první a druhé zkoušky je jejich pořadí libovolné. Podmínkou ale zůstává, aby zkouška 

finanční opodstatněnosti proběhla až po prvních dvou. I kdyby dopadla dobře a z metody by 

vyšlo finančně akceptovatelné řešení, stejně by návrh řešení nemusel obstát po fyzické, nebo 

právní stránce a tím by bylo řešení zamítnuto. Z úvodní široké škály různých možností využití 

daného objektu je na základě počáteční analýzy tržních a územních předpisů a vyhlášek 

z pravidla zredukován počet a to pouze na několik logických možností. U těchto se pak dále 

řeší finanční opodstatněnost. Odhadce musí být při vypracovávání studie velmi opatrný. Měl 

by stále přezkoumávat závěry analýzy nejvyššího a nejlepšího využití a ujišťovat se, zda vzal 

v potaz všechna kritéria a aspekty. (6) 

3.6.1 Zkouška legální přípustnosti 

U analýzy nejvyššího a nejlepšího využití je vždy třeba ověřit, která využití pozemku 

jsou pro něj legálně přípustná. Je třeba prostudovat veškerá soukromá omezení, kategorizace 

užití, územní plán, vyhlášky apod. Je třeba také logicky posoudit, zda nebude v nejbližší době 

územní plán, či kategorizace změněny a vzít v potaz také další aspekty. Příkladem může být 

majetek, kterému ve smlouvě o pronájmu zbývá již pouze omezený časový úsek. Pro 

nájemníka není tedy opodstatněné, aby využíval novou budovu, která má životnost větší, než 

doba, která zbývá pronájmu pozemku. V takovém případě je využití ovlivněno dopadem 

smluvních podmínek na budoucí užitkovost a nejedná se o logickou variantu řešení. (7) 

Zkouška legální přípustnosti pomáhá oceňovateli určit:  

 která využití jsou pro daný pozemek povolena územními směrnicemi,  

 která využití by mohla být přípustná, pokud by došlo k jejich změně,  

 která omezení jsou k danému pozemku vázána.(7) 
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3.6.2 Zkouška fyzické možnosti 

Tato zkouška se zaměřuje na fyzické parametry pozemku, které ovlivňují nejvyšší a 

nejlepší využití. Jedná se hlavně o velikost pozemku, tvar, topografii a případné živelné 

nebezpečí (záplavy, sesuvy půdy, vulkanická činnost apod.). Je třeba brát v potaz rovnost 

terénu na pozemku. Nepravidelné pozemky je obtížné kvůli terénním úpravám zhodnotit. 

Dalším důležitým aspektem je napojení na inženýrské sítě, které jsou velmi důležité. 

Faktorem, který velmi zvedá, nebo naopak degraduje hodnotu objektu, je její přístupnost. Ta 

musí být po právní, i fyzické stránce bezproblémová, aby se dalo s oceňovaným objektem 

pracovat. (7) 

3.6.3 Zkouška finanční opodstatněnosti 

Pouze ta využití, která projdou předešlými dvěma zkouškami, jsou přípustná ke 

zkoušce finanční opodstatněnosti. Cílem je najít takové řešení, u kterého má možné využití 

hodnotu shodnou s náklady a zároveň splňuje první dvě zkoušky. V takovém případě je 

zkouška finančně opodstatněná. Analýza by se měla zaměřit také na ta využití, která vytváří 

příjmový tok, neboli generují příjem. Odhadce určí výši budoucích hrubých příjmů, které 

očekává od jednotlivých variant využití. Je třeba počítat se ztrátami z pronajmutí prostorů, 

provozními náklady, které jsou odečteny od předpokládaného hrubého příjmu. Výsledkem je 

pravděpodobný čistý příjem z plánovaného využití daného objektu. V takovém případě lze 

spočítat návratnost vložené investice a zjistit tedy, na kolik je daná varianta efektivní. (7) 

3.6.4 Zkouška maximální výnosnosti 

Závěrečnou zkouškou metody nejvyššího a nejlepšího využití je zkouška maximální 

výnosnosti. Je použita na všechna využití, která prošla třemi předešlými zkouškami. V této 

poslední zkoušce pak řešíme problematiku jako: 

 analýza tržních sil nabídky a poptávky 

 demoliční a odklízecí náklady 

 náklady spojené se sanací ekologické zátěže 

 náklady vynaložené na žmenu územního plánu 

Ze všech využití, které prošly zkouškou finanční opodstatněnosti je tedy za maximálně 

výnosné považováno to, které vyprodukuje nejvyšší zbytkovou hodnotu v souladu s rizikem a 

návratností finanční investice. (24) 
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4  PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 POPIS LOKALITY A POZEMKU NA ADRESE ŠPITÁLKA 60/12, 

BRNO 

V této kapitole popisuji širší i užší lokalitu, ve které se oceňované nemovitosti 

nachází. Dále pak uvádím informace ohledně pozemku, na kterém je nemovitost postavena. 

Provádím obecný i technický popis stavby. Uvedené informace v této kapitole je nutné znát 

k následnému ocenění nemovitostí a určení jejich hodnoty. Tyto informace jsou součástí 

většiny znaleckých posudků a pomáhají správnosti vypracovaných odhadů. Naše oceňované 

objekty na adrese Špitálka 60/12jsou ve vlastnictví firmy Alfa Properties s.r.o. 

4.1.1 Popis lokality 

Ve statutárním městě Brně je celkem 29 samosprávných městských částí, které jsou 

dále rozděleny na 48 katastrálních území. Oceňovaný objekt se nachází v městské části Brno-

střed, katastrálním území Trnitá, na adreseŠpitálka 60/12. Díky své poloze je naše budova 

s pozemkem z mého pohledu velice lukrativní a nachází se východně od centra města Brna. 

Obecně se v okolí nájemné pohybuje mnohem výš, než je tomu tak u našeho oceňovaného 

objektu. Oceňovaná nemovitosti má své kladné, i záporné stránky, jak je dokázáno v dalších 

kapitolách diplomové práce. 

Brno je největším centrem Jihomoravského kraje, které má dle malého lexikonu obcí 

k 1. 1. 2017 celkem 377 440 obyvatel a nabízí kompletní nabídku občanské vybavenosti. 

V metropolitní oblasti žije více jak 600 000 obyvatel. Město leží na soutoku řek Svratky a 

Svitavy. V okolí jsou dostupné běžné služby jako pošta, banky, supermarkety, obchody, 

restaurace, sportovní zařízení, kulturní budovy apod. Kompletní občanská vybavenost je pak 

dostupná v rámci celého Brna. Územím města vede dálnice D1 a D2, dále pak řada dalších 

pozemních komunikací. V rámci města Brna je propracovaná sít městské dopravy. Je možnost 

využít tramvajových, trolejbusových, autobusových i vlakových spojů. Dále se zde nachází 

mezinárodní letiště Brno Tuřany.  

V blízkosti oceňované nemovitosti jsou zastávky městské hromadné dopravy a to 

konkrétně na ulici Křenová. Jsou to zastávky Vlhká a Masná, které jsou ve dvouminutové 

docházkové vzdálenosti od nemovitosti. Lokalita spadá do oblasti širšího centra města. 

Oceňované nemovitosti jsou umístěny na začátku ulice Špitálka, směrem od ulice Křenová a 

to po levé straně, v příznivé docházkové vzdálenosti od centra města (cca 15 minut chůze do 
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centra). V těsné blízkosti budovy se z jedné strany nachází administrativní budova a z druhé 

průmyslový objekt. Okolní nemovitosti v ulici jsou typologicky velmi podobné- staré 

vícepodlažní budovy, se zanedbanou venkovní údržbou. Parkování je možné před budovou na 

vyznačených parkovacích místech, nebo v otevřeném dvoře, ve kterém je řada možností, kde 

zaparkovat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          obrázek č. 1: Městské části4 

 

Na obrázku č. 2 je znázorněno všech 29 samosprávných městských částí. Černou 

šipkou je zde vyznačena přibližná poloha naší oceňované nemovitosti. Vpravo na obrázku je 

dále znak městské části Brno- střed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Městské části v Brně (www.brno.cz/sprava-mesta/mestske-casti) 

Obrázek 3 - Poloha oceňované nemovitosti v Brně (www.mapy.cz) 
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4.1.2 Popis pozemku 

Pozemek má p.č. 88/1 a je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a 

nádvoří. Jeho celková plocha je 1.231 m2 a je téměř celý zastavěn naší oceňovanou 

nemovitostí. Pozemek je rovinatého, obdélníkového charakteru, s výstupky a nenachází se na 

něm žádné trvalé porosty. Bezproblémový příjezd a přístup je možný ze zpevněné 

komunikace, ve vlastnictví statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 602 00 Brno.  V porovnání s ostatními pozemky v okolní zástavbě se naše oceňovaná 

nemovitost řadí k těm větším.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 4 vidíme oceňovaný pozemek p.č. 88/1 na výřezu katastrální mapy, 

z portálu ČUZK. Obrázek č. 5 je totožný s předchozím, akorát je využito režimu ortofoto a 

dává nám tak skutečný letecký náhled na pozemek a oceňovanou nemovitost. 

Obrázek 4 - Pozemek p.č. 88/1 (www.cuzk.cz) 

Obrázek 5 - Pozemek p.č. 88/1- ortofoto (www.cuzk.cz) 
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Na obrázku č. 6 jsou vyznačeny naše oceňované nemovitosti v územním plánu města 

Brna. Nacházejí se v zóně smíšené plochy obchodu a služeb, označené zkratkou SO, pod 

oranžovou barvou. Detailnější popis situace v územním plánu a přípustnost/nepřípustnost 

staveb v těchto plochách jsou rozebrány v kapitole: Zkouška legální přípustnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 7 je vyznačen náš oceňovaný pozemek na aktuálně platné Cenové mapě 

města Brna, s účinností od 1. 1. 2014. V této lokalitě je cena stavebního pozemku stanovena 

na 2.500 Kč za m2. Ve srovnání s dalšími průmyslovými oblastmi ve městě Brně je tato cena 

mírně podprůměrná. Od sousedního pozemku je již cena za m2 za 4.330 Kč a to z důvodu, že 

tam průmyslová zóna končí a začíná zóna komerční a obytná. Tímto směrem se nachází ulice 

Křenová, která vede k vlakovému nádraží.  

 

 

Obrázek 6 - Územní plán (http://gis.brno.cz/ags/upmb) 

Obrázek 7 - Cenová mapa (http://gis5.brno.cz/flex/) 
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Na obrázku č. 8 vidíme povodňovou mapu pro naši lokalitu, vygenerovanou portálem 

cap.cz. Celkem jsou 4 povodňové zóny. Jsou to zóny se zanedbatelným nebezpečím, nízkým 

nebezpečím, středním nebezpečím a vysokým nebezpečím. Naše nemovitosti se nachází ve 2. 

povodňové zóně a to v zóně snízkým nebezpečím výskytu povodně. Je tomu tak z důvodu 

Svitavy a Mlýnského potoka. Tyto dva vodní toky se nachází v bezprostřední blízkosti, jak lze 

na povodňové mapě vidět.  

 

4.2 OBECNÝ A TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Oceňovaná nemovitost se nachází na východní straně od centra města Brna, v ulici 

Špitálka, číslo popisné 60, v lokalitě typologicky různých nemovitostí. Budova je situována 

na pozemku p.č. 88/1 a je zde jedinou stavbou. Je jednou z mnoha dalších budov, které tvořily 

v minulosti areál Mosilany.  

Jedná se o pětipodlažní, částečně podsklepenou budovu, bez půdy, nebo podkroví, 

stojící v řadové zástavbě dalších nemovitostí. Z ulice Špitálka je průjezdná směrem do 

vnitrobloku, kde se nachází typologicky obdobné nemovitosti. V průjezdu se nachází nákladní 

rampa a schodiště. Všech 5 nadzemních podlaží je vertikálně propojeno 2 nákladními výtahy. 

Jedná se o skeletovou stavbu s monolitickými železobetonovými osmiúhelníkovými sloupy. 

Základové konstrukce jsou betonové, s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové 

konstrukce jsou cihlové a stropy trámové, železobetonové. Střecha je plochá, s hydroizolací. 

Nášlapné vrstvy jsou z betonové mazaniny, dveře dřevěné s ocelovými zárubněmi. Rozvod 

elektroinstalace (230/400 V) je proveden. Okna jsou jednoduchá, kastlová. Objekt je napojen 

na obecní vodovod, plynovod, kanalizaci a elektrickou síť. Budova má bleskosvodovou 

ochranu. 

Obrázek 8 - Povodňová mapa (www.cap.cz) 
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Současný stavebně technický stav budovy je podprůměrný. Na stavbě nejsou žádné 

statické vady, ani trhliny v obvodových zdech, které by ohrožovaly funkčnost stavby. 

Celkově ale nebyly do budovy investovány již dlouhou dobu žádné prostředky na opravy jak 

interiéru, tak exteriéru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 POPIS OBJEKTU – HISTORIE 

Náš oceňovaný objekt budovy číslo 15 se nachází v areálu čtyř samostatných továren. 

Tento areál byl vystavěn po stranách svitavského náhonu. Ze severní strany tvoří hranice 

železniční trať ve směru Praha- Česká Třebová, západní strana je lemována ulicí Vlhkou a 

Obrázek 9 - Venkovní pohled na oceňovanou nemovitost 

Obrázek 10 - Náhled do interiéru 3 NP 
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východní ulicí Špitálka. Z jižní strany areálu je ulice Křenová. Stavební ráz areálu, který se 

v době jejího založení, jmenoval Moravskoslezské vlnařské závody, je dán působením 

architekta Bruno Bauera, který zde ve 20. letech 20. století působil. Nejen budova na ulici 

Špitálka60 / 12 prošla v této době zásadní rekonstrukcí s uplatněním železobetonových 

konstrukcí. Bauerovy stavby z prvních tří desetiletí 20. století spoluvytváří obraz bývalých 

textilních center Čech, Moravy a Slezska. V našem areálu byly také realizovány jeho 

patentované konstrukce, primárně určené pro barevny a jejich speciální nároky na 

odvětrávání. V toce 1948 byl areál přejmenován na Mosilanu, vlnařské závody, národní 

podnik. Velké změny přišly 27. října téhož roku, když byla vydána vyhláška ministra 

průmyslu o znárodnění podniků textilního průmyslu, podle zákona č. 114/1948 Sb,. 

Národnímu podniku Mosilaně (dále jen n.p.) v té době zůstalo jen sedm závodů, zbylé 

připadly do jiných n.p. V roce 1950 měly všechny n.p. sdružující Mosilanu, Vlněnu a Vlnap, 

dle dobových statistik 7.242 zaměstnanců, ročně vyrobily 9.368.000 tkanin, z čehož šlo 

1.647.000 na vývoz. V průběhu padesátých a šedesátých let probíhaly postupně další přesuny 

a docházelo k uzavírání některých provozoven. V roce 1964 došlo k reorganizaci vlnařského 

průmyslu a vzniklo Oborové ředitelství vlnařského průmyslu. To vydrželo až do roku 1975, 

kdy vzniklo Generální ředitelství vlnařského průmyslu, pod které spadaly veškeré národní 

podniky v Československu. To vydrželo až do devadesátých let 20. století. Po tzv. sametové 

revoluci došlo k velkým změnám. Plánované hospodářství bylo nahrazeno tržním, přišla 

restrukturalizace a privatizace, což tyto podniky velmi poškodilo. Mosilana působila až do 

roku 1992 a po celou dobu své existence se orientovala na export. Veškerá výroba byla 

koncentrována do areálu v Brně- Černovicích, kde byly postupně vybudovány nové výrobní a 

skladovací objekty. (2) 

Mosilana i Vlněna patřily ve své době k výrazným firmám, exportujících do celého 

světa. Tradičními výrobky brněnských závodů byly tkaniny z mykané i česané příze. 

V sortimentu byly na výběr všechny tkaniny pro svrchní ošacení. V současné době se firma ve 

výše zmíněném areálu Brno- Černovice nazývá Nová Mosilana a nabízí také celou řadu 

učebních oborů. (3) 
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Na obrázku č. 11 je znázorněn soubor textilních továren mezi ulicemi Křenová, 

Špitálka a Vlhká, kolem roku 1989. Pod bodem číslo 5, můžeme vidět naši oceňovanou 

nemovitost. V té době to byla hlavní tovární budova, ve které byla suchá úpravna, sklad, 

vyšívárna, přádelna a administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku číslo 12 je vyfocena naše oceňovaná nemovitosti z ulice Špitálka (v 

předchozím obrázku pod číslem 5). Tato fotografie je z roku 2010 a odpovídá současnému 

stavu. 

 

Obrázek 11 - Soubor textilních továren (Kulturní dědictví 

brněnského vlnařského průmyslu) 

Obrázek 12 - Aktuální silniční pohled na oceňovanou nemovitost 

(vlastní zdroj) 
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4.4 LOGICKÁ VYUŽITÍ OBJEKTU ŠPITÁLKA 60/12 

Na základě zjištění informací ohledně mého zkoumaného objektu, navrhuji nové 

varianty využití, které budoupodrobeny analýze nejvyššího a nejlepšího využití. Tyto varianty 

projdou zkouškami této metody a budou postupně selektovány na uskutečnitelné, 

uskutečnitelné, ale logicky neopodstatněné a neuskutečnitelné. Cílem je pomocí této analýzy 

zjistit, zdali je některá z těchto variant pro můj zkoumaný objekt opodstatněná a 

uskutečnitelná, bude případně generovat výnos a návratnost investice bude co nejkratší.  

Zde jsou uvedeny vybrané varianty pro posouzení pomocí metody HABU, které budou 

posouzeny pomocí zkoušek legální přípustnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatněnosti a 

maximální výnosnosti:  

 

 Zachovat stávající stav nemovitosti 

 

 Rekonstrukce - modernizace současných prostorů 

 

 Prodej nemovitosti jako celku 

 

 Demolice budovy a následný prodej pozemku/ stavba nového objektu 

 

 Nákupní centrum 

 

 Hotel se stravovací provozovnou 

 

 Přístavba dalších budov 

 

 Nástavba 

 

 Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vestavby bytů 

ve volných prostorech, které nejsou pronajímány 

 

 Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vybudování 

sportovního zázemí ve volných prostorech, které nejsou pronajímány 
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4.5 METODA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ - HABU 

V této kapitole začínám vyhodnocovat zvolené varianty řešení u budovy číslo 15, 

v objektu Mosilana a to metodou nejvyššího a nejlepšího využití (dále jen HABU). Celkem 

bude posouzeno 10 možností, kterými by se naše oceňovaná nemovitost mohla změnit. Každá 

z těchto variant bude ve zkouškách fyzické možnosti a legální přípustnosti, posouzena podle 

uskutečnitelnosti. Varianty, které budou vyhodnoceny jako uskutečnitelné, budou dále 

podrobně rozebrány ve zkoušce finanční opodstatněnosti. Budou na ně aplikovány oceňovací 

metody a to na základě reálných čísel.Každá z těchto variant bude individuálně posouzena. Na 

závěr budou výsledky z těchto variant porovnány a vyhodnocena efektivita případné 

realizace. Na základě toho bude vybrána nejlepší varianta podle metody HABU. 

 

Jednotlivé varianty budou vyhodnoceny jako: 

 uskutečnitelné  

 neuskutečnitelné   

 uskutečnitelné, ale logicky neopodstatněné   

 

4.5.1 HABU- zkouška legální přípustnosti 

Tato kapitola rozebírá jednotlivé varianty z hlediska posouzení legální přípustnosti. 

Bere se v potaz veškerá legislativa, která je s nemovitostí spojena. Naše varianty ovlivňuje 

pouze současně platný územní plán a index podlažnosti. 

Dle územního plánu se naše nemovitost nachází na pozemku s označením SO – 

smíšené plochy obchodu a služeb. Ty slouží hlavně k umístění obchodních a servisních 

provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení. Pokud objekty v této ploše tvoří 

blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití minimálně části 

vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 

obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště), tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění 

podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že část vnitrobloku bude využívána, 

jak je výše požadováno.  
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V rámci smíšených ploch obchodu a služeb jsou přípustné: 

 administrativní budovy 

 maloobchodní provozovny do velikosti 1.500 m2 prodejní plochy 

 maloobchodní provozovny do velikosti 3.000 m2 prodejní plochy za 

předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru 

území a zajištění parkování v objektu 

 Provozovny stravování a ubytovací zařízení 

 Řemeslné provozovny 

 Služebny městské policie 

 Stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a 

sportovní účely, včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center 

pohybových aktivit 

 Zábavní zařízení 

V rámci smíšených ploch obchodu a služeb mohou být podmínečně přípustné: 

 Stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná o integrované objekty, ve kterých 

je funkce bydlení v rozsahu max. 60 % hrubé podlažní plochy objektu 

 Byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí 

stavebního objemu předmětné provozovny 

 Maloobchodní provozovny do 3.000 m2 prodejní plochy nesplňující výše 

uvedené podmínky pro přípustné stavby. (22) 

První posuzovanou variantou je zachovat stávající stav nemovitosti. Podstatná část 

této varianty je již rozebrána v kapitole: aktuální stav využívanosti. Z hlediska posouzení 

legální přípustnosti je vše v pořádku a této variantě neodporuje. Druhou z možností je 

rekonstrukce. Modernizace interiéru a exteriéru je z hlediska této stránky HABU v pořádku a 

nic mu nebrání. Stejně tak této zkoušce vyhovují varianty prodeje nemovitosti jako celku, 

demolice budovy s následným prodejem pozemku, vestavba bytů, hotel se stravovací 

provozovnou a eventuální přístavba dalších budov. První variantou, která zkouškou legální 

přípustnosti neprošla, je nástavba. Budova je už tak dost vysoká a následná nástavba by byla 

v rozporu s indexem podlažnosti. Druhou variantou, která je v rozporu s legální přípustností, 

je vybudování nákupního centra. To rozhodně nespadá do kategorie maloobchodních 

provozoven. S ohledem na velikost naší budovy je třeba tuto variantu vyloučit.  
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Tabulka 1 - Vyhodnocení posuzovaných variant dle legální přípustnosti 

Posuzovaná varianta dle metody HABU – legální přípustnost  

Zachovat stávající stav nemovitosti  

Rekonstrukce – modernizace současných prostorů  

Prodej nemovitosti jako celku  

Demolice budovy a následný prodej pozemku/ stavba nového objektu  

Vybudování nákupního centra  

Vybudování hotelu se stravovací provozovnou  

Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vestavby nových 

bytů ve volných prostorech, které nejsou pronajímány  

Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vybudování 

sportovního zázemí ve volných prostorech, které nejsou pronajímány  

Přístavba dalších budov  

Nástavba  

 

V tabulce č. 1 jsou vyhodnocené varianty, posouzené dle metody HABU – zkoušky 

legální přípustnosti. Z původních 10 variant jich je 8 uskutečnitelných a 2 neuskutečnitelné, 

tedy v rozporu se zkouškou legální přípustnosti.  
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4.5.2 HABU- zkouška fyzické možnosti 

Ve zkoušce fyzické možnosti budu postupně posuzovat vertikální a horizontální 

prostorové možnosti nemovitosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku číslo 13 je výřez katastrální mapy, který nám ukazuje naši oceňovanou 

budovu, v sousedství okolních nemovitostí a pomáhá nám tak při posuzování fyzické 

možnosti jednotlivých variant.  

Variantami, které prošly bez problému v rámci zkoušky fyzické možnosti, jsou 

zachování stávajícího stav nemovitosti, rekonstrukce – modernizace současných prostorů, 

prodej nemovitosti jako celku, vybudování hotelu se stravovací provozovnou a vestavba 

nových bytů. Jedinou variantou, která zkouškou fyzické možnosti neprošla, je přístavba 

dalších budov. Budova má z čelní strany ulici Špitálku a ze zadní strany areál, s dalšími 

pronajatými nemovitostmi. Z jedné boční strany je rezidenční a z druhé komerční nemovitost. 

Z toho důvodu není místo pro eventuální přístavbu k naší oceňované nemovitosti a tedy 

s touto variantou nebudeme dále počítat. Posouzení možnosti vybudování sportovního zázemí 

je sice varianta uskutečnitelná, ale logicky neopodstatněná. Hlavní problémy vidím z důvodů 

potřeby rozsáhlých oprav a celkové nevhodnosti interiéru pro tyto účely. Z těchto důvodů 

variantu nedoporučuji a nebude dále řešena. Dále nebude počítáno s demolicí budovy a 

následným prodejem pozemku. Budova je již v současné době využívána z necelých 50% a po 

provedení určitých změn toto číslo poroste. Dle mého názoru má budova v sobě momentálně 

Obrázek 13 - Náhled katastrální mapy na oceňovanou nemovitost (www.cuzk.cz) 
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nevyužitý potenciál a z toho důvodu nedoporučuji demolici a řadím ji do kategorie 

uskutečnitelné, ale logicky neopodstatněné.  

 

Tabulka 2 - Vyhodnocení posuzovaných variant dle fyzické možnosti 

Posuzovaná varianta dle metody HABU – fyzická možnost  

Zachovat stávající stav nemovitosti  

Rekonstrukce – modernizace současných prostorů  

Prodej nemovitosti jako celku  

Demolice budovy a následný prodej pozemku/ stavba nového objektu  

Vybudování hotelu se stravovací provozovnou  

Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vestavby nových 

bytů ve volných prostorech, které nejsou pronajímány  

Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vybudování 

sportovního zázemí ve volných prostorech, které nejsou pronajímány  

Přístavba dalších budov  

 

V tabulce č. 2 jsou vyhodnocené varianty, posouzené dle metody HABU – zkoušky 

fyzické možnosti. Ze zbylých 8 variant jich je 5 uskutečnitelných, 1 neuskutečnitelná a 2 

uskutečnitelné, ale logicky neopodstatněné.  
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4.5.3 HABU- zkouška finanční opodstatněnosti 

Zkouškou, která bude nejvíce dopodrobna rozebrána a vyčíslena reálnými čísly a to na 

základě aplikace oceňovacích metod, se nazývá zkouška finanční opodstatněnosti. Po aplikaci 

této metody na zbylé varianty, které prošly zkouškami legální přípustnosti a fyzické možnosti, 

získáme představu o tom, která z těchto variant je pro naši nemovitost nejlepší.  

Těmito variantami, které budou dále posuzovány dle zkoušky finanční 

opodstatněnosti, jsou zachování stávajícího stavu nemovitosti, plánovaný prodej nemovitosti 

jako celku a stavební úprava spojená s vestavbou nových bytových jednotek. Jako logicky 

neopodstatněnou variantou je vyhodnoceno vybudování hotelu se stravovací provozovnou. 

Celkově je velmi nevhodné zde vybudovat hotelové zařízení se stravovací provozovnou a to 

hlavně z důvodů vysoké konkurence v okolí, kde se stravovacích a levných ubytovacích 

zařízení nachází dostatek. Dále by dle mého názoru, byla cena na přestavbu nemovitosti, aby 

byla odpovídající této variantě, neúměrně vysoká tržbám, které by z ní plynuly. Tuto variantu 

tedy nedoporučuji, stejně jako celkovou rekonstrukci- modernizaci současných prostorů. 

Budova číslo 15 v areálu Mosilany je skoro z 50% využívána pro účely, které nepotřebují 

rekonstrukci. K té dojde v rámci vestavby bytů, ale celková rekonstrukce je logicky 

neopodstatněná.  

 

Tabulka 3 - Vyhodnocení posuzovaných variant dle zkoušky finanční opodstatněnosti 

Posuzovaná varianta dle metody HABU – fyzická možnost  

Zachovat stávající stav nemovitosti  

Celková rekonstrukce – modernizace současných prostorů  

Prodej nemovitosti jako celku  

Vybudování hotelu se stravovací provozovnou  

Stavební úprava- změna dokončené stavby. Posouzení možnosti vestavby nových 

bytů ve volných prostorech, které nejsou pronajímány  

 

V tabulce č. 3 jsou vyhodnocené varianty, posouzené dle metody HABU – zkoušky 

finanční opodstatněnosti. U zbylých 5 variant jsou 3 uskutečnitelné a 2 uskutečnitelné, ale 

logicky neopodstatněné. 
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4.6 MODELOVÁ SITUACE 

Před tím, než budeme výše zmíněné varianty rozebíratdle zkoušky finanční 

opodstatněnosti, je třeba si stanovit modelovou situaci, kterou se budeme v rámci jednotlivého 

posuzování řídit. Rozhodl jsem se na celou nemovitost nahlížet z pohledu aktuálního 

vlastníka, což je firma Alfa Properties s.r.o. Ta má celou nemovitost ve vlastnictví a 

pronajímá ji jako skladové, výrobní a administrativní prostory. Odpadá nám tedy nutnost 

danou nemovitost koupit, budeme zkoumat efektivnost jejich změn a návratnost plánovaných 

investicí. Budeme zjišťovat tři možné varianty a to prodej nemovitosti jako celku, zachování 

stávajícího stavu a vestavbu bytových jednotek do 3. a 4. NP, s ponecháním aktuálních 

pronajímaných prostorů v ostatních podlažích. Pro stavební práce spojené s vestavbou 

bytových jednotek budou potřeba nemalé finanční prostředky.  

4.7 FINANČNÍ KRYTÍ 

Dáváme předpoklad, že vlastník nemovitosti pokryje vzniklé náklady z 20%. Na 

zbylých 80% nákladů bude pořízen investiční úvěr u banky pro fyzickou osobu (OSVČ). 

Z pravidla jsou úvěry nabízeny na maximální dobu splatnosti 20 let. Rozhodl jsem se zvolit 

dva typy úvěrů a to se splatností 10 a 20 let. Úroková sazba je stanovena pevná, po celou 

dobu splatnosti. Zdrojem financování bude buďto příjem z pronájmu, nebo kapitál z prodeje 

vestavěných bytových jednotek.  

 

Tabulka 4 - Možnosti financování 

Sazba (%) Doba splácení/měsíce Anuita (Kč) Úvěr (Kč) Přeplatek (Kč) Celková cena (Kč)

2,23 120 261 882 28 145 078 3 280 751 31 425 829

Sazba (%) Doba splácení/měsíce Anuita (Kč) Úvěr (Kč) Přeplatek (Kč) Celková cena (Kč)

2,86 240 154 127 28 145 078 8 845 353 36 990 431

Investiční úvěr - 10 let

Investiční úvěr - 20 let

 

V tabulce č. 4 jsou znázorněny dvě varianty investičních úvěrů, které lze pro 

financování našeho projektu uvažovat. Ve výpočtech je počítáno s investičním úvěrem po 

dobu 10 let, který vychází mnohem výhodněji a je reálné ho v průběhu času financovat. 

Vyčíslený investiční úvěr je již přesně vyčíslen na variantu, která vyšla jako maximálně 

výnosná.  
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4.8 PRODEJ NEMOVITOSTI JAKO CELKU 

První variantou řešenou dle zkoušky finanční opodstatněnosti je prodej nemovitosti 

jako celku.  

Pro vypočítání porovnávací hodnoty naší oceňované nemovitosti, bylo srovnáváno 

celkem 9 obdobných budov, které byly na úvod zkoumány pomocí Grubbsového 

parametrického testu. Ten neukázal žádné výraznější odchylky a všech 9 porovnávaných 

nemovitostí tímto testem prošlo a nebyla žádná z nich vyloučena. Výsledek porovnávací 

hodnoty, který nám poslouží jako posouzení, zdali je výhodné nemovitost prodat jako celek, 

je tedy určen z 9 obdobných nemovitostí.  Ve srovnání obdobných nemovitostí, je uveden 

popis realitních kanceláří, které jednotlivé objekty inzerují. Klíčové informace, které jsou při 

výpočtu porovnávací hodnoty podstatné, jsou zdůrazněny tučně a uvedeny na konci každého 

inzerátu. Do databáze porovnávaných objektů lze nahlédnout v příloze č. 1.  

 

Tabulka 5 - Nemovitosti využité v 1. porovnávací metodě 

č. Plocha pozemku (m) Lokalita Užitná plocha (m
2
)

1 1 119 Královo Pole Brno 1 981

2 5 151 Blansko 6 936

3 6 273 Slatina Brno 5 449

4 686 Hrušovany u Brna 1 800

5 877 Ivančice - centrum 1 800

6 1 537 Královo Pole- Brno 4 950

7 1 490 Modřice 5 790

8 5 446 Královo Pole, Brno 6 190

9 1 765 Přízřenice - Brno 1 765
 

Ve výše uvedené tabulce číslo 5 můžeme vidět nemovitosti využité při porovnávací 

metodě. Všechny jsou v radiu maximálně 20 km od naší oceňované nemovitosti – Budovy 

číslo 15 v areálu Mosilana. Dále jsou v tabulce uvedeny plochy pozemků a hlavně užitné 

plochy, které hrají klíčovou roli při určení hodnoty m2 užitné plochy při porovnávací metodě.  

Předtím, než bude vypočtena porovnávací hodnota naší oceňované 

nemovitosti,proběhne testování pomocí Grubbsova testu extrémních odchylek. Na základě 

něho je možno objektivně vyloučit zkoumané veličiny, které jsou příliš odlišné od ostatních 

zkoumaných veličin. Pokud by tam takové veličiny byly a Grubbsovým testem vyloučeny 
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nebyly, mohl by být výsledek porovnávací metody velmi zkreslený a neodpovídal by 

skutečnosti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl Grubbsův test extrémních odchylek aplikovat.  

Tabulka 6 - Výpočet Grubbsového testu 

Číslo Lokalita Inzertní ceny (Kč) Číslo Dtto seřazené MIN - MAX

1 Královo Pole, Brno 4 291 6 2 424

2 Blansko 3 209 2 3 209

3 Slatina 4 404 7 3 282

4 Hrušovany u Brna 5 280 5 3 509

5 Ivančice- centrum 3 509 1 4 291

6 Královo Pole, Brno 2 424 3 4 404

7 Modřice 3 282 4 5 280

8 Královo Pole, Brno 6 464 9 5 660

9 Přízřenice, Brno 5 660 8 6 464

Průměr 4280,33

S 1241,50 n = 9 

x1 2424,00 T1α=Tnα = 2,109 

xn 6464,00

T1 1,495230285 Tn < T1α Vyhovuje

Tn 1,758889136 T1 < T1α Vyhovuje

n 2,109

Grubbsův test extrémních odchylek

 

V tabulce č. 6 je vypočítaný Grubbsův test extrémních odchylek, který byl proveden 

před porovnávací metodou. Vyšlo nám, že všech 9 porovnávaných nemovitostí vyhovuje a 

tudíž je můžeme použít dále.  

V dalším kroku jsem si určil koeficienty, které potřebujeme pro výpočet indexu 

odlišnosti. Těchto koeficientů jsem zvolil celkem 6 a jsou to:  

 Koeficient úpravy dle velikosti pozemku  

 Koeficient úpravy dle lukrativnosti lokality 

 Koeficient úpravy dle stavebně- technického stavu nemovitosti 

 Koeficient úpravy dle vybavení interiéru 

 Koeficient úpravy dle jiných odlišností 

 Koeficient úpravy dle úvahy znalce 

Každý z těchto koeficientů jsem vzájemně porovnal mezi sebou a s naší oceňovanou 

nemovitostí. Na základě toho jsem v tabulce určil hodnoty jednotlivých koeficientů, které 

nám přímo ovlivňují výslednou cenu možného prodeje oceňovaných objektů a tedy 

jednotkovou cenu za m2 užitné plochy.  
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Tabulka 7 - Výpočet porovnávací metody budovy č. 15 v objektu Mosilana 

1 8 500 000 0,85 7 225 000 0,99 1,05 0,95 1,00 0,95 0,95 0,89 6 439 218 3 250

2 22 345 000 0,85 18 993 250 1,05 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18 945 767 2 732

3 24 000 000 0,85 20 400 000 1,05 1,03 1,05 1,05 1,00 1,02 1,16 23 629 045 4 336

4 9 504 000 0,85 8 078 400 0,98 0,98 1,05 1,05 1,02 1,02 1,05 8 475 536 4 709

5 12 250 000 0,85 10 412 500 0,98 0,95 1,02 1,00 1,00 1,00 0,95 9 887 918 5 493

6 12 000 000 0,85 10 200 000 1,00 1,05 0,98 1,00 0,95 0,98 0,96 9 771 590 1 974

7 19 000 000 0,85 16 150 000 1,00 0,98 1,00 1,00 0,95 0,95 0,88 14 283 868 2 467

8 40 000 000 0,85 34 000 000 1,05 1,05 1,05 1,05 1,00 1,00 1,16 39 359 250 6 359

9 9 900 000 0,85 8 415 000 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 1,00 0,96 8 081 766 4 579

Maximum 6 359

Minimum 1 974

Průměr 3 989

Směrodatná odchylka 1 389

Průměr mínus směrodatná odchylka 2 600

Průměr plus směrodatná odchylka 5 378

Průměrná jednotková cena na m2 užitné plochy (po zaokrouhlení) 3 990

K1 Koeficient úpravy dle veliksoti pozemku

K2 Koeficient úpravy dle lukrativnosti lokality

K3 Koefieient úpravy dle stavebně- technického stavu nemovitosti 

K4 Koeficient úpravy dle vybavení interiéru

K5 Koeficient úpravy dle jiných odlišností

K6 Koeficient úpravy dle úvahy znalce

INDEX ODLIŠNOSTI IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 )

K2- 

lokalita
Číslo

Požadovaná 

cena (Kč)

Koef. 

redukce 

na 

pramen 

ceny

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

(Kč)

K1 - 

velikost 

pozemku

Jednotková cena na 

m2 užitné plochy 

(Kč)

K3- stav 

nemovito

sti

K4- 

vybavení
K5- jiné

K6- 

posouzení 

znalce

IO (1-6)

Cena možného 

prodeje oceň. 

Objektu (Kč)
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4.8.1 Analýza a výpočet jednotkové ceny u budovy číslo 15 v objektu Mosilana 

Po provedení průzkumu inzerovaných nemovitostí a po srovnání všech 9 obdobných 

nemovitostí, nám vyšla výsledná průměrná cena za m2 užitné plochy. Nabídková cena na m2 

užitné plochy se dle inzerátů pohybovala od 2.424 Kč do 6.464 Kč. Po aplikaci porovnávací 

metody, pomocí indexů odlišnosti nám výsledná jednotková cena na m2 užitné plochy vyšla 

po mírném zaokrouhlení 3.990 Kč. Tuto hodnotu použijeme pro zjištění celkové tržní 

hodnoty budovy číslo 15 v objektu Mosilana.  

4.8.2 Výsledná hodnota budovy číslo 15 v objektu Mosilana 

Naše oceňovaná nemovitost má celkem 5.552 m2 užitné plochy, jak je v následující 

kapitole zjištěno. Po vynásobení jednotkovou cenou za m2 užitné plochy je tedy hodnota 

budovy 22.152.480 Kč. Po zaokrouhlení lze uvažovat cenu za nemovitost stanovenou přímým 

porovnáním 22.150.000 Kč. Jelikož na celou situaci nahlížíme z pohledu vlastníka 

nemovitosti a odpadá nám tedy nutnost naši oceňovanou budovu kupovat, nahlížím na tuto 

variantu jako finančně opodstatněnou. Z důvodu zamýšlených rozsáhlých změn a 

plánovanému zefektivnění budovy, uvažuji po zjištění tržní ceny nemovitosti tuto variantu za 

logicky neopodstatněnou. I přes finanční opodstatněnost bych její prodej jako celku 

nedoporučil.  
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4.9 ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU BUDOVY ČÍSLO 15 

V AREÁLU MOSILANA 

V této kapitole je rozebrán současný stav budovy číslo 15 v objektu Mosilana a 

ukazuje nám potenciál této nemovitosti. V první části jsou zjištěny prostorové možnosti 

nemovitosti. Je zde uveden celkový počet m2, aktuální pronajímané prostory, společné 

prostory, eventuálně možné pronajímatelné prostory a vyčíslen vzájemný procentuální poměr. 

Je rozebráno všech 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží a také budova jako celek.  Ve druhé 

části této kapitoly je popsána finanční stránka nemovitosti z hlediska nájmů a služeb. 

4.9.1 Prostorový potenciál jednotlivých podlaží 

 

Tabulka 8 - Současné využití prostorů v 1 PP 

Celkový počet m
2

Aktuálně  pronajímané prostory m
2

Pronajímatelné prostory m
2

Společné prostory m
2

Poměrově (%) 0/89,3/10,7

Aktuální stav 1. podzemního podlaží

180,28

0

161

19,28

 

V tabulce č. 8 jsou rozebrány prostory v jediném podzemním podlaží naší oceňované 

nemovitosti. Celkem je zde k dispozici pouze 180,28 m2, jedná se tedy o mnohem menší 

podlaží, než zbylá nadzemní. Aktuálně zde nejsou pronajímány žádné prostory, které se svých 

charakterem nejvíce hodí jako skladovací. Nabízí se zde také varianta podzemního parkování, 

ale s tou nebude v diplomové práci počítáno, jelikož je v okolí hodně možností, kde auto 

zaparkovat.  

 

Tabulka 9 - Současné využití prostorů v 1 NP 

Celkový počet m
2

Aktuálně  pronajímané prostory m
2

Pronajímatelné prostory m
2

Společné prostory m
2

Poměrově (%) 55,6/24,8/19,6

Aktuální stav 1. nadzemního podlaží

1104,5

613,36

274,45

216,69
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Tabulka č. 9 popisuje prostory v prvním nadzemním podlaží, které jsou z větší části 

nyní využívány. Tyto prostory využívají dvě různé firmy, které lze dohledat v tabulce druhé 

části této kapitoly.  Jedna využívá prostory jako výrobní, pro zpracování dřevařských výrobků 

a druhá jako skladovací prostory. Zbývající pronajímatelné prostory jsou 216,69 m2 a tvoří 

24,8% z celkové užitné plochy prvního nadzemního podlaží. Společné prostory tvoří 19,6 m2 

celkové užitné plochy a jsou v porovnání s ostatními podlažími největší.  

 

Tabulka 10 - Současné využití prostorů ve 2 NP 

Celkový počet m
2

Aktuálně  pronajímané prostory m
2

Pronajímatelné prostory m
2

Společné prostory m
2

Poměrově (%) 84,1/0/15,9

Aktuální stav 2. nadzemního podlaží

1 065,40

895,55

0,00

169,85

 

V tabulce č. 10 vidíme využití současných prostorů ve 2. nadzemním podlaží. Toto 

podlaží je celé pronajato celkem čtyřem různým firmám. Dva z pronajatých prostorů jsou 

administrativní a tomu také odpovídá mnohem vyšší cena za m2 pronajatého prostoru. Třetí a 

největší prostor je skladového charakteru, který využívají ke skladování poštovních balíků a 

zásilek. Čtvrtý prostor je přizpůsoben jako logická herna a nabízí tedy moderní formu zábavy. 

Tyto prostory patra jsou největší pronajímané v celé budově a podílí se nejvyšší mírou na 

inkasovaném nájemném. 

 

Tabulka 11 - Současné využití prostorů v 3 NP 

Celkový počet m
2

Aktuálně  pronajímané prostory m
2

Pronajímatelné prostory m
2

Společné prostory m
2

Poměrově (%) 0/90,0/10,0

Aktuální stav 3. nadzemního podlaží

1 087,14

0,00

978,05

109,09

 

Zde v tabulce č. 11 jsou rozepsány prostory ve 3. nadzemním podlaží, které je celé 

nevyužívané. Ze všech pater je jediné, které je celé volné a nabízí největší potenciál 
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k návrhům a inovacím. Celkově je zde 978,05 m2 nepronajatých prostorů a v dalších částech 

praktické části diplomové práce je toto podlaží společně se 4. NP nejvíce řešeno. 

 

Tabulka 12 - Současné využití prostorů ve 4 NP 

Celkový počet m
2

Aktuálně pronajímané prostory m
2

Pronajímatelné prostory m
2

Společné prostory m
2

Poměrově (%) 18,4/65,6/16,0

Aktuální stav 4. nadzemního podlaží

1 053,26

193,70

691,37

168,19

 

Tabulka č. 12 popisuje prostory ve 4. nadzemním podlaží, které jsou z velké části 

nevyužity. V současném nájmu je zde pouze jedna firma, která prostory využívá jako 

skladovací. S celkovými 691,37 m2 je druhým největším podlažím s volnými prostory 

k pronajmutí.  

 

Tabulka 13 - Současné využití prostorů v 5 NP 

Celkový počet m2

Aktuálně pronajímané prostory m2

Pronajímatelné prostory m2

Společné prostory m
2

Poměrově (%) 48,7/37,4/13,9

Aktuální stav 5. nadzemního podlaží

1 061,37

517,14

397,40

146,83

Tabulka č: 6: Aktuální stav prostorů ve 5. nadzemním podlaží 

Tabulka č. 13 nám ukazuje prostory v 5. nadzemním podlaží, které jsou z necelé 

poloviny pronajaty. V současném nájmu jsou zde tři firmy, z čehož dvě využívají prostory 

jako skladovací a jedna nabízí služby posilovny. Celkově je zde ještě 397,4 m2 volného 

prostoru a to jednu velkou nevyužitou místnost.  
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Tabulka 14 - Aktuální stav prostorů v budově č. 15 v areálu Mosilana 

Celkový počet m
2

Aktuálně pronajímané prostory m
2

Pronajímatelné prostory m
2

Společné prostory m
2

Poměr využívaný a nevyužívaný počet m
2
 v %

Aktuální stav budovy číslo 15 v areálu Mosilana

5 551,95

2 219,75

2 502,27

829,93

40/45/15

 

V tabulce č. 14 můžeme vidět, že celkový počet m2užitné plochy je v budově 5.551,95 

m2, jedná se tedy o velmi prostornou nemovitost. Aktuálně jsou tyto prostory z 40% 

pronajímané a z 15% společné. Společnými prostory se myslí jednotlivá patrová sociální 

zařízení, prostory chodeb a výtahy. Pronajímatelné prostory jsou z celkové užitné plochy 

celkem ve výši 45%, což dává budově velký potenciál ke zvýšení efektivnosti využívání a 

k návrhům na nejrůznější varianty řešení. Nyní je v budově číslo 15 v objektu Mosilana 

pronajímatelných ještě 2.502,27 m2. Veškeré informace ohledně prostorových možností 

nemovitosti jsem zjistil z výkresové dokumentace, která mi byla zapůjčena vlastníkem 

nemovitosti, firmou Alfa Properties s.r.o. 
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4.9.2 Finanční posouzení pronajímaných prostorů 

 

Vlastníkem nemovitosti mi byly poskytnuty také informace ohledně současného 

pronajímání prostorů. Je velice důležité, že se povedlo tyto informace sehnat a nemusíme je 

odhadovat, což by mohlo být velmi nepřesné. S výslednými hodnotami se bude pracovat také 

v dalších částech diplomové práce.  

 

Tabulka 15 - Aktuální stav pronájmů 

Jméno firmy pronajatá plocha (m
2
) kč/m2/měsíc kč/rok

Firma A 31,32 125 46 980,00

Firma B 311,7 17 63 586,80

Firma B 719,39 33 284 878,44

Firma B 193,7 28 65 083,20

Firma B 97,23 33 38 503,08

Firma C 25,2 83 25 099,20

Firma C 77,97 67 62 687,88

Firma D 41,67 115 57 504,60

Firma E 164,26 67 132 065,04

Firma F 449,1 33 177 843,60

Firma G 108,21 33 42 851,16

Celkem 2 219,75 997083,00

Aktuální stav využívanosti boduvy číslo 15 v areálu Mosilana- nájem

 

V tabulce číslo 15 je výše nájmu jednotlivých firem v různých podlažích. Výše nájmu 

bez služeb na m2užitné plochy, se v našem areálu pohybuje od 17 až po 125 Kč. Z výsledků je 

jasně vidět, jaký vliv na nájemné má charakter pronajímaných prostorů a pronajatá plocha. 

Celkově je v budově číslo 15 v objektu Mosilana nyní pronajímáno 2.219,75 m2užitnéplochy. 

Roční výše nájemného, které z nemovitosti plyne, činí 997.083 Kč. Barevnost tabulky nás 

odkazuje na jednotlivá podlaží, aby bylo vidět, které firmy jsou v nájmu.  
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Tabulka 16 - Poplatek za služby spojené s pronájmem 

Jméno firmy pronajatá plocha (m2) kč/m2/měsíc kč/rok

Firma A 31,32 14              5 261,76

Firma B 311,70 14              52 365,60

Firma B 719,39 14              120 857,52

Firma B 193,70 14              32 541,60

Firma B 97,23 14              16 334,64

Firma C 25,20 14              4 233,60

Firma C 77,97 14              13 098,96

Firma D 41,67 14              7 000,56

Firma E 164,26 14              27 595,68

Firma F 449,10 14              75 448,80

Firma G 108,21 14              18 179,28

Celkem 2 219,75 372 918,00

Aktuální stav využívanosti boduvy číslo 15 v areálu Mosilana- služby

 

 

Tabulka číslo 16 nám ukazuje náklady na služby, které musí platit všechny firmy 

pronajímající v naší nemovitosti prostory. Pro celou budovu je cena nastavena paušálně a to 

14 Kč na m2. Společné prostory jsou ve všech patrech budovy a poměrově jsou zastoupeny 

v 10% -19,6% z celkové užitné plochy jednotlivých pater. 
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Tabulka 17 - Celkový nájem všech firem 

Jméno firmy pronajatá plocha (m
2
) kč/m2/měsíc kč/rok

Firma A 31,32 139 52 241,76

Firma B 311,7 31 115 952,40

Firma B 719,39 47 405 735,96

Firma B 193,7 42 97 624,80

Firma B 97,23 47 54 837,72

Firma C 25,2 97 29 332,80

Firma C 77,97 81 75 786,84

Firma D 41,67 129 64 505,16

Firma E 164,26 81 159 660,72

Firma F 449,1 47 253 292,40

Firma G 108,21 47 61 030,44

Celkem 2 219,75 1 370 001,00

Aktuální stav využívanosti boduvy číslo 15 v areálu Mosilana- celkem

 

Tabulka číslo 17 ukazuje, kolik celkově platí jednotlivé firmy za pronájem. Je zde již 

připočítán poplatek 14 Kč za služby, které je třeba platit za pronájem společných prostorů. 

Aktuálně tedy platí veškeré firmy, za pronájem prostorů v budově číslo 15 v objektu 

Mosilany1.370.001 Kč.  

4.9.3 Shrnutí prostorového a finančního potenciálu budovy číslo 15 v objektu 

Mosilana 

V současné době je budova číslo 15 v areálu Mosilana z téměř poloviny nevyužívána a 

je zde mnoho možností, jak by šla eventuálně pronajímat. Nebyly do ní již dlouhou dobu 

investovány žádné peníze a odpovídá tomu také stav zvenčí. Prostory budovy jsou zde 

využívány z největší části jako skladové.  Dále ji firmy využívají také jako dílny, menší 

obchody, kanceláře, nachází se zde posilovna a logická místnost. Velkou výhodou zdejších 

prostor je jejich poloha v centru Brna a také relativně nízká cena nájmu za m2. Je až 

s podivem, že z celkové kapacity je pronajímáno pouze 40% prostorů. 45% prostorů je 

momentálně nevyužívaných a zbylých 15% tvoří prostory společné. Dle finančního posouzení 

pronajímaných prostorů je zřejmé, že prostory jsou pronajímatelné a firmy jsou ochotny za 

pronájem m2 zaplatit od 17ti do 125 Kč + poplatek za služby, který je zde 14 Kč/m2. 

Faktem je, že při současném využití, které je 47% (do maximálního využití nejsou 

započteny společné prostory), činí čisté tržby z ročního nájemného 997.083 Kč. Lze uvažovat, 

že při eventuálním 100% využití a zachování stejné průměrné ceny na m2 užitné plochy, 
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byroční tržby z nájemného činily 2.121.454 Kč. Jedná se pouze o teorii, v praxi by jistě 

plného nájemného dosáhnout nešlo. Z důvodu velmi nízké aktuální využívanosti a zjevnému 

potenciálu pro vylepšení, uvažuji variantu zachování stávajícího stavu za finančně 

neopodstatněnou. Zjištěných 53 % nevyužití budovy nám dává předpoklad k plánovaným 

změnám, kterými jsou vestavby bytových jednotek.  

V tabulkách kapitol prostorového potenciálu jednotlivých podlaží a finančního 

posouzení pronajímaných prostorů jsou uvedeny pouze informace potřebné k aplikaci 

oceňovacích metod. Do tabulky se všemi informacemi je možnost nahlédnout v přílohách mé 

diplomové práce. Jména firem jsou v tabulce fiktivní, ostatní informace ale vychází dle 

skutečného stavu, ke dni 10.2.2017.  

 

 

4.10 POSOUZENÍ MOŽNOSTI VESTAVBY BYTOVÝCH JEDNOTEK 

Jako třetí a zároveň poslední varianta, která kladně prošla posouzením, dle metody 

HABU, je vestavba bytových jednotek do 3 a 4 nadzemního podlaží. Nynější nájemníci jsou 

bezproblémoví a doporučuji je nechat v nájmu za současných podmínek. Z pohledu majitele 

nemovitosti je současný nájem efektivní a dlouhodobý. Pro budoucí nájemníky, nebo majitele 

nově vzniklých bytových jednotek, nepředstavují žádný problém.Tyto prostory vůbec 

nenarušují eventuelní možnosti bydlení, jelikož jsou převážně skladovacího, nebo 

administrativního charakteru. Výrobní prostor je umístěn pouze v 1. nadzemním podlaží. Tato 

varianta bez potíží prošla zkouškou legální přípustnosti. U fyzické možnosti také, je zde 

ovšem třeba provést určité stavební úpravy, které jsou vyčísleny v orientačním propočtu 

jednotlivých prací. Možnosti parkování jsou zde dostatečné. Budoucí nájemníci, nebo majitelé 

těchto bytových jednotek mohou parkovat buďto před naší budovou číslo 15, nebo ve 

vnitrobloku objektu Mosilana.  

Po analýze 3 a 4 nadzemního podlaží jsem se do těchto pater rozhodl na základě 

projektové dokumentace navrhnout a následně vestavět byty o dispozici 1+kk a 2+1. 

Dispozičně řešené byty 1+kk mají navrženou užitnou plochu v rozmezí 45m2 -57 m2. Byty o 

velikosti 2+1 mají navrženou užitnou plochu od 77 m2 do 90 m2. Středem vždy vedou 

společné, komunikační prostory, které ústí do dvou schodišť, na opačných stranách podlaží. 

Z hlediska požární bezpečnosti jsou požadované vzdálenosti dodrženy a vše je v pořádku.  
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Ve 3. nadzemním podlaží je navrhnuto celkem 11 bytů, z čehož jsou dispozičně 

rozvrženy na 6x 1+kk a 5x 2+1. Výška stropu v tomto podlaží je 3,83 m. Výměry 

jednotlivých bytů jsou po zaokrouhlení na celá číslauvedena v následující tabulce č. 18. 

Tabulka 18 - Jednotlivé byty navrhnuté ve 3. NP 

Číslo Dispozice Zastavěná plocha Příčky Akustické zdi Užitná plocha

1 1+kk 49 1,29 2,8 45

2 1+kk 49 1,29 2,8 45

3 1+kk 49 1,29 2,8 45

4 1+kk 49 1,29 2,8 45

5 1+kk 56 1,29 2,3 52

6 1+kk 59 0,86 1,32 57

7 2+1 85 3,24 4,6 77

8 2+1 88 3,09 3,4 82

9 2+1 93 4,29 5,22 83

10 2+1 93 4,29 5,22 83

11 2+1 97 3,09 4,16 90  

Ve 4. nadzemním podlaží jsem navrhl 8 bytů, dispozičně rozvržené na 4x 1+kk a 4x 

2+1. Výška stropu je zde 3,89 m. Výměry jednotlivých bytů jsou po zaokrouhlení na celá 

čísla rozepsány v následující tabulce č. 19.  

Tabulka 19 - Jednotlivé byty navrhnuté ve 4. NP 

Číslo Dispozice Zastavěná plocha Příčky Akustické zdi Užitná plocha

1 1+kk 49 1,29 2,8 45

2 1+kk 49 1,29 2,8 45

3 1+kk 49 1,29 2,8 45

4 1+kk 56 1,29 2,3 52

5 2+1 85 3,24 4,6 77

6 2+1 88 3,09 3,4 82

7 2+1 93 4,29 5,22 83

8 2+1 100 4,29 5,52 90  

 

 

Každý z bytů je dispozičně řešen tak, aby jej bylo možno reálně obývat. Dostatek 

denního světla je také zajištěn pomocí nově nainstalovaných plastových francouzských oken 

v obvodových stěnách budovy. Celkem je v obou podlažích navrhnuto 19 bytových jednotek. 

4.10.1 Analýza možných variant využití u navrhnutých bytů 

Po navrhnutí a vybudování bytových jednotek jsem se rozhodl pro několik variant 

řešení a to: 
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 Prodej všech bytových jednotek 

 Dlouhodobý pronájem bytových jednotek 

 10-tiletý pronájem bytových jednotek a následný prodej  

Jednotlivé varianty budou posouzeny pomocí oceňovacích metod. Je zde využito 

metod porovnávacích, výnosových a nákladových. Dále je prováděnorientační propočet 

stavebních prací, který je s ohledem na nutné stavební úpravy třeba vyčíslit.  

Pro zjištění nejlepší varianty vestavby bytových jednotek je využito porovnávacích 

metod na dispozičně řešené byty 1+kk a 2+1. Dále je počítáno s porovnávací metodou pro 

zjištění nájemného. Další použitou metodou je orientační propočet, pomocí kterého zjistíme 

náklady nutné na vynaložení stavebních úprav, aby byly bytové jednotky připraveny 

k prodeji, nebo pronájmu. Po následné aplikaci výnosových metod ocenění máme dostatek 

informací ohledně vhodnosti a výhodnosti vestavby bytových jednotek do budovy číslo 15 

v objektu Mosilana.  
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4.10.2 Porovnávací metoda u bytových jednotek o velikosti 1+kk - prodej 

 

Tabulka 20 - Výpočet porovnávací metody u bytových jednotek 1+kk 

1 2 960 020 0,90 2 664 018 1,05 1,00 1,03 1,02 1,02 1,01 1,11 2968145,76 61 836,37

2 2 200 000 0,90 1 980 000 0,95 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 0,90 1788447,28 51 098,49

3 1 890 000 0,90 1 701 000 0,95 0,98 1,05 1,00 0,99 0,98 0,95 1613260,74 42 454,23

4 2 680 000 0,90 2 412 000 1,01 1,03 1,00 1,01 1,00 1,00 1,04 2509203,60 45 621,88

5 2 599 000 0,90 2 339 100 1,01 1,00 1,03 1,02 1,02 1,01 1,07 2506853,38 61 142,77

Maximum 61 836,37

Minimum 42 454,23

Průměr 52 430,75

Směrodatná odchylka 7 899,76

Průměr mínus směrodatná odchylka 44 530,98

Průměr plus směrodatná odchylka 60 330,51

Průměrná jednotková cena na m
2
 užitné plochy 52 430,00

K1 Koeficient úpravy dle lukrativnosti lokality

K2 Koeficient úpravy dle parkovacích možností

K3 Koefieient úpravy dle stavebně- technického stavu nemovitosti 

K4 Koeficient úpravy dle vybavení interiéru

K5 Koeficient úpravy dle jiných odlišností

K6 Koeficient úpravy dle úvahy znalce

INDEX ODLIŠNOSTI IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 )

Jednotková 

cena na m2 

užitné plochy 

(Kč)

K3- stav 

nemovitosti

K4- 

vybavení
K5- jiné

K6- 

posouzení 

znalce

IO (1-6)

Cena možného 

prodeje oceň. 

Objektu (Kč)

K2- 

parkován

í

Číslo
Požadovaná 

cena (Kč)

Koef. redukce 

na pramen 

ceny

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

(Kč)

K1 - 

lokalita
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4.10.2.1 Analýza a výpočet jednotkové ceny u bytů 1+kk - prodej 

Pro výpočet jednotkové ceny u bytů 1+kk v naší lokalitě, bylo celkem srovnáno 5 

obdobných nemovitostí. Klíčové informace pro ocenění jsou podtrženy a uvedeny tučně vždy 

na konci každého inzerátu, do kterých je možné nahlédnout v příloze č. 2. Na stránkách 

realitních kanceláří je momentálně velký výběr z inzerovaných bytových jednotek 1+kk. 

Srovnávané nemovitosti jsem vybíral hlavně podle lokality a podobnosti s tou naší.  

 

Tabulka 21 - Nemovitosti využité ve 2. porovnávací metodě 

čislo Lokalita podlahová plocha m2

1 Křenová, Brno 48

2 Předlácká, Brno 35

3 Spolková, Brno 38

4 Majdalenky, Brno 55

5 Řehořova, Brno 41  
 

 

V předchozí tabulce č. 21 jsou vypsány nemovitosti, které byly využity v porovnávací 

metodě. Všechny jsou v maximálním rádiu 3 km od našeho oceňovaného objektu.  

Po zanalyzování inzerovaných nemovitostí a provedení srovnání šech 5 výše 

uvedených obdobných nemovitostí, byla vypočtena jednotková cena na m2užitné plochy u 

dispozičně řešených bytových jednotek 1+kk. Koeficient redukce na pramen ceny jsem se 

rozhodl dát 0,90 a to s ohledem na současnou situaci na trhu s nemovitostmi. V současné době 

je kupující ochoten koupit nemovitost i za vyšší cenu, tudíž jsou ceny inzerované realitními 

kancelářemi mírně navýšené. 10 % redukce mi přijde pro tento typ nemovitostí optimální. 

Výsledná jednotková cena u dispozičně řešených bytů 1+kk je za m2 užitné plochy po 

provedení porovnávací metody 52.430 Kč. 
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4.10.3 Porovnávací metoda u bytových jednotek o velikosti 2+1 - prodej 

 

Tabulka 22 - Výpočet porovnávací metody bytových jednotek 2+1 

1 3 590 000 0,90 3 231 000 0,99 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,07 3462364,93 42223,96

2 3 490 000 0,90 3 141 000 0,98 0,98 1,00 1,03 1,00 0,98 0,94 2956284,07 33980,28

3 3 750 000 0,90 3 375 000 1,05 0,98 1,00 0,95 1,02 1,00 1,05 3542332,50 38089,60

4 3 980 000 0,90 3 582 000 1,05 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 1,05 3761100,00 49488,16

5 3 700 000 0,90 3 330 000 1,05 0,98 1,02 1,03 1,00 1,02 1,07 3565003,43 46907,94

Maximum 49488,16

Minimum 33980,28

Průměr 42137,99

Směrodatná odchylka 5651,95

Průměr mínus směrodatná odchylka 36 486

Průměr plus směrodatná odchylka 47 790

Průměrná jednotková cena na m2 užitné plochy 42 138

K1 Koeficient úpravy dle lukrativnosti lokality

K2 Koeficient úpravy dle parkovacích možností

K3 Koefieient úpravy dle stavebně- technického stavu nemovitosti 

K4 Koeficient úpravy dle vybavení interiéru

K5 Koeficient úpravy dle jiných odlišností

K6 Koeficient úpravy dle úvahy znalce

INDEX ODLIŠNOSTI IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 )

K2- 

parkován

í

Číslo
Požadovaná 

cena (Kč)

Koef. redukce 

na pramen 

ceny

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

(Kč)

K1 - 
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Jednotková 
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užitné plochy 

(Kč)

K3- stav 

nemovitosti

K4- 

vybavení
K5- jiné

K6- 

posouzení 

znalce

IO (1-6)

Cena možného 

prodeje oceň. 

Objektu (Kč)
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4.10.3.1 Analýza a výpočet jednotkové ceny u bytů 2+1 

Pro výpočet jednotkové ceny u bytů 2+1 v naší lokalitě, bylo využito stejného systému 

jako u dispozičně řešených nemovitostí 1+kk a bylo tedy srovnáno celkem 5 obdobných 

nemovitostí. V blízkém okolí nebylo realitními kancelářemi inzerováno takové množství 

obdobných bytů, jako tomu bylo u bytů 1+kk. Musel jsem tedy využít větší rádius ve 

vzdálenosti do 5km a hledat obdobné byty i v jiných lokalitách. Zkoumaný vzorek je ale 

odpovídající pro aplikaci porovnávací metody. 

 

Tabulka 23 - Nemovitosti využité ve 3. porovnávací metodě 

Číslo Lokalita Podlahová plocha m2

1 Tomáškova, Brno 82

2 Radlas, Brno 87

3 Poříčí, Brno 93

4 Anenská, Brno 76

5 Údolní, Brno 76  
 

Tabulka č. 23 nám znázorňuje byty aplikované v další porovnávací metodě. Všechny 

jsou v maximálním radiu 5 km od našeho oceňovaného objektu a změny lokality jsou 

zohledněny pomocí indexů odlišnosti.  

Po zanalyzování inzerovaných nemovitostí a provedení srovnání 5 výše zmíněných 

obdobných nemovitostí, byla vypočtena jednotková cena na m2užitné plochy u dispozičně 

řešených bytových jednotek 2+1. Koeficient redukce na pramen ceny jsem se rozhodl dát 

stejně jako u dispozičně řešených bytů 1+kk na 0,9. Výsledná jednotková cena za m2 užitné 

plochy je po použití porovnávací metody u těchto bytů 42.138 Kč. 
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4.10.4 Porovnávací metoda u bytových jednotek o velikosti 1+kk – výpočet nájemného 

 

Tabulka 24 - Výpočet porovnávací metody bytových jednotek 1+kk – výpočet nájemného 

1 9 500 0,95 9 025 1,00 1,01 1,02 1,00 1,01 1,00 1,04 9391 235

2 8 900 0,95 8 455 0,99 1,00 1,02 1,01 0,98 1,00 0,99 8367 199

3 9 300 0,95 8 835 1,00 1,00 1,01 1,02 1,00 1,00 1,01 8923 165

4 7 300 0,95 6 935 1,00 1,01 1,00 0,98 1,00 1,00 1,01 7004 167

5 9 500 0,95 9 025 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 9025 201

6 8 000 0,95 7 600 1,00 1,00 1,02 1,02 1,00 1,00 1,02 7752 172

7 10 000 0,95 9 500 1,02 0,99 1,00 1,02 1,00 1,00 1,01 9593 223

Maximum 234,76

Minimum 165,25

Průměr 193,31

Směrodatná odchylka 25,68

Průměr mínus směrodatná odchylka 168

Průměr plus směrodatná odchylka 219

Průměrná jednotková cena na m2 užitné plochy 193

K1 Koeficient úpravy dle lukrativnosti lokality

K2 Koeficient úpravy dle parkovacích možností

K3 Koefieient úpravy dle stavebně- technického stavu nemovitosti 

K4 Koeficient úpravy dle vybavení interiéru

K5 Koeficient úpravy dle jiných odlišností

K6 Koeficient úpravy dle úvahy znalce

INDEX ODLIŠNOSTI IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 )

Jednotková 

cena na m2 

užitné plochy 

(Kč)

K3- stav 

nemovitosti

K4- 

vybavení
K5- jiné

K6- 

posouzení 

znalce

IO (1-6)

Cena možného 

pronájmu oceň. 

Objektu (Kč) 

K2- 

parkován

í

Číslo
Požadovaná 

cena (Kč)

Koef. redukce 

na pramen 

ceny

Cena po 

redukci na 

pramen ceny 

(Kč)

K1 - 

lokalita
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4.10.4.1 Analýza a výpočet jednotkové ceny u pronájmu bytů 1+kk 

Pro výpočet stanovení průměrného nájmu u dispozičně řešených bytů 1+kk v naší 

lokalitě a to ve vzdálenostním radiu maximálně 5km okolo našich oceňovaných nemovitostí 

v areálu Mosilany, byla použita porovnávací metoda přímá. Celkem je srovnáváno 7 

dispozičně stejných a stavebně obdobných nemovitostí. Dlouhodobě je v Brně realitními 

kancelářemi nabízeno mnoho možností k pronájmu na dispozičně řešené nemovitosti 1+kk. 

Měl jsem tedy na výběr z velkého množství vzorků a mohl si pečlivě vybrat, které do 

porovnávací metody zařadím. Koeficient redukce na pramen ceny jsem se u výpočtu 

pronájmu rozhodl stanovit na 0,95.  

 

Tabulka 25 - Nemovitosti využité ve 4. porovnávací metodě 

čislo Lokalita užitná plocha m2

1 Spálená, Brno 40

2 Francouzská, Brno 42

3 Nové Majdalenky, Brno 54

4 Stavební, Brno 42

5 Vaculíkova, Brno 45

6 Kohoutova, Brno 45

7 Úvoz, Brno 43  
 

V Tabulce č. 25 můžeme vidět nemovitosti využité v porovnávací metodě k výpočtu 

průměrného nájmu u dispozičně řešených bytů 1+kk.  

Po prostudování inzerátu a porovnání všech 7 nemovitostí s naší, bylo stanoveno 

průměrné nájemné na m2 užitné plochy. Je počítáno s čistým nájemným, do kterého není 

započítáno inkaso a další poplatky. Jednotková cena za pronájem m2 užitné plochy u 

dispozičně řešených bytů 1+kk je 193 Kč. 
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4.10.5 Porovnávací metoda u bytových jednotek o velikosti 2+1 – výpočet nájemného 

 

Tabulka 26 - Výpočet porovnávací metody bytových jednotek 2+1 – výpočet nájemného 

1 10 800 0,95 10 260 0,99 0,98 1,00 1,01 0,99 1,00 0,96 9855 123

2 11 500 0,95 10 925 1,00 0,99 1,02 0,97 1,00 1,00 1,01 11032 133

3 10 900 0,95 10 355 1,00 1,00 0,97 1,01 0,98 1,00 0,95 9843 120

4 11 000 0,95 10 450 1,00 1,00 1,01 0,97 1,00 1,00 1,01 10555 132

5 14 000 0,95 13 300 1,01 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 1,02 13567 151

6 11 000 0,95 10 450 1,01 1,01 1,00 1,02 1,01 1,00 1,03 10767 144

7 12 000 0,95 11 400 1,00 1,01 1,01 0,97 1,01 1,00 1,03 11745 159

Maximum 158,72

Minimum 120,04

Průměr 137,30

Směrodatná odchylka 10,70

Průměr mínus směrodatná odchylka 127

Průměr plus směrodatná odchylka 148

Průměrná jednotková cena na m2 užitné plochy 137

K1 Koeficient úpravy dle lukrativnosti lokality

K2 Koeficient úpravy dle parkovacích možností

K3 Koefieient úpravy dle stavebně- technického stavu nemovitosti 

K4 Koeficient úpravy dle vybavení interiéru

K5 Koeficient úpravy dle jiných odlišností

K6 Koeficient úpravy dle úvahy znalce

INDEX ODLIŠNOSTI IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 x K6 )
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4.10.5.1 Analýza a výpočet jednotkové ceny u pronájmu bytů 2+1 

Také u bytů velikosti 2+1 byla zjištěna jednotková cena za m2 užitné plochy. Na 

internetu lze najít mnoho nabídek, inzerovaných realitními kancelářemi, pro pronájem tohoto 

typu nemovitosti. S naší nemovitostí je srovnáno celkem 7 obdobných nemovitostí, které leží 

ve vzdálenosti maximálně 5 km. Snažil jsem se najít nemovitosti s co největší podobností ve 

všech porovnávaných aspektech a to od polohy, užitné plochy až po jednotlivé koeficienty. 

Koeficient redukce na pramen ceny jsem se u výpočtu pronájmu rozhodl stanovit na 0,95.  

 

Tabulka 27 - Nemovitosti využité v 5. porovnávací metodě 

Číslo Lokalita Užitná plocha m2

1 Stavební, Brno 80

2 Křenová, Brno 83

3 Koliště, Brno 82

4 Tábor, Brno 80

5 Cihlářská, Brno 90

6 Minská, Brno 75

7 Vodova, Brno 74  
 

Tabulka č. 27 nám uvádí konkrétní byty, které jsou využity v porovnávací metodě, za 

účelem zjišťování jednotkové ceny u nájmu dispozičně řešených bytů 2+1. 

Na základě porovnávací metody bylo zjištěno, že průměrné nájemné na m2 užitné 

plochy, u dispozičně řešených bytů 2+1 je 137 Kč. 

 

4.10.6 Náklady spojené s vybudováním bytů – orientační propočet nákladů na 

rekonstrukci 

Pro úspěšné provedení vestavby bytových jednotek velikostí 1+kk a 2+1 je třeba 

provést mnohé stavební úpravy. Byty budou situovány ve 3. a 4. nadzemním podlaží, 

v budově číslo 12, objektu Mosilana. Tyto prostory jsou nyní nevyužívány a mají skladový 

nebo výrobní charakter. Na základě projektové dokumentace a způsobu budoucího využití byl 

stanoven typ a rozsah stavebních úprav, které je třeba udělat. Tyto stavební úpravy jsou 

vyčísleny a dávají nám jasný přehled, kolik finančních prostředků je třeba investovat, než 

bytové jednotky vzniknou. 
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Tabulka 28 - Orientační propočet stavebních úprav 

Jednotky Množství Jedn. cena Celkem

Stavební část

bourací práce kpl. 1 600 000 600 000

zděné konstrukce

mezibytové m
3 301 4 500 1 355 400

příčky m
3 177 5 500 973 500

podlahy

podlahy hrubé m
2 1 926 480 924 480

podlahy finální m
2 1 926 860 1 656 360

fasáda m
2 3 903 1 600 6 245 200

výplně otvorů vnější m
2 421 2 900 1 220 175

výplně otvorů vnitřní

Vstupní kpl. 19 16 000 304 000

Bytové kpl. 55 7 000 385 000

finální povrchy 

omítky m
2 4 770 270 1 287 792

malby m
2 4 770 35 166 936

obklady m
2 361 1 100 397 100

sádrokartonový podhled m
2 1 926 700 1 348 200

Vybavení bytu

Kuchyně ks 19 100 000 1 900 000

Technické zařízení budov

Zdravotechnika

kanalizace m
2 1 926 300 577 800

vodovod m
2 1 926 400 770 400

zařizovací předměty ks

Vytápění m
2 1 926 1 500 2 889 000

Elektroinstalace

Silnoproud m
2 1 926 1 800 3 466 800

Slaboproud m
2 1 926 350 674 100

Vzduchotechnika m
2 1 926 800 1 540 800

Projektová dokumentace kpl. 1 3 300 000 3 300 000

Rozpočtová rezerva % 10% 3 198 304 3 198 304

Celkem Kč 35 181 347  

Jednotkové ceny, použité v položkovém rozpočtu, byly aplikovány co nejpřesněji, dle 

skutečně provedeného, podrobně zpracovaného položkového rozpočtu, na obdobný typ 

nemovitosti a po konzultaci s odborníkem na sestavování rozpočtů ve stavebnictví.  
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U našeho oceňovaného objektu, budovy číslo 15, v areálu Mosilana, bylo provedeno 

vyčíslení plánovaných stavebních úprav, které jsou nezbytné pro vestavění dispozičně 

řešených bytů  1+kk a 2+1. Budova je skladového charakteru, byly tudíž nutné rozsáhlé 

úpravy, aby byty splňovaly veškeré stavebně technické, prostorové a funkční náležitosti 

bydlení. Při výpočtu nákladů, na jednotlivé stavební úpravy, jsem vycházel ze zaměření 

stávajícího stavu výkresové dokumentace pro 3 a 4 NP, zpracované Ing. Jebavým. Jednotlivé 

stavební práce jsou položkově agregovány, což vyhovuje účelu mé diplomové práce a dává 

skutečný obraz předpokládaných nákladů na rekonstrukce.  

Orientační propočet nákladů na rekonstrukci je rozdělen do třech hlavních kategorií. 

Jsou to stavební práce, technické zařízení budov a projektová dokumentace.  

Největší náklady spojené s rekonstrukcí jsou skryty ve stavební části. Před začátkem i 

v průběhu samotné rekonstrukce je třeba provést bourací práce, spočívající v úpravě stropní 

konstrukce. Na stávající železobetonové stropy jsou navrženy vnitřní zděné konstrukce 

porothermtloušťky 250 mm a 115 mm. Důležitou částí rekonstrukce je kompletní obnova 

obvodového pláště a s tím spojené zateplení budovy a to z důvodu prodejnosti oceňovaných 

bytů. Plastová okna byla vsazena pouze v místech vestavby bytů, zbylé zůstaly zachovány. 

Z důvodu chybějící hrubé podlahy byla navržena těžká plovoucí podlaha po celé ploše obou 

podlaží. Finální podlahy jsou různé dle typu místnosti. Navržené zděné konstrukce jsou 

omítnuty a ošetřeny malbou. Obklad je proveden v sociálním zázemí a kuchyni. Stropy 

vysoké 3,8 metru jsou z důvodu železobetonových stropů sníženy podhledem. Do vstupu 

bytových jednotek byly osazeny protipožární dveře. V rámci bytu jsou osazeny dveře 

s obložkovou zárubní. Ve všech bytech jsou vybudovány kuchyňské linky.  

Stávající budovy nejsou vybaveny technickým zařízením, kromě nevyhovujícího 

osvětlení. Z toho důvodu byla zbudována kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika a 

veškerá elektroinstalace.  

Pro realizaci stavebního záměru je nutné vypracování projektové dokumentace. Do 

kalkulace této dokumentace je možno nahlédnout v příloze č. 16.  

Celkové náklady spojené s vestavbou dispozičně řešených bytů 1+kk a 2+1 jsou 

35.181.347 Kč. 
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4.10.7 Prodej všech bytových jednotek 

První variantou je veškeré vestavěné byty hned prodat. Po bydlení v centru Brna je 

obecně vysoká poptávka, s nalezením kupce by tedy neměl být problém. Pro stanovení hodnot 

nemovitostí nám posloužil výpočet porovnávací metody. Jednotkové ceny za m2 jsou u 1+kk 

52.430 Kč, u 2+1 je to 42.138 Kč.   

 

Tabulka 29 - Prodej vestavěných bytových jednotek 

Číslo Dispozice Podlaží Výměra Hodnota bytu 

1 1+kk 3 45 2359350

2 1+kk 3 45 2359350

3 1+kk 3 45 2359350

4 1+kk 3 45 2359350

5 1+kk 3 52 2726360

6 1+kk 3 57 2988510

7 2+1 3 77 3244626

8 2+1 3 82 3455316

9 2+1 3 83 3497454

10 2+1 3 83 3497454

11 2+1 3 90 3792420

12 1+kk 4 45 2359350

13 1+kk 4 45 2359350

14 1+kk 4 45 2359350

15 1+kk 4 52 2726360

16 2+1 4 77 3244626

17 2+1 4 82 3455316

18 2+1 4 83 3497454

19 2+1 4 90 3792420

Prodej vestavěných  bytů ve 3 a 4 NP 
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Tabulka 30 - Celková hodnota bytových jednotek 

32 639 540

56 433 766

23 794 226

Celková hodnota všech bytů

Celková hodnota bytů ve 3. NP

Celková hodnota bytů ve 4. NP

 

V tabulce č. 30 máme spočítány hodnoty jednotlivých bytů a celkovou hodnotu všech 

navrhovaných nemovitostí v součtu. Lze jasně vidět, že nevyužitý prostor dává velice 

zajímavé možnosti využití a výsledná hodnota navržených bytů 56.433.766 Kč je velmi 

vysoká.Celkové náklady na stavbu bytových jednotek činí 35.181.347 Kč Při eventuálním 

uskutečněném prodeji všech bytových jednotek, po odečtení daně z příjmu fyzických osob a 

přeplatku u investičního úvěru je výsledný zisk 9.506.603 Kč. Varianta prodeje všech 

bytových jednotek je finančně opodstatněná. 

Výpočet: ((56.433.766 * 0,85) -35.181.347) - 3.280.751 = 9.506.603 Kč 

 

4.10.8 Dlouhodobý pronájem všech bytových jednotek za stávajícího stavu 

Jako druhá varianta je řešen dlouhodobý pronájem vestavěných bytů. Trh s nájmy bytů 

je v Brně velice živý a rychle se hýbe. Je to způsobeno především velkým množstvím 

studentů a obecně vysokými cenami nemovitostí v současné době. Nájem je tedy pro hodně 

mladých lidí jediná možnost, jak ve městě bydlet. Z toho důvodu vidím v této variantě velký 

potenciál a předpokládám, že se byty podaří naplnit a nájemníky najít. Pro stanovení nájmu u 

našich vestavěných bytů nám poslouží jejich užitné plochy a vypočtené porovnávací metody 

nájmů. Jednotkové ceny za m2 jsou u 1+kk 193 Kč a u 2+1 je to 137 Kč. Výše nájmu u 

jednotlivých bytů jsou uvedeny v následující tabulce č. 31. 
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Tabulka 31 - Nájemné plynoucí z pronájmu bytových jednotek 

Číslo Dispozice Podlaží Výměra Výše nájmu/měsíc Výše nájmu/rok

1 1+kk 3 45 8 685 104 220

2 1+kk 3 45 8 685 104 220

3 1+kk 3 45 8 685 104 220

4 1+kk 3 45 8 685 104 220

5 1+kk 3 52 10 036 120 432

6 1+kk 3 57 11 001 132 012

7 2+1 3 77 10 549 126 588

8 2+1 3 82 11 234 134 808

9 2+1 3 83 11 371 136 452

10 2+1 3 83 11 371 136 452

11 2+1 3 90 12 330 147 960

12 1+kk 4 45 8 685 104 220

13 1+kk 4 45 8 685 104 220

14 1+kk 4 45 8 685 104 220

15 1+kk 4 52 10 036 120 432

16 2+1 4 77 10 549 126 588

17 2+1 4 82 11 234 134 808

18 2+1 4 83 11 371 136 452

19 2+1 4 90 12 330 147 960

2 330 484

Výše nájmu u vestavěných  bytů ve 3 a 4 NP 

Roční výnosy pramenící z pronájmu nemovisotí  

 

Výše čistého měsíčního nájemného, se v našich plánovaných vestavěných 

nemovitostech pohybuje u bytů 1+kk od 8700 Kč – 11000 Kč a u bytů 2+1 od 10600 Kč – 

12400 Kč. Lze jasně vidět, že v přepočtu na m2 užitné plochy se mnohem více nájemníkům 

vyplatí bytová jednotka 2+1. Obecně lze říci, že čím nižší je užitná plocha v bytě, tím dražší 

je jeho jednotková cena. S pronájmem bytových jednotek bude dále probíhat pronájem 

současných prostorů.  

Na základě porovnávací metody byla stanovena současná obvyklá cena budovy číslo 

15 v objektu Mosilana na 22.150.000,- Kč.Dále bylo vypočítáno, že vestavbou bytů a s tím 

spojenou rekonstrukcí, se hodnota nemovitosti zvedne o 56 433 766 Kč. Vestavba bytů zabírá 

poměrově 2/5 z celé nemovitosti, musíme tedy její hodnotou o to ponížit na 13.290.000 a 

k tomu již můžeme připočíst hodnotu provedené vestavby.Celková tržní hodnota nemovitosti 

po vestavbě bytových jednotek je tedy po zaokrouhlení na desetikoruny 69.723.770 Kč.  
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4.10.8.1 Koeficient prodejnosti a inflace 

Získali jsme cenu pro den ocenění, u které musíme brát v potaz vývoj ceny do 

budoucna. Cena je zjištěná pomocí koeficientu prodejnosti na základě minulých předpisů. 

Hodnotu této budovy upravíme o vývoj cen v následujících letech, pro které bude plánovaný 

pronájem počítán. Z údajů získaných ze stránek českého statistického úřadu bylo zjištěno, že 

průměrná hladina cen u bytů je v této lokalitě mírně stoupající. Toto mírné zvýšení v důsledku 

inflace se nám vlivem odúročení vyruší a pro další výpočty budeme uvažovat hladinu ceny u 

naší nemovitosti jako neměnnou. 

4.10.8.2 Stanovení výnosů – stávající stav a bytové jednotky 

Zde jsou uvedeny veškeré výnosy pramenící z pronájmu našeho oceňovaného objektu. 

Jsou zde zahrnuty jak výnosy ze současného pronájmu, tak z pronájmu bytových jednotek. 

Musí zde být určen také koeficient nepronajmutí, který jsem pro pronájem stávajícího stavu 

určil 1,00, jelikož odpovídá nynějšímu stavu a je zde již současné nepronajmutí zohledněno. 

Pro vestavěné bytové jednotky je koeficient nepronajmutístanoven ve výši 0,9, jelikož nelze 

do budoucna počítat s maximálním a kontinuálním pronajímáním všech bytů.   

 

Tabulka 32 - výpočet výnosů- stávající stav a vestavěné byty 

Předmět nájmu užitná plocha Jednotkové měsíční nájemné Roční nájemné

Stávající stav 2 219,70 17 Kč až 125 Kč 997 058,40

Vestavěné byt. Jednotky 1 223,00 137-193 2 330 484,00

0,90

3 094 494,00

Koeficient nepronajmutí

Výnosy ze stávajícího stavu a bytvých jednotek celkem

 

4.10.8.3 Stanovení nákladů – stávající stav a bytové jednotky 

Výnosy, které jsou vyčísleny v předchozí tabulce, snížíme o náklady spojené 

s provozem a správou našeho objektu. Ty musí majitel pravidelně, nebo nepravidelně hradit 

v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Jsou to konkrétně: 

 opravy a údržba  

 daň z nemovité věci 

 pojištění nemovité věci 
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 náklady na správu  

K výpočtu skutečných nákladů je třeba sinadvakrát stanovit reprodukční cenu 

nemovitosti. Tu musíme spočítat zvlášť pro celý objekt budovy číslo 15 v objektu Mosilana 

bez 3 a 4 NP. Dále bude reprodukční cena stanovena pro 3 a 4 nadzemní podlaží, ve kterém 

jsou vestavěny bytové jednotky.  

U nákladů na opravy a údržbu nemovitosti jsou u celé budovy počítány ve výši 1% 

z reprodukční ceny. U provedené vestavby bytových jednotek počítáme nižší a to ve výši 

0,5%. Je to z důvodu, že se jedná o novostavbu a náklady zde budou tedy nižší. Náklady, 

spojené se správou nemovitosti jsou stanoveny ve výši 3% z dosažených příjmů. Jsou to 

zejména náklady spojené se zajišťováním řemeslníků pro opravy, jednání s úřady a 

pojišťovnou, vybíráním a vymáháním nájemného apod. Dále je počítáno s pojištěním 

nemovité věci ve výši 0,005 % z reprodukční ceny a dani z nemovité věci.  

Reprodukční cena je zjištěna dle cenového předpisu bez odpočtu opotřebení. Ta činí 

pro budovu jako celek bez 3 a 4 NP celkem77.776.889,7 Kč. U bytových jednotek ve 3 a 4 

NP je reprodukční cena stanovena na 35.663.903 Kč. Výpočet je uveden v příloze č. 6.  

 

Tabulka 33 - Celkové náklady objektu 

Druh nákladu - budova bez 3 a 4 NP Náklady (Kč/rok)

Opravy a údržba nemovitosti 777 768,90

Daň z nemovité věci 15 300,00

Pojištění nemovité věci 38 888,44

Náklady na správu 29 911,75

Druh nákladu - byty 3 a 4 NP Náklady (Kč/rok)

Opravy a údržba nemovitosti 178 319,52

Daň z nemovité věci 18 600,00

Pojištění nemovité věci 17 831,95

Náklady na správu 69 914,52

Celkové náklady objektu 1 146 535,08
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4.10.8.4 Výpočet výnosové metody 

Výnosová metoda bude počítána s předpokládanými konstantními výnosy po dobu 

dalších 20 let. Je potřeba si určit míru kapitalizace, která vychází z faktorů, které ovlivňují 

cenu nemovitosti. Dle přílohy č. 22 oceňovací vyhlášky byla míra kapitalizace stanovena 

6,5%. Pro výpočet výnosové metody budeme postupovat dle následujícího vzorce: 

Vzorec: Cv = z * (qn- 1/qn*i) + R/qn
 

CV … cena zjištěná výnosovým způsobem 

z … zisk (čistý roční výnos) 

q … úročitel (q=1+i = 1+u/100) 

n … počet roků, po které budou dosahovány výnosy 

R … předpokládaná hodnota zbytku nemovitosti v roce n 

Tabulka 34 - Čisté roční nájemné 

Celkové roční příjmy Kč 3 094 494,00

Celkové roční náklady Kč 1 146 535,08

Čisté roční nájemné Kč 1 947 958,92

Čisté roční nájemné

 

 

Tabulka 35 - Výpočet výnosové metody (1) 

Čisté roční nájemné Kč 1 947 958,92

Míra kapitalizace % 6,50

Úročitel                                                         q= 1+u/100 1,065

Doba pronájmu                                                               n roků 20,00

Zásobitel                                                      (q
n
-1)/(qn * i) 11,02

Předpokládaná hodnota po 20 letech                              R Kč 69 723 770,00

Výnosová hodnota (po zaokrouhlení) Kč 41 255 809,00

Výpočet výnosové hodnoty 
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Celkové náklady na vestavbu bytových jednotek byly na základě orientačního 

propočtu stanoveny ve výši 35.181.347 Kč. Celková výnosová hodnota nemovitosti nám z 20 

ročního pohledu vyšla na 41.255.809,00 Kč. Je zde jasně vidět, že se dlouhodobý pronájem 

budovy v kombinaci s bytovými jednotkami vyplatí. Investice je po 20 letém pronajímání 

nemovitosti navrácena. Náklady spojené s realizací objektu nepřevyšují jeho výnosovou 

hodnotu a považuji tedy tuto variantu za finančně opodstatněnou. 

 

4.10.9 10 letý pronájem nemovitostí a jejich  následný prodej 

Jako třetí varianta spojená s vestavbou bytových jednotek do našeho oceňovaného 

objektu, je jeho desetiletý pronájem s následným prodejem. Máme již známy všechny vstupní 

údaje, které jsou pro výpočet potřeba. Již před samotným výpočtem lze předpokládat 

výslednou výhodnost této varianty, s ohledem na předešlé výpočty a vysokou hodnotu nově 

vybudovaných bytových jednotek. Toto tvrzení si ovšem ještě ověříme číselně.   

K výpočtu výnosové metody přistoupíme stejným výpočtem, jako v předešlém případě 

u dlouhodobého dvacetiletého pronájmu.  

 

Tabulka 36 - Výpočet výnosové metody (2) 

Čisté roční nájemné Kč 1 947 958,92

Míra kapitalizace % 6,50

Úročitel                                                               q= 1+u/100 1,065

Doba pronájmu                                                                     n roků 10,00

Zásobitel                                                          (q
n
-1)/(qn * i) 7,189

Předpokládaná hodnota po 20 letech                                 R Kč 69 723 770,00

Výnosová hodnota (po zaokrouhlení) Kč 51 150 265,00

Výpočet výnosové hodnoty 

 

Výsledná výnosová hodnota nemovitosti nám z 10 letého pohledu vyšla na 51.150.265 

Kč. Jelikož vynaložené náklady na vestavbu bytových jednotek činí pouze 35.181.347 Kč, lze 

s ohledem na výsledek výnosové metody vidět výhodnost i této varianty. Výhodnost prodeje 

vestavěných bytových jednotek jsme si již ověřili. Z toho důvodu hodnotím variantu 10 letého 

pronájmu s následným prodejem nemovitostí za finančně opodstatněnou. 
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4.11 ZKOUŠKA MAXIMÁLNÍ VÝNOSNOSTI 

Závěrečnou zkouškou je zjištění maximální výnosnosti. Ze všech uvažovaných 

využití, která splnila požadované kritéria na legální přípustnost, fyzickou možnost a finanční 

opodstatněnost, vybereme tu, která je nejvýnosnější.  

Z celkových 10-ti variant nám zkouškami legální přípustnosti a fyzické možnosti 

prošly pouze 3 varianty, které jsem dále řešil zkouškou finanční opodstatněnosti. Jsou to 

varianty:  

 Prodej nemovitosti jako celku  

 Zachování stávajícího stavu 

 Vestavba bytových jednotek  

a) Prodej všech bytových jednotek 

b) Dlouhodobý pronájem všech bytových jednotek 

c) 10 letý pronájem nemovitostí a následný prodej 

 

Tabulka 37 - Maximální výnosnost 

Varianta 1
Splněna finanční 

opodstatněnost
Výsledek finanční opodstatněnosti

Prodej nemovitosti 

jako celku
ANO Tržní cena nemovitosti: 22.150.000 Kč

Varianta 2
Splněna finanční 

opodstatněnost
Výsledek finanční opodstatněnosti

Zachování 

stávajícího stavu
NE

Varianta 3
Splněna finanční 

opodstatněnost
Výsledek finanční opodstatněnosti

Prodej všech 

bytových jednotek
ANO Čistý zisk: 9.506.603  Kč

Varianta 4
Splněna finanční 

opodstatněnost
Výsledek finanční opodstatněnosti

Dlouhodobý 

pronájem 
ANO Výnosová metoda: 41.255.809,00 Kč

Varianta 5
Splněna finanční 

opodstatněnost
Výsledek finanční opodstatněnosti

10ti letý pronájem 

nemovitostí a jejich 

následný prodej

ANO Výnosová metoda: 51.150.265,00 Kč

Maximální výnosnost
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Maximální výnosnost je dosažena variantou č. 3, čili okamžitým prodejem všech 

bytových jednotek. Výsledný čistý zisk 9.506.603Kč, je při vynaložených nákladech ve výši 

35.181.347 Kč velmi dobrý a rozhodně nejvýhodnější. Varianty č. 4 a 5 jsou také výnosné a 

generovaly by příjem v průběhu dalších let. Z pohledu majitele nemovitosti a s možností 

okamžitého, velmi vysokého zúročení vykonané práce, se přikláním k variantě č. 3 a považuji 

ji v porovnání s ostatními za maximálně výnosnou.  
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4.12 SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVĚRŮ 

Po provedení všech zkoušek metody HABU si zrekapitulujeme zjištěné závěry. 

Z celkových 10 variant, byly zkouškou finanční opodstatněnosti podrobeny pouze 3. Varianta 

vestavby bytových jednotek byla dále rozdělena na další 3 možná řešení. Zkouškou finanční 

opodstatněnosti prošly všechny 3 varianty vestavby bytových jednotek a také prodej 

nemovitosti jako celku. Zachování stávajícího stavu bylo z pohledu finanční opodstatněnosti 

vyhodnoceno záporně.  

Jako první jsme zjišťovali, jakou hodnotu má naše oceňovaná nemovitost v současném 

stavu. Pomocí porovnávací metody nám vyšla její tržní hodnota 22.150.000 Kč. Variantu 

jsem vyhodnotil jako finančně opodstatněnou, ovšem v praxi velmi nereálnou. O nemovitost 

v současném stavu by dle mého názoru nebyl zájem a jen velmi těžko by se hledal kupec. 

Výsledek nám ovšem posloužil k výpočtům u dalších variant.  

Na základě informací poskytnutých současným vlastníkem byla posouzena varianta 

zachování stávajícího stavu. Z aktuálně pronajímaných prostorů, které tvoří 47% možného 

využití objektu, plyne roční výnos 997.083 Kč. Z důvodu aktuální nízké využívanosti a 

velkému potenciálu pro efektivnější možnosti využití je doporučeno současný stav změnit. Na 

základě této metody byl zjištěn prostorový potenciál budovy a zjištěna volná nadzemní 

podlaží, vhodná k využití.  

Do zcela volných prostorů 3 a 4 NP, je navrženo celkem 19 bytových, dispozičně 

řešených 1+kk a 2+1 jednotek. Na základě porovnávacích metod pro jednotlivé dispozice byla 

zjištěna jak jejich hodnota, tak výše pronájmu. Jednotková cena u vestavěných bytových 

jednotek 1+kk je 52.430 Kč/m2 a u 2+1 je 42.138 Kč/m2. Dále byl zjištěn pronájem, který u 

1+kk činí 193 Kč/m2 a u 2+1 je 137 Kč/m2. Na základě orientačního propočtu plánovaných 

stavebních úprav, spojených s vestavbou bytových jednotek, byly zjištěny celkové náklady na 

35.181.347 Kč. Nyní již mohla být spočtena celková hodnota nově vestavěných bytů, která 

činí 56.433.766 Kč. V případě pronájmu z nich ročně plyne zisk 2.330.484 Kč a z pronájmu 

ostatních pater budovy 997.083 Kč. Na základě reprodukční hodnoty pro 3 a 4 NP s bytovými 

jednotkami a reprodukční hodnoty ostatních pater, jsme zjistili celkové roční náklady spojené 

s provozem na 1.145.535,08 Kč. Výsledný roční zisk, pramenící z pronájmu nemovitostí, činí 

1.947.958.92 Kč. Po vestavbě bytových jednotek je současná tržní hodnota naší oceňované 

nemovitosti spočtena na 69.723.770 Kč. Na základě těchto hodnot byla zjištěna výhodnost 

případného pronájmu nemovitosti, která se potvrdila. Pro dlouhodobý 20-ti letý pronájem 
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vyšla výnosová metoda 41.255.809 Kč a pro krátkodobý 10-ti letý pronájem 51.150.265 Kč. 

U obou variant nepřevyšují náklady spojené s realizací projektu jeho výnosovou hodnotu, a 

proto uvažuji obě dvě varianty za finančně opodstatněné.  

Za variantu, která byla zkouškou maximální výnosnosti stanovena jako nejlepší, je 

prodej všech bytových jednotek. Po odečtení přeplatku u investičního úvěru a zaplacení daně 

z příjmu fyzických osob, je čistý zisk pramenící z prodeje bytových jednotek9.506.603 Kč. 

Vydělané peníze lze dále rozumně investovat a dosáhnout tak případně vyšších zisků, než u 

pravidelného pronájmu. 

 

Tabulka 38 - Zjištěné hodnoty 

Aktuální pronajímanost/potenciál budovy 47% / 53%

Tržní hodnota budovy před vestavbou 22.150.000 Kč

Tržní hodnota všech bytových jednotek 56.433.766 Kč

Tržní hodnota budovy po vestavbě 69.723.770 Kč

Roční výnosy z pronájmu budovy před vestavbou 997.083 Kč

Roční výnosy z pronájmu všech bytových jednotek 2.330.484 Kč

Roční výnosy z pronájmu budovy po vestavbě 2.994.788,16 Kč

Roční náklady na provoz budovy 1.145.535,08 Kč

Čistý roční zisk pramenící z pronájmu budovy 1.947.958.92  Kč

Reprodukční hodnota budovy bez 3 a 4 NP 77.776.889,7 Kč

Reprodukční hodnota vestavěných bytových jednotek 35.663.903 Kč

Výnosová hodnota pro 20ti letý pronájem budovy 41.255.809  Kč

Výnosová hodnota pro 10ti letý pronájem budovy 51.150.265 Kč

Náklady spojené s vestavbou bytových jednotek 35.181.347 Kč

Čistý zisk při prodeji všech bytových jednotek 9.506.603 Kč 

Hlavní zjištěné hodnoty

 

  



82 
 

5  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo popsání metodiky ocenění u vybrané nemovitosti – 

budova číslo 15 v objektu Mosilana a za pomocí analýzy nejvyššího a nejlepšího využití najít 

nejefektivnější variantu řešení.  

Při místním šetření mě velmi překvapila současná nevyužívanost tohoto objektu. Svou 

lokalitou je velmi lukrativní a prostorově nabízí velké možnosti k pronájmu, nebo plánované 

vestavbě. Současní majitelé ji využívají pouze za účelem pronájmu nemovitosti na skladové, 

administrativní, nebo výrobní prostory. Momentální využívanost byla zjištěna pod hranicí 

50%, což jistě není efektivní. Současný pasivní přístup majitelů nemovitosti brání v dalším 

naplňování potenciálu budovy a dochází tak k jejímomentální stagnaci.  

Na základě výpočtů lze vidět, že budova číslo 15 v objektu Mosilana je z pohledu 

vlastníka velmi vhodná jako investice. Navrhovaná vestavba bytových jednotek nabízí velmi 

vysoké zhodnocení a zajímavou návratnost investice. Mnou navrhované nejlepší řešení je 

vestavba bytových jednotek, s jejich následným prodejem. Čistý zisk u této varianty činí 

9.506.603 Kč.  

Analýzou našeho oceňovaného objektu dle metody nejvyššího a nejlepšího využití, 

propočtem jednotlivých variant a stanovením jednotlivých výstupů, včetně toho 

nejefektivnějšího, byly splněny stanovené cíle diplomové práce.  
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Příloha 1 - Obdobné nemovitosti využité pro výpočet porovnávací metody (budova) 

Č. Popis nabídky realitní kanceláře a fotodokumentace 

1. 

Objekt v areálu Královopolské na severu města Brna. Jedná se o třípodlažní 

nepodsklepený objekt využívaný za účelem skladování a výroby. Zastavěná plocha 

objektu je: 767 m². Užitná plocha budovy je: 1981 m². Celková výměra pozemku: cca 

1119 m². Inženýrské sítě: kanalizace, voda, el. energie, plyn. V realitní kanceláři k 

dispozici znalecký posudek, plánky objektu a informační memorandum.  

 

Užitná plocha: 1.981 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky: N/RSB/14431/14 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno-kralovo-pole-

krizikova/4131340380#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 8.500.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 4.291 Kč/m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostatně stojící budova je umístěna v průmyslové zóně města Blanska na ulici Pražská. 

Budova byla vystavěna v r. 1981, v r. 2004 proběhly dispoziční úpravy. Hlavní centrální 

hmota budovy je ze železobetonového montovaného skeletu s vyzdívkami, jedná se o 

podsklepený objekt se sedmi nadzemními podlažími a jedním podzemním 

podlažím.Užitná plocha každého podlaží je cca 800 m² (celkem 6936 m²), výška 3,6 m, 

nosnost 500 kp/ m². Celková užitná plocha vč. suterénu je 6 963 m². Plocha pozemku je 5 

151 m². Jedná se proto o vhodnou investiční příležitost s možností pravidelného příjmu z 

nájemného.  

Užitná plocha: 6.936 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky: 000027 

Zdroj:http://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/jiny/blansko-

prazska/8162288?sh=05ac3d1c72 
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2. 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 22.345.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde .3209 Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Samostatný areál o celkové výměře 6273 m2 v komerční zóně ve Slatině. Areál je tvořen 

skladově–výrobní halou o ZP 833 m2 a oplocenou, převážně zpevněnou, volnou plochou 

4616 m2. V hale je vestavba kanceláří se zázemím – toalety, šatny, sprchy. Areál je 

připojen na všechny sítě.  

Užitná plocha: 5.449 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:4867 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno--

/1358491996#img=9&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 24.000.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

4.404 Kč/m2. 
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4. 

Administrativně - skladová budova o 3 NP. Objekt se nachází v průmyslové části Hrušovan 

u Brna. 1. NP je v současné době využíváno jako skladovací a provozní prostory. 2. NP - 

může být využito pro výrobu či skladování zboží či materiálu a 3. NP - lze využít pro 

výrobu, skladování či kanceláře. Budova je tvořena železobetonovým skeletem, což 

umožňuje mnoho variant k vytvoření prostoru pro různé podnikatelské činnosti, dle potřeb 

využití. Parkování nákladních automobilů je možné mimo areál.  

Užitná plocha: 1.800 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:569883 

Zdroj:http://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-nemovitost/skladovaci-

prostory/hrusovany-u-brna/8239520 

Cena:Inzerovaná cena realitní kanceláří je 9.504.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

5.280 Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtyřpodlažní průmyslový objekt v centru obce Ivančice, který doposud slouží jako výrobna 

textilních produktů. Objekt je v zachovalém stavu. Lze jej přebudovat např. na bytový dům 

s komerčními prostory v přízemí. V budově je průmyslový výtah. K domu patří i plocha ve 

dvoře, ze které lze vybudovat privátní parkovací stání. Plocha pozemku je 877 m2.  

 

 

Užitná plocha: 3.562 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:3355 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/ivancice-ivancice-

/2817769820#img=0&fullscreen=false 

Cena:Inzerovaná cena realitní kanceláří je 11.500.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

3.229 Kč/m2. 
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6. 

Objekt v areálu Královopolské na severu města Brna. Jedná se o pětipodlažní 

nepodsklepený objekt se sklady v přízemí a v patrech využívaných jako kanceláře. 

Zastavěná plocha objektu: 1 137 m². Užitná plocha budovy: 4 950 m². Volný pozemek: cca 

400 m² . Inženýrské sítě: kanalizace, voda, el. energie, optická síť, plyn. Plocha pozemku je 

1537 m2.. 

Užitná plocha: 4.950 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:N/RSB/14430/14 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno-kralovo-pole-

krizikova/1631535196#img=4&fullscreen=false 

Cena:Inzerovaná cena realitní kanceláří je 12.000.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

2.424 Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areál v Modřicích na ulici Nádražní. Jedná se o soubor parcel a budov s různým využitím, 

stojících na parcelách o celkové užitné výměře 5790m2. Zastavěná plocha tvoří 1490m2. 

Dispozice provozní budovy: 1.PP velikosti 1194m2 má využití nevytápěných skladovacích 

prostor. Nachází se zde studna a technické zázemí, čímž je zajišťována pitná voda pro celý 

objekt. 1.NP o rozloze 1381m2 je v současnosti využíváno jako nevytápěný skladovací 

prostor. Dále pak kancelářské prostory a sociální zařízení. Přístup do skladovacích prostor 

je zajištěn 2 manipulačními rampami ze severní strany. 2.NP o velikosti 1419m2 je složeno 

z volné skladovací plochy a 8 samostatných místností o výměrách 12,6 – 20m2, přičemž 

každá místnost má vlastní sociální zařízení , sprchový kout a umyvadlo. Dále pak společné 

sociální zařízení a společenská místnost 3.NP (podkroví) skladovací prostory 1151m2. Na 

pozemku je vlastní studna, celý objekt tedy využívá vlastní vodní hospodářství, které má 

zázemí v 1.PP budovy. V budově jsou 2 funkční nákladní výtahy s nosností 1000kg.. Areál 

je výborně dostupný veřejnou dopravou ( MHD i vlak). Napojení na rychlostní i dálkové 

komunikace D1 a D2 ve vzdálenosti cca 1,5km. 
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Užitná plocha: 5.790 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:926466396 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/modrice-modrice-

nadrazni/926466396#img=11&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 19.000.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

3.282 Kč/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třípodlažní objekt vhodný pro skladování/výrobu s kancelářským a sociálním zázemím. 

Objekt je situovaný v severní části Brna, dostupný kamionovou dopravou, s dostatkem 

manipulačních a parkovacích ploch. Ideální příležitost pro firmy hledající vlastní sídlo 

nebo koupě za účelem investice a budoucího pronajímání. Celková výměra pozemku: 

5.446 m². Celková užitná plocha: 6.190 m² Dispozice: I. NP 2.398 m² (obsluha z úrovně 

vozovky), skladové/výrobní prostory. II. NP 2428 m² (obsluha z rampy), skladové/výrobní 

prostory, recepce, sociální zázemí. III. NP 1363 m² (obsluha nákladním výtahem) skladové 

a kancelářské prostory. Všechny inženýrské sítě, nákladní výtah, kancelářské zázemí, 

maximální využití venkovních ploch pro skladování a manipulaci.  

Užitná plocha: 6.190 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:N/RSB/15638/16 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno--

/739742044#img=0&fullscreen=false 

Cena:Inzerovaná cena realitní kanceláří je 40.000.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

6.464 Kč/m2. 
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8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Provozní areál pro umístění dílny, výroby či skladu v lokalitě Brno, Přízřenice. Strategická 

poloha, přímá dostupnost na dálniční přivaděče. Celková podlahová plocha 1765 m2. 

Nabízíme zprostředkování prodeje multifunkčního areálu v Brně Přízřenicích. Skládá se z 

hal vhodných pro autoservis, STK, či jiné obchodní činnosti, kanceláří, skladovacích, 

manipulačních a zpevněných ploch, prostor pro realizaci např. bytových jednotek. V 

současné době je areál obsazen nájemníky a to zejména z oblasti autoservisu a obchodu. 

Celková podlahová plocha areálu 1765m2. Výhodou je poloha nemovitosti, především z 

důvodu přímé dostupnosti na dálnici D2 do Bratislavy a D1 z Prahy přes Brno do Ostravy. 

Rovněž přímá dostupnost je na silnici R52 směrem na Vídeň.  

Užitná plocha: 1.765 m2 

Datum aktualizace: 16.2.2017 

ID zakázky:368 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-prostor/brno-prizrenice-

stare-namesti/1872855132#img=7&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 9.900.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 

5.660 Kč/m2 
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Příloha 2 - Obdobné nemovitosti využité pro výpočet porovnávací metody (1+kk- prodej) 

Č. Popis nabídky realitní kanceláře a fotodokumentace 

1. 

Byt v nově vznikajícím komplexu Nová Křenová, který se nacházídvě zastávky tramvají 

od hlavního nádraží v Brně. V připravované výstavbě dvou obytných domů se bude 

celkem 48 bytových a 5 nebytových jednotek, dispozičně řešené jako 1+kk až 4+kk s 

možností balkónu, nebo prostorné terasy. Parkovaní bude řešeno parkovacími zakladači, 

nebo krytým garážovým stáním umístěné v přízemní a prvním podzemním podlaží 

komplexu.  

Užitná plocha: 48  m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:110836 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-trnita-

krenova/769757532#img=0&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 2.960.020 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 61.667 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytová jednotka s dispozicí 1+kk v rámci projektu revitalizace bytového domu 

Přadlácká, v Brně-Zábrdovicích. Tento byt z celkem 13 bytových jednotek v domě se 

nachází v 5.NP a je orientován do ulice. Celková výměra bytu je 35 m2. Výměry 

jednotlivých místností činí: pokoj s prostorem pro kuchyňskou linku 20,80 m2, chodba 

4,50 m2, koupelna 4,20 m2 a balkon 3,68 m2. V bytu jsou nově vybudovány elektrické 

rozvody v mědi, rozvody vody a odpadů, omítky a stropy jsou řešeny technologií SDK 

podhledů. Byt se prodáva kompletně zařízen vč. pračky, ledničky, šatní skříně, 

rozkládací pohovky a další úložné prostory. K bytu náleží sklepní kóje v suterénu domu.  

 

Užitná plocha: 35 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:55578 
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2. 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-zabrdovice-

pradlacka/1831809372#img=5&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 2.200.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 62.857 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Byt OV 1+kk na ulici Spolková v centru Brna. Byt je umístěn ve 4NP revitalizovaného 

cihlového domu s výtahem. Byt je po celkové rekonstrukci, v pokoji je plovoucí podlaha, 

v kuchyni, předsíni a koupelně je dlažba, okna jsou plastová. V koupelně je luxusní 

masážní sprchový kout, v kuchyňském koutě zůstane kuchyňská linka se sporákem a 

lednice. Z pokoje je vstup na balkón, který je situovaný na jih. Může tady zůstat stůl se 2 

židlemi a skříň. 

Užitná plocha: 40 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:08549 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-zabrdovice-

spolkova/1955475804#img=8&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 1.890.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 49.737 Kč. 
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4. 

Byt v osobním vlastnictví o velikosti 1+kk, Brno, Lesná, ulice Majdalenky (bytový 

komplex Orion) s venkovním parkovacím stáním u domu a sklepem v přízemí domu, 

2.NP/13.NP., 2 x výtah. Regulátor ohřevu topení, v bytě je umístěn požární hlásič. 

Kamerový systém v domě včetně kamerového systému u parkovacích stání. Pouze pro 

vlastníky bytů jsou k dispozici prostory kočárkárny, kolárny, sušárny a v neposlední řadě 

obrovská uzavřená parková terasa. Uvolnění nemovitosti dohodou.  

Užitná plocha: 55 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:OKBC10142 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-lesna-

majdalenky/3585880412#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 2.680.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 48.727 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Prodej novostavby bytu o velikosti 1+kk umístěné na ulici Řehořova v k.ú. Brno 

Černovice. Součástí bezbariérového bytu nacházejícího se v nově vznikajícím projektu 

bytového domu s výtahem je vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem 

(příprava pro kuchyňskou linku), koupelna s WC a sklepní kóje. Byt se nachází ve 4.NP. 

Vytápění bude zajištěno samostatným kombinovaným kotlem na zemní plyn. Velkým 

benefitem je zahrada situována přímo za domem, kde bude pro rezidenty zbudováno 

posezení a prostor pro děti. Výborná dostupnost do centra. Možnost dokoupení 

garážového stání. Předpokládaný termín zahájení stavby 3/2017– termín dokončení 

6/2018.   
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Užitná plocha: 41 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:N/RSB/16198/17 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/1+kk/brno-cernovice-

rehorova/352305500#img=2&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 2.599.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 63.390 Kč. 
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Příloha 3 - Obdobné nemovitosti využité pro výpočet porovnávací metody (2+1- prodej) 

Č. Popis nabídky realitní kanceláře a fotodokumentace 

1. 

Byt o dispozici 2+1, který lze převést do OV, disponuje prostornou terasou s příjemným 

výhledem do zahrady orientované jihozápadně, na kterou se vchází z kuchyně. K 

dispozici je i velkorysý sklep umístěný blízko zahrady, ideální na uschování zahradního 

náčiní. Zahrada o velikosti 185 m2, která je společná s druhým bytem, je dostatečně 

prostorná na pěstování, sušení prádla i odpočinek, a to vše najednou. Lokalita nabízí 

veškerou občanskou vybavenost v dosahu chůze, příjemným prvkem je přítomnost řeky 

Svitavy doslova pár kroků od domu, který stojí na klidné Tomáškově ulici. Přijďte se 

přesvědčit, jak jsme tento nelehký úkol splnili.  

Užitná plocha: 82 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:0000042 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-

tomaskova/3641454940#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 3.590.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 43.780Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.. 

Prodej bytu 2+1 v Brně, Zábrdovicích o výměře 87,22 m2. Byt je umístěný v 2. patře 

činžovního domu po rekonstrukci (zateplení, fasáda, nová plastová okna) bez výtahu. V 

bytě se nachází prostorná předsíň včetně vestavné skříně, koupelna se sprchovým 

koutem, WC samostatné, kuchyně s novou kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči 

(horkovzdušná trouba, mikrovlnná trouba, sklokeramická varná deska, myčka, lednice) a 

s jídelním koutem, prostorný obývací pokoj, ložnice se samostatnou šatnou. K bytu 

náleží sklepní kóje. Vytápění a ohřev TUV vlastním plynovým kotlem. Veškerá 

občanská vybavenost v dosahu (školka, škola, pošta, MHD, obchodní dům Albert, atd.).. 

Užitná plocha: 87 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 
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ID zakázky:1228 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-zabrdovice-

radlas/1643237724#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 3.490.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 40.115 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Zařízený byt v lokalitě Staré Brno, Brno-střed, ulice Poříčí. Jedná se o byt o velikosti 

2+1 , celková plocha 93 m2, umístěný ve 2. patře, orientovaný na sever-jih, okna do 

ulice Poříčí i do klidného vnitrobloku. V bytě je samostatná koupelna se sprchovým 

koutem, samostatné wc. K bytu patří také velký sklep. V okolí je veškerá občanská 

vybavenost, v blízkosti se nachází Masarykova univerzita, díky tomu je byt ideální 

investiční příležitost k pronájmu.  

Užitná plocha: 93 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:52017 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-stare-brno-

porici/971358556#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 3.750.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 40.323 Kč. 
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4. 

Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví,nacházející se cihlovém domě na ulici Anenská. 

Bytová jednotka se nachází v 3.NP. Modernizovaný dům z počátku minulého století 

nabízí vysoký komfort bydlení. Na domě proběhla rekonstrukce zateplení fasády a 

výměna oken. Byt je ve velmi dobrém stavu. V domě je výtah. Výborná lokalita 

v blízkosti samotného centra Brna, poblíž ulice Pekařská.  

Užitná plocha: 76 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:W1335 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-brno-stred-

udolni/3257454940#img=3&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 3.980.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 52.368 Kč. 

 

 

 

 

 

 

5. 

Nabízíme prodej bytu 2+1 v OV na ulici Údolní v centru Brna. Byt se nachází v 5.patře 

cihlového domu. Dům je kompletně revitalizován (fasáda, pl.okna, rozvody vody, 

elektřiny, odpady, střecha, komíny). Užitná plocha 76 m2 vč.balkónu 5 m2, ložnice 15 

m2, obývací pokoj 27 m2 z něj je vstup do spacího patra a do šatny 3,2 m2, předsíň 6,6 

m2, prostorná koupelna s WC 7 m2. Byt je v dobrém stavu, na podlaze pl.podlahy, v 

předsíni korek, vlastní kotel na ohřev vody a topení, obývacímu pokoji dominuje funkční 

krb. V domě se dále nachází společná kočárkárna, za domem společný přístupný dvůr, 

na patře jsou 3 byty. Jedná se o bydlení v centru Brna s dobrou dostupností a občanskou 

vybaveností.  

Užitná plocha: 76 m2 

Datum aktualizace: 19.2.2017 

ID zakázky:W1358 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/prodej/byt/2+1/brno-brno-stred-

udolni/3257454940#img=0&fullscreen=false 
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Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří je 3.700.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je 

zde 48.684 Kč. 
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Příloha 4 - Obdobné nemovitosti využité pro výpočet porovnávací metody (1+kk - nájem) 

Č. Popis nabídky realitní kanceláře a fotodokumentace 

1. 

Byt 1+kk ve třetím patře v budově Rezidence Onyx (ul. Spálená). Krásný a světlý byt s v 

blízkosti nákupního centra Galerie Vaňkovka se skvělou dostupností do centra města. 

Rozloha bytu je 40m. V obývacím pokoji jsou velká francouzská okna s žaluziemi rolety 

pro vytvoření většího soukromí a komfortu Je vybavený moderní, na míru vyrobenou 

kuchyňskou linkou s ostrůvkem/barem a se všemi spotřebiči (lednička, trouba, 

sklokeramická deska, mikrovlnná trouba). Prostorná koupelna s vanou a 

pračkou.Oddělená toaleta. V chodbě je vestavěná skříň. Možnost připojení kabelové TV 

a internetu  

Užitná plocha: 40 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:A309 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-trnita-

spalena/2184786268#img=8&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 9.500 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 238,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Nabízíme k pronájmu byt 1kk na ulici Francouzská. Jde o novostavbu v blízkosti centra 

města. Byt se nachází v 7. patře s výtahem. V dvorním traktu domu je klidová zóna 

určená pro obyvatele domu. Dispozice bytu: obývací pokoj s kuchyňským koutem 26,25 

m2, koupelna se sprchovým koutem a toaletou 4,3 m2, zádveří 4,3 m2, terasa 6,6 m2. 
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Byt je velmi moderně částečně zařízen. V zádveří je velká vestavěná skříň. Podlahy 

laminátové, v koupelně dlažba. Kuchyňská linka je v tmavém lesku, trouba, sklo-

keramická deska, digestoř. Rozkládací pohovka. V koupelně pračka LG.  

Užitná plocha: 42 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:A4558 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-zabrdovice-

francouzska/4121112924#img=3&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 8.900 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 212,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Pronájem bytu 1+kk v lokalitě Brno - Lesná, Nové Majdalenky. Zastavěná plocha 54 

m2. Novostavba se nachází ve 3. patře z celkových 8 s krásným výhledem na okolí. Je 

možnost využívat sklep a výtah. Velmi pěkný cihlový byt plně zařízený novým 

moderním nábytkem, vč. pračky. Podlahy: plovoucí podlahy, ker. dlažba. Kabelová 

televize, internet, pevná linka. Vhodné pro jednu osobu, bez zvířat. Energetická 

náročnost budovy je třída G.  

Užitná plocha: 54 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:4886 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-lesna-

dusikova/2671259996#img=5&fullscreen=false 
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Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 9.300 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 172,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Nabízíme Vám k pronájmu jednopokojový byt v osobním vlastnictví o přibližné užitné 

ploše 42 m2, blízko centra Brna. Byt je zrekonstruovaný, částečně zařízený nábytkem, v 

kuchyni je linka, sporák a lednice. V koupelně je sprchový kout. Vytápění a ohřev vody 

jsou centrální, k dispozici je kabelová televize a internet, které jsou v ceně nájmu. Byt je 

situován v 2. NP dvoupodlažní cihlové novostavby bez výtahu. Dům stojí v lokalitě 1 

zastávku MHD od centra. Pronájem se uzavírá na dobu jednoho roku s možností 

prodloužení.  

Užitná plocha: 42 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:2355 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-trnita-

/580792668#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 7300 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 174,00 Kč. 
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5. 

Pronájem zařízeného bytu 1+kk s balkonem a garážovým stáním Brno - Lesná. Jedná se 

o velmi pěkný byt v novostavbě v blízkosti lesů a dobrou dostupností do centra města.K 

nastěhování od 16.6.2017. Kuchyňská linka se spotřebiči, elektrická varná deska a 

trouba, lednice s mrazákem, digestoř. Koupelna a WC dohromady. Vestavěné skříně v 

předsíni. Možnost kabelové TV a internetu UPC.  

Užitná plocha: 45 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:26557 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-

/580792668#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 9.500 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 211,00 Kč. 

 

 

. 

 

6. 

Nabízíme k pronájmu moderně zařízený byt 1+kk v přízemí zrekonstruovaného 

rodinného domu na ulici Kohoutova. Jedná se o lokalitu s velmi dobrou dostupností do 

centra města (10 minut na Českou), tak i do IBM, Zebry, RedHat. Tento slunný byt typu 

1+kk o celkové ploše 45 m2 je kompletně zařízen, takže je možné se ihned nastěhovat 

bez nutnosti cokoliv zařizovat. Výhodou bytu je možnost příjemného posezení na terase. 

Byt je volný od 1. května 2017 a nájem činí 8 000 Kč + 2 500 Kč inkaso, celkem tedy 10 

500 Kč + kauce a provize. Poplatek za televizi a internet je již zahrnut v ceně. V případě 

dalších informací nebo zájmu o prohlídku mě neváhejte kontaktovat. 

Užitná plocha: 45 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:00124 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-husovice-

kohoutova/2215588188#img=6&fullscreen=false 
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Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 8.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 178,00 Kč. 

. 

 

 

 

 

7. 

Nabízíme pronájem moderního bytu 1+kk v lokalitě s veškerou občanskou vybaveností a 

výbornou dostupností do centra - Staré Brno, ulice Úvoz. Byt se nachází v 1. NP/7 

cihlového domu s výtahem. Byt o celkové ploše 43 m2 s krásným výhledem do 

vnitrobloku. Byt je rekonstruovaný, částečně zařízený – vybaven moderní kuchyňskou 

linkou s troubou a sporákem, v prostorné koupelně je také pračka, v předsíni jsou 

vestavěné skříně, pokoj je zařízen sedací soupravou, stolem, postelí a stolkem. 

Užitná plocha: 43 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:MPP1356PK 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/1+kk/brno-stare-brno-

uvoz/1611608412#img=3&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 10.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 233,00 Kč. 
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Příloha 5 - Obdobné nemovitosti využité pro výpočet porovnávací metody (2+1 - nájem) 

Č. Popis nabídky realitní kanceláře a fotodokumentace 

1. 

Nabízíme podnájem bytu 2+1 o velikosti 80 m2 v cihlovém domě na ulici Stavební - 

tramvajová zastávka Vlhká (u Hlavního nádraží). Dva velké samostatné pokoje, 

prostorná kuchyně. Pokoje jsou orientované do vnitrobloku v klidné části Brna. Byt se 

nabízí plně zařízený. Vhodné až pro 5 osob. Cena 10.800 Kč + zálohy na služby a 

energie dle počtu osob 3.000 - 3.700 Kč.   

Užitná plocha: 80 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:3411161436 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-trnita-

stavebni/3411161436#img=1&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 10.800 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 135,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

V exkluzivním zastoupení majitele nabízíme k dlouhodobému pronájmu byt 2+1, s 

balkonem, ul. Křenová, Brno - centrum. Byt o celkové ploše 83m2 se nachází ve 4. patře 

cihlového domu bez výtahu. Byt se nabízí nezařízený a kuchyně je vybavena 

kuchyňskou linkou.Pokoje jsou neprůchozí. Nová koupelna je s vanou, umyvadlem a 

přípojkou na pračku, toaleta samostatně. V bytě je vlastní plynový kotel a součástí bytu 

je komora. Bydlení přímo v centru města. V okolí je veškerá občanská vybavenost: 

restaurace, kavárny, obchody, bankomaty, pošta, divadla. Nabízíme možnost zajištění 

pravidelného či jednorázového úklidu naší úklidovou službou. Prohlídky možné po 
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dohodě s uvedeným makléřem. S ohledem na legislativní požadavek jeho zveřejnění, 

musí být nemovitost označena v en. třídě "G", což ovšem neznamená, že do této en. třídy 

opravdu patří.  

Užitná plocha: 83 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:55547 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-trnita-

krenova/1598763356#img=0&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 11.500 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 139,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Nabízíme Vám k pronájmu prostorný prvorepublikový byt 82 m2 o dispozici 2+1 s 

vysokými stropy v 2. nadzemním patře v domě s výtahem, v centru města na ulici 

Koliště. Byt má samostatné WC a prostornou koupelnu s připojením na pračku. Kuchyně 

má spíž, kuchyňskou linku s plynovým sporákem, troubou, ledničku a lavici s jídelním 

stolem. Chodba má dostatek úložného prostoru. První veliký pokoj je průchozí a vchází 

se do druhého taktéž velmi prostorného pokoje. K bytu nepatří sklep ani parkovací stání. 

Preferujeme nekuřáky a bez zvířat. Byt je vybavený viz, fotografie. Nájemné je 9.900,-

Kč + zálohy na služby a energii cca 3.500,-Kč. Energie se přepisují na nájemníka. 

Vratná kauce ve výši 15.000,-Kč. Vhodné pro lidi, kteří touží po bydlení v centru dění s 

pěší dostupností takřka všude. Možnost nastěhování ihned.  

 

Užitná plocha: 82 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:35471 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-brno-stred-

koliste/2782056796#img=5&fullscreen=false 
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Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 10.900 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 133,00 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Pronájem bytu o dispozici 2+1 na ulici Tábor, Brno - Žabovřesky. Byt se nachází ve 2. 

patře cihlové budovy bez výtahu. Celková plocha bytu činí 80m2. Pokoje neprůchozí 

(cca 25m2). Vybaveno kuchyňskou linkou, sporákem, šatní skříní, dále nevybaveno. 

Topení WAW, ohřev vody přes plynový kotel. Na podlahách PVC, dlažba. Podlahy v 

pokojích budou na přání nájemce vybaveny novou krytinou. Toaleta o koupelna s vanou 

odděleně. K dispozici sklepní kóje, která se nachází v suterénu budovy. Byt je čerstvě 

vymalován, ve stavu udržovaného standardu, okna směrována do klidné zahrady. Cena 

pronájmu činí 11.000,- + zálohy na energie a služby.  

Užitná plocha: 80 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:1746350428 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno--

tabor/1746350428#img=10&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 11.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 138,00 Kč. 
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5. 

Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme tento velmi prostorný byt 2+1 o rozloze 

90m2 na žádané ulici Cihlářská. Byt je situován ve 3. patře cihlového domu s výtahem. 

Nabízí se vybavený základními spotřebiči (sporák, lednice, mikrovlná trouba) a taky 

nábytkem jako je sedačka, manželská psotel, stoly, skříně. V koupelně je vana a WC je 

samostatně. Byt je po rekonstrukci, má nová elektřina, okna, kotel atd. Nájem činí 

14.000,- + 2.500,- energie.  

Užitná plocha: 90 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:157778 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-veveri-

cihlarska/825241948#img=3&fullscreen=false 

Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 14.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 156,00 Kč. 

 

 

 

 

 

6. 

Nabízíme pronájem bytu 2+1 s balkonem v žádané lokalitě Brno-Žabovřesky, ul.Minská. 

Byt se nachází ve 2.NP domu bez výtahu. Výměry: pokoj - 25m2, pokoj -25m2, kuchyně 

-14m2, WC samostatné, koupelna se sprchovým koutem, šatna, komora, balkon. 

Všechny místnosti mají samostatné vstupy z předsíně. Byt se pronajímá nezařízený. 

Zůstává kuchyňská linka. Topení je plynové - kotel. Majitel upřednostňuje dlouhodobý 

pronájem. Měs.nájem činí 11.000,-Kč, služby: 300,-Kč os./měs. Byt je k dispozici od 

1.7.2017.  

Užitná plocha: 75 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:55774 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-zabovresky-

minska/2896179548#img=8&fullscreen=false 
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Cena: Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 11.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 147,00 Kč. 

 

 

 

 

 

7. 

Nabízíme k pronájmu nezařízený byt o velikosti 2+1 v Brně, v Kr. Poli, na ul. Vodova. 

Byt se nachází ve 2.NP cihlového domu bez výtahu. Dům je po celkové rekonstrukci, je 

zde novější fasáda, nové vstupní dveře atd. Celková plocha bytu se sklepem je 69,92m2. 

Orientace bytu je na jihozápad, do ul. Vodova. Z prostorného obývacího pokoje 

20,47m2 je vstup do ložnice 20,37m2, tudíž je tento průchozí. Koupelna 5,69 m2 je se 

sprchovým koutem. WC 1,04m2 je samostatné, balkon není. Kuchyň 11,81m2 je 

vybavena novou kuchyňskou linkou, včetně všech vestavěných spotřebičů. Topení je 

vlastním novým kombinovaným plynovým kotlem, který zároveň ohřívá vodu. Ideálně 

pro pracující jednu až dvě osoby.  

Užitná plocha: 74 m2 

Datum aktualizace: 8.3.2017 

ID zakázky:12254 

Zdroj:https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-kralovo-pole-

vodova/4179439964#img=13&fullscreen=false 

Cena:Inzerovaná cena realitní kanceláří za čistý měsíční pronájem nemovitosti bez 

inkasa a dalších poplatků činí 12.000 Kč. Cena za m2 užitné plochy je zde 162,00 Kč. 
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Příloha 6- Výpočet reprodukční hodnoty budovy bez 3 a 4 NP 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.  

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012  

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

a vyhlášky MF ČR č.  441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení  zákona č. 151/1997 Sb.  

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 12 :       H. budovy pro obchod a služby 

Konstrukce:      Monolitické betonové plošné 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:  123 

Jednotlivé  plochy a konstrukční výšky podlaží- výpočet obestavěného prosotru 

1 PP = 180,27 m2 * 2,85 =  513,77  m3    

1 NP = 1.104,5 m2 * 3,84 =  4241,28 m3 

2 NP = 1.065,4 m2 * 3,92 =  4176,37 m3 

5 NP = 1.061,37 m2 * 3,80=  4033,21m3 

Průměrná výška podlaží: 

PVP = 12964,63/3411,54 = 3,80 

Průměrná zastavěná plocha podlaží: 

PZP= 3411,54/4 = 852,86 m2 

Obestavěný prostor: 

Spodní část = 511,77 m3 

Vrchní část = 4241,28 + 4176,37 + 4033,21 = 12.450,86 m3 

Zastřešení = 0 m3 

Celkem = 12.964,63 m3 
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Ocenění: 

Základní cena (příloha č. 8) [Kč/m3]:        = 2669 

Koeficient konstrukce K1 (příl. č. 10)  = 1,1320 

Koeficient K2= 0,92+(6,60/PZP):    = 0,9277 

Koeficient K3= 0,3+(2,1/PVP):   = 0,8526 

Koeficient vybavení stavby    = 1,0000 

Polohový koeficient K5    = 1,2000 

Koeficient změny ceny staveb Kj (příl. č. 41)  = 2,092 

Základní cena upravená [Kč/m3]          = 5.999,16 

 

Plná cena:  5.999,16*12.964,63 =         = 77.776.889,7 Kč 

 

Příloha 7 - Výpočet reprodukční hodnoty bytových jednotek ve 3 a 4 NP 

Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č.  

121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012  

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

a vyhlášky MF ČR č.  441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení  zákona č. 151/1997 Sb.  

 

Zatřídění pro potřeby ocenění 

Budova § 38 :       J. budovy více-bytové- netypové 

Konstrukce:      Monolitické betonové plošné 

Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:  112 

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle vzorce 

Cena jednotky, která je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor bytů, ve stavbách 

neuvedených v příloze č. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, 

nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů a cena jednotky, která 

zahrnuje soubor bytů a nebytových prostorů, nebo rozestavěná jednotka, se určí nákladovým 

způsobem podle vzorce 

CB = PP × ZCU, 

kde 
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CB ...... cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč, 

PP ....... podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru v m2, určená podle přílohy č. 1 k 

této vyhlášce, 

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2. 

(4) Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se určí podle vzorce 

ZCU = ZC × K1 × K4 × K5 × Ki, 

kde 

ZCU ... základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, 

ZC ...... základní cena bytu nebo nebytového prostoru v Kč za m2, uvedená 

a) u rodinného domu v příloze č. 11 k této vyhlášce, 

b) u budovy a haly v přílohách č. 8 a 9 k této vyhlášce, 

K1 ........ koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 10 k 

této vyhlášce. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném domě se použije koeficient K1 = 

1,000, 

K4 ........koeficient vybavení stavby a oceňovaného bytu nebo nebytového prostoru (položky č. 

7, 10, 12 až 17, 19 až 26 přílohy č. 11 tabulky č. 6 k této vyhlášce podle typu stavby u bytů v 

rodinných domech nebo položky č. 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18 až 23, 25, 26 příloh č. 8 a 9 k této 

vyhlášce podle typu stavby v ostatních případech se posuzují podle vybavení bytu nebo 

nebytového prostoru, ostatní položky se posuzují ve vztahu k vybavení stavby) se vypočte 

podle vzorce 

K4 = 1 + (0,54 × n) , 

kde 

1 a 0,54 ...... konstanty, 

n .....součet cenových podílů konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách č. 1 až 3 v příloze 

č. 21 k této vyhlášce s nadstandardním vybavením, snížený o součet cenových podílů 

konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozpětím od 0,80 do 1,20, které lze překročit jen na základě 

zdůvodnění, kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis jednotlivých 

konstrukcí a vybavení v podstandardním, respektive nadstandardním provedení; pro účely 

výpočtu K4 dále platí, že 

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce 

uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, určí se její cenový podíl podle bodu č. 8 
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písm. c) této přílohy; určený cenový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k 

součtu cenových podílů, přitom se výše ostatních cenových podílů nemění, 

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů 

standardního provedení podle příloh č. 8, 9 a 11 k této vyhlášce, odečte se její cenový podíl 

příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a 

stanoví se pro ni nový cenový podíl postupem podle bodu a), 

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 21 k této vyhlášce, 

vynásobí se její cenový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu cenových podílů, 

K5 ........ koeficient polohový uvedený v tabulce č. 1 v příloze č. 20 k této vyhlášce, 

Ki ........ koeficient změny cen staveb uvedený v příloze č. 41 k této vyhlášce, vztažený k 

cenové úrovni roku 1994. 

(5) Cena příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní 

úpravy, studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání, se pro účely ocenění 

bytu nebo nebytového prostoru vypočte podle příslušných ustanovení vyhlášky a k ceně bytu 

nebo nebytového prostoru se připočte poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu. 
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Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C 

= nevyskytuje se,  A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) 

1
Základy včetně zemních 

prací
betonové s izolací proti zemní vlhkostiS 100

2 Svislé konstrukce monolitický skelet S 50

2 Svislé konstrukce tvárnice Ytong S 50

3 Stropy železobtonové S 100

4 Zastřešení mimo krytinu plochá s hydroizolací S 100

5 Krytiny střech vícevrstvá S 100

6 Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100

7 Úpravy vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S 100

8 Úpravy vnějších povrchů nástřiky na bázi umělých hmot S 100

9 Vnitřní obklady keramické v koupelně a v kuchyni obklady S 100

10 Schody
železobetonové s monolityckým 

povrchem
S 100

11 Dveře dřevěná s ocelovými zárubněmi S 100

12 Vrata X 100

13 Okna plastová S 100

14 Povrch podlah betonová mazanina, parkety S 100

15 Vytápění ústřední S 100

16 Elektroinstalace světelná třífázová S 100

17 Bleskosvod ano S 100

18 Vnitřní vodovod plastové trubky S 100

19 Vnitřní kanalizace platové potrubí S 100

20 Vnitřní plynovod rozvod zemního plynu S 100

21 Ohřev teplé vody centrální ohřev vody S 100

22 Vybavení kuchyní Kompletní vybavení S 100

23
Vnitřní hygienická zařízení 

včetně WC
WC, kuchyňský kout, bidet, umyvadloS 100

24 Výtahy osobní výtah S 100

25 Ostatní chybí S 100

26
Instalační prefabrikovaná 

jádra
X 100

Čís. 

pol.
Konstrukce a vybavení Provedení

Hodnocení 

standardu
Část (%)
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1
Základy včetně zemních 

prací 6,1 100 1 6,1

2 Svislé konstrukce 15,3 50 1 15,3

2 Svislé konstrukce 15,3 50 1 15,3

3 Stropy 8,1 100 1 8,1

4
Zastřešení mimo krytinu 6,2 100 1 6,2

5 Krytiny střech 2,9 100 1 2,9

6
Klempířské konstrukce 0,6 100 1 0,6

7 Úpravy vnitřních povrchů 7,3 100 1 7,3

8 Úpravy vnějších povrchů 3,3 100 1 3,3

9
Vnitřní obklady keramické 3,2 100 1 3,2

10 Schody 2,7 100 1 2,7

11 Dveře 3,7 100 1 3,7

12 Vrata 0 100 1 0

13 Okna 5,8 100 1 5,8

14 Povrch podlah 3,3 100 1 3,3

15 Vytápění 4,8 100 1 4,8

16 Elektroinstalace 5,9 100 1 5,9

17 Bleskosvod 0,3 100 1 0,3

18 Vnitřní vodovod 3,2 100 1 3,2

19 Vnitřní kanalizace 3,1 100 1 3,1

20 Vnitřní plynovod 0,4 100 1 0,4

21 Ohřev teplé vody 2 100 1 2

22 Vybavení kuchyní 1,9 100 1 1,9

23 Vnitřní hygienická zařízení 

včetně WC 4,2 100 1 4,2

24 Výtahy 1,3 100 1 1,3

25 Ostatní 4,4 100 1 4,4

26
Instalační prefabrikovaná 

jádra 0 100 1 0

Součet upravených objemových podílů 100

1,0000Koeficient vybavení K4:

Upravený podíl
Čís. 

pol.
Konstrukce a vybavení Obj. podíl (%) Část (%) Koef.
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Ocenění: 

PP… Podlahová plocha [m2]:      = 1223 

ZC … základní cena bytu [Kč]     = 9630 

K1… koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce = 1,132 

K4…koeficient vybavení stavby      = 1,000 

K5… koeficient polohový (příl. č. 20)    = 1,250 

Ki…  koeficient změny cen staveb (příl. č. 41)    = 2,140 

 

ZCU = 9630*1,132*1,000*1,250*2,140 = 29.161 Kč 

CB = 29.161 * 1223 = 35.663.903 Kč 
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Příloha 8 - Fotodokumentace - Venkovní pohled 1 

 

 

Příloha 9 - Fotodokumentace- Venkovní pohled 2 
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Příloha 10 - Fotodokumentace - pohled do 3 NP 

 

Příloha 11 - Fotodokumentace - pohled do 4 NP 
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Příloha 12 - Fotodokumentace - pohled ze střechy budovy 

 

 

Příloha 13 - Fotodokumentace - průjezd do budovy 

 

 

 



122 
 

Příloha 14 - Navržené bytové jednotky ve 3 NP 

- Vloženo ve fóliovém rohu na přílohy 

Příloha 15 - Navržené bytové jednotky ve 4 NP 

- Vloženo ve fóliovém rohu na přílohy 

 

Příloha 16 - Cena projektové dokumentace u orientačního propočtu stavebních prací 

 


