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Abstrakt  

Diplomová práce Analýza možností prodeje rodinného domu v Brně Řečkovicích má za cíl 

srovnat možnosti prodeje RD, a to buď jako celek nebo po bytech.  

Abstract (example) 

Thesis The analysis of the possibilities of selling a family house in Brno, Řečkovice, aims to 

compare the possibilities of selling RD, as a whole house or by flats. 

Klíčová slova (vzor) 

Prodej rodinného domu, rodinný dům, bytová jednotka, ocenění, cena obvyklá, cena zjištěná 

Keywords (example) 

House sale, house, appartement unit, assessement, common price, established price,  
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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je analýza prodeje rodinného domu v Brně - Řečkovicích. 

Analýza bude předně zkoumat prodej rodinného domu jako celek a následně se bude zabývat 

prodejem rodinného domu po bytových jednotkách.  

Motivací pro toto konkrétní téma diplomové práce byla zvědavost a také možnost ocenění 

rodinného majetku a získání cenných informací. Předmětný rodinný dům je mi vlastní neboť 

jsem v něm vyrostla a lokalita Řečkovic je mi dobře známá.  

Diplomová práce bude rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretickou část zahájím 

v první kapitole vymezením teoretických východisek a především pojmů, které jsou nezbytné 

pro vysvětlení dané problematiky. Dále představím metody, které se využívají při oceňování 

nemovitostí a já je následně použiji v praktické části své diplomové práce. Na tuto teoretickou 

část navážu prezentací lokality, kde se daný rodinný dům nachází, a to Řečkovic. Lokalitu 

popíši jako celek i konkrétní okolí nemovitosti. Následovat bude podrobný popis oceňovaného 

domu včetně fotodokumentace. Dům popíši jako celek a následně i jeho jednotlivá podlaží.  

Jelikož se v této práci budu též zabývat i otázkou rozprodání rodinného domu po bytech, 

je nejdříve nutné provést konkrétní právní úpravy. Rodinný dům není rozdělen dle 

katastru nemovitostí na bytové jednotky. Je tedy nezbytné provést prohlášení vlastníka a další 

kroky s ním spojené. Tuto problematiku budu řešit ve čtvrté kapitole.  

V poslední kapitole následně budu provádět výpočty k ocenění nemovitosti. Rodinný dům 

ocením nejdříve jako celek, a to pomocí metody ceny obvyklé a následně ceny zjištěné. 

K tomuto kroku bude rovněž potřeba vytvořit adekvátní databázi podobných rodinných domů, 

to znamená alespoň 10 vzorků. Databáze bude vytvořena i pro byty. Důležité pro tuto databázi 

bude, aby se vybrané vzorové nemovitosti nacházely ve stejné lokalitě, či lokalitě podobné. 

Anomálie budou následně zohledněny při konkrétních výpočtech. Pro ocenění RD po bytech 

také použiji metodu zjištění ceny obvyklé a následně ceny zjištěné.  

Cílem této práce je zjistit nejlepší variantu prodeje rodinného domu. Zajímá mne tedy výsledná 

cena za případný prodej domu jako celek a výsledný součet cen za případný prodej 

bytových jednotek, které se nachází v domě. Předpoklad trhu i trendu je takový, že výhodnější 

bude prodat dům po bytech. Zda se v mé diplomové práci shodnu s předpokladem trhu, uvidíme 

v závěru této práce.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pro kvalitní zpracováním mé diplomové práce a pro lepší orientaci v daném tématu je 

nejdříve důležité objasnit základní pojmy a teoretická východiska, od kterých se následně bude 

odvíjet praktická část. Hlavním cílem této kapitoly tedy bude jasné definování 

základních pojmů a teorií, se kterými budu pracovat v této práci.  

 

1.1. ZÁKLADNÍ POJMY 

K základním pojmům budou použity právní prameny novelizovaného 

Občanského zákoníku, stavebních zákonů, zákonů o oceňování majetku a katastrálních zákonů. 

1.1.1 Nemovitá věc 

Pojem nemovitá věc je blíže definována v novém občanském zákoníku. „Nemovité věci 

jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, 

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není 

součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, 

je i tato věc nemovitá.“1 

Pozemek 

Pojem pozemek je definován hned v několika právních předpisech. Jde o velice 

široký pojem, proto je nutné jej blíže specifikovat. Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

jsou pozemky děleny následovně: 

 Stavební pozemek – je pozemek, nebo jeho část či soubor pozemků, který je 

vymezen a určen k umístění stavby územním plánem nebo regulačním plánem. 

 Zastavěný stavební pozemek – je v katastru nemovitostí evidován jako 

stavební parcela a další pozemkové parcely nejčastěji společně oplocené, které 

tvoří souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami. 2 

 

                                                           
1 EPRAVO: Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku [online]. epravo.cz, a.s., 2016 [cit. 2016-11-07]. 

Dostupné z: ˂http://www.epravo.cz/top/clanky/prechodna-ustanoveni-noveho-obcanskehozakoniku-k-zasade-

superficies-solo-cedit-84655.html˃ 

2 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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Další definici pozemku definuje katastrální zákon 256/2013 Sb., konkrétně v § 2 je pozemek 

definován jako část zemského povrchu, která je oddělená od sousedících částí hranicí 

územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí držby, hranicí vlastnickou, 

hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků nebo rozhraním způsobu využití 

pozemků.3 

 

Stavba 

Stavbu definuje vícero právních předpisů, konkrétně stavební zákon a zákon 

o oceňování majetku. Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se za stavbu považují veškerá 

stavební díla, která vznikají výstavbou či montáží bez důrazu na jejich stavebně technické 

provedení, použité stavební produkty a na účel využití a dobu trvání. 4 

 

Pro tuto diplomovou práci je však důležitější definice dle zákona o oceňování majetku. Zde je 

blíže specifikována a členěna na: Stavbu pozemní, stavbu inženýrskou a speciální pozemní, 

vodní nádrže a rybníky a jiné stavby. Stavba pozemní je pak popsána jako ta, kam řadíme 

budovy, či venkovní úpravy. Budovy jsou specifikovány jako stavby, které jsou soustředěné 

a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s jedním či více 

ohraničenými užitkovými prostory.5 

 

1.1.2 Byt 

V této práci se budu věnovat oceňování jak bytů, tak i domu, proto je nutné vymezit 

i tyto pojmy. Dle zákona o oceňování, je byt definován jako místnost či soubor místností 

určených k bydlení. Jeho součásti a příslušenství se oceňují včetně podílu na společných částech 

                                                           
3 Zákony pro lidi: Katastrální zákon 256/2013 Sb. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256#cast1 

4 Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

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

pozdějších předpisů 
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domu, a to i v případě, jsou-li mimo dům. Ocenění probíhá včetně podílu na příslušenství domu 

a na vedlejších stavbách včetně jejich příslušenství, které jsou určeny pro společné užívání.6 

Bytová jednotka 

Bytová jednotka může být bytem, nebytovým prostorem nebo rozestavěným 

nebytovým prostorem či sloužit jako vymezená část domu podle zákona o vlastnictví bytů, 

tento zákon však byl zrušen k 1. 1. 2014.7 Dle Nového občanského zákoníku je bytová jednotka 

vedena jako věc nemovitá a specifikuje byt jako prostorově oddělenou část domu včetně podílu 

na společných částech nemovité věci, které jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. 

 

Byt a nebytový prostor 

Nový občanský zákoník přesně nedefinuje nebytový prostor, zmínka o nebytovém prostoru je 

pouze v definici bytu a to: „Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí 

domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívaný k účelu bydlení. Ujednají-li si pronajímatel 

s nájemcem, že k obývání bude pronajat jiný, než obytný prostor, jsou strany zavázány stejně, 

jako by byl pronajat obytný prostor.”8 

Společné části domu 

Dle NOZ jsou společné části domu alespoň ty části nemovité věci, které by dle 

své povahy měly sloužit všem vlastníkům jednotek společně. Dle NOZ jsou společné části 

následující: pozemek, na němž byl dům zřízen, či věcné právo, které vlastníkům jednotek 

zakládá právo mít na pozemku dům, dále stavební části, jež jsou podstatné pro zachování domu 

včetně jeho hlavních konstrukcí, stejně tak i jeho tvaru a vzhledu. Tyto stavební části jsou 

chápany i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, zahrnující i zařízení sloužící jinému 

vlastníku jednotky k užívání bytu.9 Dle NOZ jsou tedy společnými částmi pozemek a věcné 

právo k němu, stavební části pro zachování domu a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky 

k užívání bytu.   

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

pozdějších předpisů 

7 Zákon č. 72/1994 Sb. Zákon o spoluvlastnictví bytů byl zrušen Novým občanským zákoníkem k 1. 1. 2014 

8 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1160, odst. (1) 

9 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1160, odst. (2) 
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1.1.3 Rodinný dům  

Za rodinný dům (RD) se považuje dům, ve kterém více, než polovina podlahové plochy 

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

Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno 

podzemní podlaží a podkroví.10 

1.1.4 Vlastnické právo a spoluvlastnictví 

V další části této diplomové práce se budu zabývat otázkou vlastnického práva 

a úpravou spoluvlastnictví rodinného domů. Je tedy vhodné vymezit i pojmy, které definují 

vlastnické právo a spoluvlastnictví. 

Prohlášení vlastníka 

Prohlášení vlastníka se dříve řídilo zákonem o vlastnictví bytů, který byl zrušen Novým 

občanským zákoníkem k 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník řeší prohlášení vlastníka jako 

právní úkon, který může učinit vlastník budovy s nejméně dvěma jednotkami (byty 

a nebytovými prostory), kterým následně rozdělí budovu na dům s jednotkami. Tyto nově 

vzniklé jednotky se pak stanou předmětem samostatného vlastnictví. Prohlášení vlastníka 

budovy musí být provedeno vždy v případě, pokud se převádí vlastnictví alespoň k jedné 

jednotce. Prohlášením vlastníka budovy nemůže být jako jednotka vymezen prostor, který 

nebyl dříve kolaudován jako byt či nebytový prostor nebo není dle platného 

stavebního povolení jako byt nebo nebytový prostor rozestavěn. Jde tedy o to, že za jednotku 

prohlášením vlastníka nelze vymezit půdní prostor, garážové stání či třeba sklepní kóji. 

Prohlášení musí respektovat kolaudační rozhodnutí. Vlastník svým prohlášením vlastníka 

budovy určí, které části domu či budovy se ve smyslu zákona o vlastnictví bytů stanou 

jednotkami a které společnými částmi. Jednotku poté užívá vlastník, samostatně společné části 

užívají všichni společně. Zákon však umožňuje vlastníkovy budovy vymezit společné části, 

které budou užívány pouze některými vlastník jednotek.11 

 

                                                           
10 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., oceňování majetku  

11 Bytový zákon [online]. [cit. 2017-05-24]. Dostupné z: http://www.bytovyzakon.cz/prohlaseni-vlastnika-

budovy.html 
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Náležitosti prohlášení  

Prohlášení vlastníka musí obsahovat informace z katastru nemovitostí jako je 

např. označení budovy-číslo jednotky včetně jejího pojmenování a umístění na budově. Je v 

něm též nutné uvést označení obce, části obce, katastrální území, číslo popisné a evidenční, 

způsob využití budovy a číslo a využití parcel, na kterém budova stojí. U všech vzniklých 

jednotek musí být vyznačena jejich čísla a uvedena zvenku na budově. Pravidla pro číslování 

jednotek jsou uveden v pokynech Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. V prohlášení 

vlastníka je nutné označit všechny jednotky, i ty rozestavěné. Popis jednotek musí být v souladu 

s jejich kolaudačním určením. U nebytového prostoru musí být uveden způsob využití, pokud 

jde o byt, v prohlášení stačí uvést byt. V prohlášení musí být uvedeno i umístění jednotky, čili 

na kterém podlaží se jednotka nachází. Dále je nutné popsat všechny místnosti, které tvoří 

příslušenství jednotky, které se může lišit od příslušenství spjaté s nájmem bytu. Vybavení 

jednotek je rovněž součástí prohlášení. Za základní vybavení lze považovat koupelnu, WC, 

vestavěné skříně,…  

 

1.2. POJMY SPOJENÉ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ 

Při ocenění bytových jednotek je jednou z nejdůležitějších jednotek m2. Od tohoto 

parametru se nadále odvíjí cena bytu či náklady na bydlení této jednotce. Při oceňování je 

též důležité se orientovat, co je nutné započítat do plochy bytu a co nikoliv.  

1.2.1 Typy ploch 

Zastavěná plocha stavby 

„Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty 

vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. 

Izolační přizdívky se nepočítají.“12 

Definice zastavěné plochy jednoduše říká, že zastavěná plocha započítává i přesahující 

balkony, terasy a jiné vystupující části fasády stavby.  

                                                           
12 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 
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Zastavěná plocha podlaží  

 Dle oceňovací vyhlášky 441/2013 Sb. a její přílohy č. 1. je zastavěná plocha 

podlaží řez v místě horního líce podlahy i s omítkou. Pokud však objekt nemá všechny 

obvodové stěny, pak je obvodem objektu čára jdoucí vnější lícem svislých konstrukcí a plochy 

arkýřů a lodžií se též započítávají. Průměrná zastavěná plocha podlaží je dána součtem všech 

zastavěných ploch dělených počtem podlaží. 13 

Podlahová plocha 

„Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místnost a prostorů stavebně 

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

kterém se nacházejí.“14 Dříve byla podlahová plocha definována v zákoně č.72/1994 Sb., který 

však byl zrušen Novým občanským zákoníkem. Definice podlahové plochy se liší většinou dle 

účelu využití. Pro ocenění nemovitostí je však stěžení definice v oceňovací vyhlášce, dle které 

se do podlahových ploch započítávají: arkýře, zasklené lodžie, výklenky (pokud jsou alespoň 

1,2 m široké, 0,3 m hluboké a jejichž plocha je větší než 0,36 m2 a jsou alespoň 2 m vysoké), 

místnost se zkoseným stropem, komory umístěné mimo byt a sklepy, které se násobí 

koeficientem 0,8. Dále se započítává půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm v bytě 

či nebytovém prostoru v jednotlivých podlažích, podílová plocha příslušenství bytu, které je 

společné pro více bytů např. předsíň. Terasy, balkóny a pavlače se započítávají po vynásobení 

koeficientem 0,17, nezasklené lodžie 0,20, sklepní kóje či půdní prostory číslem 0,10. Okenní 

a dřevní ústupky se nezapočítávají. Plochy pod vestavěnými skříněmi, kuchyňskou linkou i 

topnými tělesy se též započítávají. Jednotka podlahové plochy se uvádí v m2. 

1.2.2 Cena a hodnota  

Cena a hodnota není stejným pojmem, avšak pojem ocenění je užíván jak při určení 

ceny, tak i hodnoty.  

Cena 

 Pojem cena je užíván pro nabízenou, požadovanou či skutečně zaplacenou peněžní 

částku za zboží nebo službu. Cena může, ale i nemusí mít vztah k hodnotě věci přisuzované. 

                                                           
13 Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů. Příloha č. 1 

14 Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších 

předpisů. Příloha č. 1 
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Ceny lze třídit z různých hledisek např. dle stavu transakce, způsobu zveřejnění, časového 

okamžiku zjištění, volnosti a jiných specifik. 15 

Hodnota 

 Hodnota není peněžní částkou, jakožto cena. Hodnota oproti ceně vyjadřuje 

užitek a prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu odhadu hodnoty. Hodnota vytváří 

pomyslnou vazbu mezi zbožím a službami, jež si lze pořídit na trhu mezi kupujícími a 

prodávajícími. Hodnoty lze dělit do kategorií dle subjektu, zájmu o objekt či vstupních údajů.16 

1.2.3. Cena obvyklá 

Cena obvyklá je definována ve více zdrojích. Dle zákona o oceňování majetku je cena 

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

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

při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo 

obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují 

všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných 

okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 

důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 

rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí 

zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 

Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.“17 

Dle zákona o cenách je cena obvyklá vysvětlena: „Obvyklou cenou pro účely tohoto zákona se 

rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží 

volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, 

kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení 

hospodářské soutěže.“18 

                                                           
15 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 S. ISBN 978-80-7204-930-1. 

16 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 S. ISBN 978-80-7204-930-1. 

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

pozdějších předpisů 

18 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
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1.2.4. Cena zjištěná  

Postup při určení ceny zjištěné je stanoven v zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a ve vyhlášce č 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

oceňovací vyhláška. Cenu zjištěnou zákon o oceňování majetku definuje jako cenu určenou 

zákonem, avšak nesmí jít o cenu obvyklou ani mimořádnou. 19 

 

1.3 METODY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Následující kapitola je věnována metodám, které jsou využívány pro oceňování 

nemovitostí. Principiálně můžeme oceňovací metody rozdělit do tří základních kategorií, a to 

na metodu výnosovou (příjmovou), nákladovou a porovnávací (komparativní).  

1.3.1 Výnosová (příjmová) metoda  

Výnosová metoda je založena na výnosovosti (rentabilitě) a využívání nemovitosti. 

Základní koncepce je zde časová hodnota peněz a relativním riziko investice. Výnosová metoda 

je interpretována jako součet diskontovaných, předpokládaných budoucích čistých výnosů 

z pronájmu dané nemovitosti. Stěžejní pojmy pro tuto metodu jsou nájemné, výnosová hodnota 

a věčná renta.  

Nájemné 

„Nájemné, je peněžní částka, kterou nájemce hradí pronajímateli nemovitosti za 

přenechání práva nemovitost užívat byt s přihlédnutím k jeho hodnotě (§ 671 odst. 1 

občanského zákoníku) a za údržbu a všechny náklady související s vlastnictvím a provozem 

nemovitosti. Z nájemného musí vlastník mj. hradit údržbu a všechny náklady související s 

vlastnictvím a provozem nemovitosti (daň z nemovitostí, pojištění nemovitosti, poplatek 

správcovské firmě za správu nemovitosti ap.). Vzhledem k ustanovením § 2 odst. 1 zákona o 

cenách by nájemné mělo zahrnovat náklady i přiměřený zisk.“20 

 

 

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

pozdějších předpisů 

20 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 
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Nájemné je rozděleno do několika kategorií: 

 Obvyklé nájemné – reprezentuje obvyklou cenu nájemného, která byla dosažena 

při poskytování stejné nebo obdobné služby ve standardním obchodním styku 

v tuzemsku ke dni ocenění.  

 Nákladové nájemné – reprezentuje nájemné, které pokryje pouze náklady související 

s užíváním nemovitosti. Toto nájemné nezahrnuje žádný výnos z pronajímané 

nemovitosti.   

 Ekonomické nájemné – reprezentuje takové nájemné, které pokryje veškeré náklady 

na užívání nemovitosti a zajistí adekvátní výnos z pronajímané nemovitosti.  

Věčná renta 

Výpočet věčné renty lze použít pouze za předpokladu, že výnosy z nemovitosti jsou po 

celou dobu neměnné (konstantní), přičemž doba těchto výnosu je dlouhá:21 

 

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

𝐾č

𝑟𝑜𝑘
]

ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣á 𝑚í𝑟𝑎  [% 𝑝.𝑎.]
∗ 100 %       

 

1.3.2. Nákladová metoda 

 Nákladová metoda ocenění je založena na kalkulaci nákladů na pořízení stavby, 

které zohledňují jak opotřebení (znehodnocení) dané nemovitost, tak i konkrétní vlivy, a to 

např. funkční nedostatky nebo i obecné tržní vlivy. K výpočtu nákladové metody ocenění je 

nezbytný podrobný popis nemovitosti, obestavěný prostor nemovitosti, zastavěnou plochu, typ 

objektu, výpočet reprodukční ceny, odhad životnosti nemovitosti, stanovení opotřebení 

a analýzu ocenění nedostatků, ať už konkrétních či obecných. 

Při stanovení předpokládaných nákladů lze vycházet z následujících postupů: 

 Globální způsob stanovení nákladů - tato metoda využívá rozpočtové ukazatele 

stavebních objektů nebo ukazatelů průměrné orientační ceny na účelovou a měrnou 

jednotku 

                                                           
21 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1.  
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 Stavebnicový způsob stanovení nákladů – tento způsob je založen na využívání 

agregovaných cen konstrukčních částí a funkčních dílů 

 Podrobný položkový rozpočet nákladů – tento rozpočet lze skládat za pomocí směrných 

nebo orientačních jednotkových cen stavebních a montážních prací22 

Důležitý podklad pro ocenění pomocí výnosovou hodnotou je též výchozí hodnota, která je 

nadále upravena o opotřebení a vlivy, jak již bylo zmíněno výše. Dosažení výchozí hodnoty lze 

následujícími způsoby: dle cenového rozpisu, na základě obytné plochy, dle skutečných 

nákladů či bodovací metodou. 23 

1.3.3. Porovnávací metoda 

Porovnávací neboli komparativní metoda je založena na porovnávání ceny stejných 

či obdobných subjektů, která byla dosažena při prodej těchto subjektů. Porovnávací metodu lze 

využít jak při oceňování movitých věcí, tak i nemovitých. Porovnávací metoda je zaměřena 

na přítomnost, tudíž je důležité, aby srovnávané ceny nebyly starší, než jeden rok. V případě, 

že nejsou dostupné prodejní ceny, je možné využít k porovnání ceny nabídkové. Tato metoda 

se snaží zachytit co nejaktuálnější hodnotu oceňované věci za současných podmínek. Při 

metodě porovnávání nemovitostí je potřeba zohledňovat několik hledisek např. lokalita, 

velikost, využitelnost, stáří, okolí oceňované nemovitosti, apod. Přičemž hlavním kritériem 

pro porovnávací metodu je poloha nemovitosti. Je nutné, aby komparované nemovitosti byly 

ve stejných či podobných lokalitách. Lokalitou může být město vesnice, či městská část, 

důležité je ale to, abychom měli dostatečný počet porovnávaných objektů v dané lokalitě. 

V případě, že v dané lokalitě není dostatečný počet objektů k porovnání, je nutné perimetr 

vyhledávání úměrně zvětšit. 

Při tvorbě databáze vznikají dva hlavní problémy, a to především pravdivost informací 

u prodávaných nemovitostí a též jejich úplnost. Stává se, že opravdovou prodejní cenu zná jen 

prodávající a kupující. 24 

                                                           
22 Stavební Klub [online]. 2009 [cit. 2017-05-20]. Oceňování nemovitostí nákladovým způsobem. Dostupné z 

WWW: http://www.stavebniklub.cz/?cid=213942 

23 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství  

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

24 CUPAL, M. 1RCTO – Tržní oceňování nemovitostí. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství. Přednášky 

z akademického roku 2016/2017 
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Komparativní metoda se dle posuzovaných kritérií dělí na metodu monokriteriální, kdy je 

zkoumáno pouze jedno kritérium, nebo multikriteriální, kdy se hodnotí více kritérií, které 

ovlivňují cenu dané nemovitosti.25 

Hlavní dělení komparativní metody je rozdělení na metodu přímým porovnáním a nepřímým 

porovnáním. U obou metod je nutné vyhotovit databázi nemovitostí, které jsou uvedeny na trhu. 

Tato databáze obsahuje mimo informace o nemovitostech i informace o lokalitách, kde jsou 

nemovitosti prodávány, ceny, popis okolí, občanská vybavenost, dopravní dostupnost apod.  

Problémem komparativní metody oceňování nemovitostí nebo spíše nutně neopominutelným 

faktem je, že nemovitosti, jak již bylo uvedeno výše, nebývají ve stejných lokalitách. Při 

porovnávání tedy díky databázi, používáme informace o okolí nemovitosti, které potom 

zohledňujeme při výpočtu.  Může tedy nastat i taková situace, že cena typové nemovitosti 

na jednom konci téže ulice bude jiná, než na konci druhém. Dalším neopominutelným faktem 

je, že nemovitosti nejsou stejné. Většinou se liší velikostí vybavením či technickým stavem, 

opotřebením atd. všechny tyto faktory je též nutné započítat a zmínit. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

26 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 
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Metoda přímého porovnání  

 Metoda přímého porovnání je založena na srovnání množiny nemovitostí 

s nemovitostí oceňovanou. 

 

 

Obr. 1. Schéma pro metodu přímého porovnání 27 

Podklady pro metodu přímého porovnání: 

 Tržní ceny nemovitostí - /dáje mohou být zkreslené, jsou těžko dostupné, zahrnují ceny, 

které byly skutečně dosaženy 

 Realitní inzerce – dostupný a objektivní zdroj informací, ceny inzerované však bývají 

vyšší, než skutečné ceny při prodeji 

 Databáze znalce – vlastní databáze znalce, kterou si vede a aktualizuje 

 Cenové mapy – slouží pro ocenění pozemků zejména v obcích 

 

Při výpočtu této metody je postup následující. Množinu objektů z databáze redukujeme 

koeficientem redukce na pramen ceny. V následujícím kroku určíme koeficienty odlišnosti. 

Volíme přiměřený počet. Nejčastějšími koeficienty odlišnosti u nemovitostí bývají 

např. technický stav, velikost, dopravní dostupnost, občanská vybavenost apod. Následně ceny 

zkoumaných objektů upravíme na ceny odvozené a to pomocí indexů odlišnosti IO. Index 

                                                           
27 HLAVINKOVÁ, Vítězslava. Tržní oceňování nemovitostí. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2012. 67 s. ISBN 978-80-214-4568-0. st. 24.   
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odlišnosti je multiplikativní funkcí koeficientů odlišnosti. Získané odvozené ceny 

zprůměrujeme a vypočteme charakteristiku polohy, kterou je nejčastěji výběrová směrodatná 

odchylka. Ve finálním kroku dostáváme cenu stanovenou přímým porovnáním, a to 

vynásobením průměrné ceny a užitné plochy oceňovaného objektu. 

Koeficient odlišnosti – reprezentuje vliv jedné charakteristiky nemovitosti na rozdíl v ceně 

oproti další nemovitosti ve zkoumané množině. Značí se obvykle písmenem K. Pokud je 

ve výsledku koeficient odlišnosti vyšší, než 1, je hodnota oceňované nemovitosti nižší, než 

vybraný objekt a naopak.28 

Index odlišnosti – reprezentuje vliv více charakteristik nemovitosti na rozdíl v ceně. Je složen 

součinem koeficientů odlišnosti. Platí zde totéž pravidlo, jako u koeficientu odlišnosti. Pokud 

je index odlišnosti větší, jak jedna, má oceňovaná nemovitost menší hodnotu, než porovnávaný 

vzorek. Pro n-tý objekt srovnávací nemovitosti k nemovitosti oceňované: 

𝐼𝑆𝑛 =
𝑇𝐶𝑆𝑛

𝑇𝐶𝑂
 

Přičemž  𝐼𝑆𝑛 – index odlišnosti n-té srovnávací nemovitosti 

  𝑇𝐶𝑆𝑛 – tržní cena n-té srovnávací nemovitosti 

  𝑇𝐶𝑂 – tržní cena oceňované nemovitosti 29 

Indexovaná tržní cena – cena srovnávaného objektu, která je upravena o index odlišnosti 

na cenu oceňovaného objektu. Výpočet pro n-tý objekt: 

𝐼𝑇𝐶𝑆𝑛 =
𝑇𝐶𝑆𝑛

𝐼𝑆𝑛
 

Přičemž   𝐼𝑇𝐶𝑆𝑛 – indexovaná tržní cena n-té nemovitosti 30 

Průměrná cena objektu – výpočet prováděn pomocí aritmetického průměru tržních cen: 

𝑇𝐶𝑂

∑ 𝐼𝑇𝐶𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=

𝐼𝑇𝐶𝑆1 + 𝐼𝑇𝐶𝑆2 + ⋯ + 𝐼𝑇𝐶𝑆𝑛

𝑛
 

                                                           
28 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1.  

29 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

30 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 
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Přičemž  𝑇𝐶𝑂 – průměrná cena oceňovaného objektu31 

Indexovaná jednotková tržní cena – podíl jednotkové tržní ceny n-tého objektu a příslušného 

indexu odlišnosti:  

𝐼𝐽𝑇𝐶𝑆𝑛 =
𝐽𝑇𝐶𝑆𝑛

𝐼𝑆𝑛
 

Přičemž  𝐼𝐽𝑇𝐶𝑆𝑛 – indexovaná jednotková tržní cena n-tého srovnávacího objektu 

  𝐽𝑇𝐶𝑆𝑛   - jednotková tržní cena srovnávacího objektu32 

Průměrná jednotková tržní cena – výpočet opět prováděn pomocí aritmetického průměru, 

avšak nyní s použitím jednotkových tržních cen: 

 

𝐽𝑇𝐶𝑂

∑ 𝐼𝐽𝑇𝐶𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
=

𝐼𝑇𝐶𝑆1 + 𝐼𝑇𝐶𝑆2 + ⋯ + 𝐼𝑇𝐶𝑆𝑛

𝑛
 

Přičemž  𝐽𝑇𝐶𝑂 - průměrná jednotková tržní cena oceňovaného objektu33 

 

Metoda nepřímého porovnání  

Nepřímá metoda se od metody přímé odlišuje bází, proto ji můžeme nalézt též 

pod termínem metoda bazická. V případě této metody dochází k porovnání oceňovaného 

objektu se standardním objektem, přičemž standardní objekt má jasně definované vlastnosti 

a cenu. Tato cena je definována za pomocí vytvořené databáze nemovitostí. Cena této 

standardizované nemovitosti je vypočtena pomocí srovnání několika srovnávacích nemovitostí. 

Jakmile je určena cena standardizované nemovitosti, je dále oceňovaná nemovitost porovnána 

s dalšími oceňovanými nemovitostmi. 

                                                           
31 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

32 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

33 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 
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Obr. 2. Schéma pro metodu nepřímého porovnání34 

Vzorec pro výpočet standardizované ceny je dán průměrem z indexovaných tržních cen 

srovnávaných objektů: 

𝑆𝑇𝐶 =
∑ 𝐼𝑇𝐶𝑠𝑖

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Přičemž   𝑆𝑇𝐶 – tržní cena standardního objektu 

   𝐼𝑇𝐶𝑠𝑖 – indexovaná jednotková tržní cena i-tého srovnávacího objektu 35 

Pro metodu nepřímého ocenění využíváme i výpočet standardní jednotkové tržní ceny, která 

je průměrem indexovaných tržních cen srovnávacích objektů: 

𝑆𝐽𝑇𝐶 =
∑ 𝐼𝐽𝑇𝐶𝑠𝑖

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Přičemž   𝑆𝐽𝑇𝐶 – standardní jednotková tržní cena 

   𝐼𝐽𝑇𝐶𝑠𝑖 – indexovaná jednotková tržní cena i-tého srovnávacího objektu36 

Pro výsledek výpočtu porovnání nepřímou metodou je nutné vynásobit standardní tržní ceny a 

index odlišnosti. Pokud při výpočtu využíváme vzorec pro standardní jednotkovou tržní cenu, 

                                                           
34 HLAVINKOVÁ, Vítězslava. Tržní oceňování nemovitostí. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního 

inženýrství, 2012. 67 s. ISBN 978-80-214-4568-0. st. 24.   

35 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

36 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 
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je nejprve nutné výsledek vynásobit výměrou oceňovaného objektu a následně vynásobit 

indexem odlišnosti. 37 

Ocenění porovnávacím způsobem dle cenových předpisů 

 Ocenění porovnávací metodou pomocí cenových předpisů je vyjádřeno v § 34 vyhlášky 

č. 441/2013 Sb., o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), v aktuálním znění. Ocenění 

dle vyhlášky se následně provede: 

𝐶𝑆𝑃 = 𝑂𝑃 ∗ 𝑍𝐶𝑈 ∗ 𝐼𝑇 ∗ 𝐼𝑃 

Přičemž   𝐶𝑆𝑃 – cena stavby určená porovnávacím způsobem 

   𝑂𝑃  - obestavěný prostor stavby v m3 

   𝑍𝐶𝑈 – základní cena upravená stavby v Kč za m3 

      𝐼𝑇  -  index trhu dle § 4 odst. 1. 

     𝐼𝑃   -  index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba dle § 4 odst.  

    odst. 1. Indexy jsou zaokrouhleny na tři desetinná místa38 

 

 Tato kapitola byla věnována metodám, které jsou využívány při oceňování nemovitostí. 

Výše popsané metody budou sloužit jako teoretický základ pro praktickou část.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 BRADÁČ, A. a kol. Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí. I. vydání. Brno: Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., 2016. 790 s. ISBN 978-80-7204-930-1. 

38 Vyhláška č. 441/2013 Sb., o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). (§ 34)   
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2 CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

Následující kapitola bude věnována charakteristice městské části Brno-Řečkovice. 

Nejdříve determinuji Řečkovice jako celek, budou zde popsány základní charakteristiky této 

městské části, občanská vybavenost, klady i nedostatky této oblíbené rodinné městské části. 

Druhá část této kapitoly pak bude věnována bližší analýze řečkovického realitního trhu. 

Zaměřím se především na aktuální prodeje navrhovaných bytů a domů.  

2.1.  BRNO – ŘEČKOVICE 

Městská část Brno – Řečkovice se nachází na severozápadě Brna. V prvé řadě je nutné 

uvést na pravou míru název této lokality. Oficiální název městské části je Brno-Řečkovice a 

Mokrá Hora. Mokrá Hora byla k Řečkovicím připojena v roce 1990 a stala se součástí městské 

části, avšak katastrální území má své vlastní. Proto tedy ve své diplomové práci nazývám 

zkoumanou lokalitu pouze Řečkovice.  

První písemná zpráva hovoří o Řečkovicích již v roce 1277 za doby Přemysla Otakara II. 

Pravděpodobný vznik Řečkovic je odhadován na přelomu 12. a 13. století. V dalších staletích 

Řečkovice žily svým vlastním životem, kdy až od roku 1922 byly společně s dalšími 22 obcemi 

připojeny k Brnu. Z počátku byly Řečkovice obklopeny poli a rybníky, které následovně byly 

zasypány a pole zastavěny rodinnými domy. V průběhu 20. století se měnilo i katastrální území, 

kdy různé části Řečkovic spadaly pod správu Králova Pole, Ivanovic u Brna či Medlánek. 

Katastrální území Řečkovice v nynější podobě bylo ustáleno v roce 1990. Sousední 

katastrální území jsou ze severu: Ivanovice, Jehnice a Mokrá Hora, z východu Soběšice, z jihu 

Královo Pole a ze západu Jinačovice a Medlánky.  

Jak již bylo řečeno výše, Řečkovice byly k Brnu připojeny již roku 1922. Výraznou pomocí 

pro rozvoj této nové městské části bylo prodloužení tramvajové linky, a to už od ledna 1926. 

Tato linka mimochodem tvoří dodnes páteř městské hromadné dopravy Brna a cesta do centra 

„jedničkou“ trvá přibližně 15minut. Další spoje jsou vedeny autobusovými linkami, které 

přes Řečkovice jezdí do vzdálenějších městských částí. Řečkovice též leží na železniční trati 

spojující Tišnovsko a disponují vlastním nádražím. Východní část Řečkovic protíná 

svitavská radiála, hlavní silniční tah z Brna na Svitavy a dále na sever ČR.  



29 

  

Obr. 3. Mapa Řečkovice39 

 

Co se týče geografického popisu, Řečkovice bývaly obklopeny poli, lesy a rybníky. Pole nyní 

převažují spíše na severu městské části. Z rybníku se nedochoval bohužel žádný. Co se však 

týká zeleně a ploch pro rekreaci či odpočinek, disponují Řečkovice Zamilovaným hájkem, který 

se nachází na východě Řečkovic a protéká jím řeka Ponávka. Celá městská část leží v kopci a 

různě se svažuje do všech stran. Lesy Řečkovice obklopují z východu a částečně 

i  ze severozápadu.  

Občanská vybavenost a společenské vyžití jsou rozmanité. Řečkovice nabízí 

dvě základní školy, pět mateřských škol a jedno osmileté gymnázium. Lékařská péče pro místní 

obyvatele je zajišťována soukromými ordinacemi praktických lékařů či na poliklinice 

na Vránové ulici. V komplexu této polikliniky je i malé nákupní centrum a pošta. Větší obchody 

jsou pak na severu Řečkovic – Globus a v Králově Poli velké nákupní centrum. Městská část 

disponuje i vlastní farností s kostelem sv. Vavřince a hřbitovem.  

                                                           
39Mapy.cz. [online].[cit.2017-05-24].Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5849285&y=49.2492908&z=14&l=0&base=ophoto&source=ward&id=14654

se=ophoto&source=ward&id=14654 
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Obr. 4. Letecký snímek Řečkovic40 

 

Sportovní vyžití je zde kvalitní. Řečkovice mají několik sportovních klubů a tradiční plně 

fungující sokolovnu, fotbalové hřiště a v zamilovaném hájku hřiště na baseball. Městská část 

se též snaží o renovaci dětských hřišť mezi panelovou zástavbou. Jediným rušícím elementem 

této klidné části Brna je chemická továrna Lachema vybudovaná v 60letech. Nyní je její provoz 

ukončen a sídlí zde několik farmaceutických firem. Okolí této továrny je jakousi 

malou industriální zónou Řečkovic, která se nachází na hranici s Mokrou Horou. 

Též sever Řečkovic je zastavěn velkými autosalony. Pokud jde o pracovní příležitosti, musím 

jednoznačně říci, že Řečkovice slouží spíše pro rodinný život a většina lidí zde nepracuje, neboť 

dojíždí za prací do centra.  

Řečkovice jakožto bývalá vesnice má tradiční zástavbu rodinných cihlových domů, a to zhruba 

na cca 70 % katastrálního území. Tyto rodinné domy jsou jak řadové, tak i solitérní. Naprostá 

většinu však tvoří rodinné domy naskládané v blocích po jednotlivých ulicích. V 70. letech byla 

                                                           
40Mapy.cz [online].[cit.2017-05-24].Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5849285&y=49.2492908&z=14&l=0&base=ophoto&source=ward&id=14654 
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v Řečkovicích vystavěna panelová zástavba. Nízké panelové domy jsou po celé východní části 

Řečkovic ve velké četnosti, vysoké panelové domy mají pár zástupců. Severní část Řečkovic 

má vyšší panelovou zástavbu a též nově vzniklé bytové domy tzv. „duhová pole“. 

 

Obr. 5. Detailní 3D snímek Řečkovic s popisem41 

 

 

 

 

                                                           
41Mapy.cz [online].[cit.2017-05-24].Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.58493&y=49.24929&z=14&base=ophoto&m3d=1&height=3861&yaw=0&pitch

=-90&source=ward&id=14654 
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2.2 SOUČASNÝ STAV REALITNÍHO TRHU BRNO-ŘEČKOVICE 

 V této podkapitole bych se chtěla věnovat analýze realitního trhu v Řečkovicích. 

Pro začátek je však důležité představit realitní trh jako celek, tedy vývoj posledních let 

a současný stav.  

Realitní trh v České republice od ekonomické krize v roce 2008 prochází ozdravnými kroky. 

Česká Národní Banka po roce 2008 začala mohutně snižovat úrokové míry, aby posílila těžce 

zasaženou ekonomiku. Nízké úrokové míry vedou k levnějším půjčkám, tudíž nízké 

úrokové míry jsou druhou stranou mince vyšší poptávky po půjčkách a především 

hypotéčních úvěrech. Nízké úroky hypotečních úvěrů pak podporují růst realitního trhu. 

Z grafu uvedeného níže je patrné, že ČNB stabilně snižuje úrokovou míru právě od roku 2009. 

Ke zvýšení úrokové míry došlo až v letos v lednu, do té doby se úrokové míry stabilně klesaly 

a v posledních letech oscilovaly okolo 0,3 %. 

 

Obr. 6. Vývoj úrokových měr (3M PRIBOR) v ČR od roku 2010 42 

 

Dle ekonomických teorií, nízké úrokové míry vedou ke zvýšené poptávce po půjčkách. 

Zvýšená  poptávka po hypotečních úvěrech v ČR skutečně po intervencích ČNB nastala. 

Úrokové míry byly na historických minimech, poptávka a počty sjednaných hypotečních úvěrů 

rostly. Dovoluji si tvrdit, že vysoké počty sjednaných hypoték vedly k opětovnému nastartování 

realitního trhu a celkovému ozdravení.  

                                                           
42 Zdroj: ČNB a vlastní zracování 
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Obr. 7. Vývoj počtu sjednaných hypoték v ČR43 

 

Z grafu uvedeného výše vidíme, že počet sjednaných hypoték v roce 2015 překonal hranici 

100 000 a data za 3. čtvrtletí roku 2016 mluví o takřka 85 000 sjednaných hypotečních úvěrech. 

Vzhledem k tomu, že úrokové míry jsou tak nízko, je koupě nemovitosti relativně dostupnou 

záležitostí. Nízké splátky úvěrů vedou konzumenty k rozhodnutí nemovitost raději koupit, než 

si ji najímat, neboť výdej na splátky je takřka stejný jako výdej na nájemné. 

Problémem pro nadcházející roky je právě úroková míra. Ekonomika je sice nyní ve stavu 

stabilní prosperity a vysokého ekonomického růstu, avšak ČNB úrokové míry opět zvyšuje. 

Tento fakt pravděpodobně povede ke snížení poptávky po úvěrech. Velkým tématem 

posledních měsíců je zpřísnění pravidel ČNB ohledně poskytování 100% hypotečních úvěrů.44 

Tyto dva faktory monetární politiky ČNB již nyní ovlivnily realitní trh. Realitní trh je 

momentálně ve fázi stagnace. Zda je to pouze dočasný stav ukáže delší časový horizont. 

Analytici jsou přesvědčeni o tom, že zpřísnění pravidel ohledně hypotéčních úvěrů neovlivní 

jejich trh a potažmo tak trh realitní. Pokud jde však o zvyšování úrokových měr, tento nástroj 

monetární politiky by mohl mít na trhy výrazně vyšší dopad.  

Následující řádky věnuji konkrétní analýze realitního trhu Brno- Řečkovice. 

 

                                                           
43 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj a vlastní zpracování 

44 ČNB v říjnu 2016 zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték. Banky již nemohou poskytovat hypotéční úvěry 

na 100 % zástavní hodnoty nemovitosti. Od dubna 2017 je limit pro výši hypotéky 90 %.  

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

P
o

če
t 

u
za

vř
en

ýc
h

 h
yp

o
té

k

POČET SJEDNANÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ V ČR



34 

2.2.1. Byty  

 V současné době45 je na Řečkovickém realitním trhu k prodeji 25 bytů o různých 

dispozicích. Převládají byty větší, dispozičně 3kk či 3+1, poměr panelových bytů a cihlových 

je zhruba stejný. Co se týče pronájmů bytů, na Řečkovickém trhu jich je 11. Většinu tvoří 

byty malé, do 50 m2. Průměrná cena pronajímaného bytu převedená na 1 m2 se pohybuje 

okolo 8 500 Kč. Řečkovice však platí spíše za lokalitu, kde se byty kupují. Pronajímaných bytů 

či domů je zde opravdu málo. Z důvodu toho, že se má diplomová práce zabývá analýzou 

prodeje domu, budu tedy nadále realitní Řečkovický trh zkoumat spíše z pohledu prodejů bytu 

a domů.  

Níže zmíněný graf ukazuje četnost různých typů bytů v Řečkovicích.  

 

Obr. 6. Graf četnosti bytů v Řečkovicích 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejvíce bytů v nabídce je dispozičně o velikosti 

3kk či 3+1, je to celých 40 %. Dále následují byty 2kk / 2+1 a celých 20 % trhu tvoří nabídka 

bytů malých, jednopokojových. Nejmenším zastoupením na trhu jsou velké byty o 4 a více 

místnostech. Tento fakt lze vysvětlit tím, že Řečkovice jsou rodinnou městskou částí a lidé 

vyhledávají právě tyto velké byty s terasou či balkónem. Z delších sledování je mi znám fakt, 

že tyto velké byty jsou na trhu pouze krátkou dobu a většinou jsou hned prodány. Následující 

tabulky slouží k přesnějšímu obrazu o současném stavu na realitním trhu.  

 

                                                           
45 Ke dni 02. 05. 2017 
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 Tab. 1. Prodávané jednopokojové byty na trhu v Brně - Řečkovicích46 

Typ prodávaného bytu: Rozměry [m2]: Cena za 1m2:  Zástavba:   

  1KK   24   60 416,67 Kč   Panelová   

  1+1   33   54 545,45 Kč   Panelová   

  1+1   35   54 285,71 Kč   Panelová   

  1+1   45   46 666,67 Kč   Panelová   

  1+1   48   43 750,00 Kč   Panelová   

 

Nyní47 je na trhu v Řečkovicích k prodeji 5 jednopokojových bytů, přičemž průměrná plocha 

bytu je 37 m2 a průměrná cena se pohybuje kolem 1 870 000 Kč. V případě přepočtu ceny 

je metr čtvereční je průměrná cena za 1m2 přibližně 50 500 Kč. Dále je nutné podotknout, 

že veškeré nabízené byty jsou v panelové zástavbě.  

Četnost nabízených dvoupokojových bytů je v Řečkovicích vyšší, jak již bylo zmíněno výše, 

cca 32 %. K prodeji je nabízeno 8 bytů v poměru 4:4 (2+1 ku 2kk). Průměrná cena takovýchto 

bytů je 3 200 000 Kč s průměrnou plochou cca 60 m2. Průměrná cena za 1m2 je zde vyšší, 

než u menších bytů, a to o více, než 2 000 Kč. Zajímavým faktem je, že naprostá většina bytů 

je cihlová, z nichž půlka je nově postavená. Tento jev lze odůvodnit tím, že Řečkovice 

jsou žádanou lokalitou, plno lidí zde hodlá začít svůj rodinný život a dvoupokojové byty 

jsou nejtypičtějším startovací nemovitostí pro mladé lidi.  

 

 Tab. 2. Prodávané dvoupokojové byty na trhu v Brně – Řečkovicích 48 

Typ prodávaného bytu: Rozměry [m2]: Cena za m2:   Zástavba: 

  2+1   51   49 019,61 Kč   Panelová 

  2+1   57   45 438,60 Kč   Cihlová 

  2+1   60   49 833,33 Kč   Cihlová - NS 

  2+1   68   48 529,41 Kč   Cihlová 

  2KK   53   61 698,11 Kč   Cihlová - NS 

  2KK   56   51 607,14 Kč   Cihlová 

  2KK   60   68 316,67 Kč   Cihlová - NS 

  2KK   72   55 416,67 Kč   Cihlová - NS 

 

                                                           
46 Data získané z portálu: www.sreality.cz 

47 Ke dni 02. 05. 2017 

48 Data získané z portálu: www.sreality.cz 
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Jak již bylo zmíněno výše, největší nabídku na trhu tvoří třípokojové byty, přičemž 

z 25 nabízených bytů je právě 10 třípokojových. Cihlová zástavba převládá nad panelovou 

a 20 % těchto bytů je nových. Průměrná cena třípokojového bytu v Řečkovicích se pohybuje 

těsně pod 4 000 000 Kč při průměrné ploše bytu 89 m2. Více nabízeny jsou byty dispozičně 

3kk. Průměrná cena za 1 m2 je necelých 45 000 Kč, což je znatelně menší cena, než u bytu 

s menší plochou. Tato nižší cena však plně odpovídá tržním trendům, tedy že s vyšší plochou 

bytu klesá cena za jeho 1 m2.  

 

 Tab. 3. Prodávané třípokojové byty na trhu v Brně – Řečkovicích 49 

Typ prodávaného bytu: Rozměry [m2]: Cena za m2:   Zástavba: 

  3+1   75   48 666,67 Kč   Panelová 

  3+1   69   51 739,13 Kč   Cihlová 

  3+1   71   47 887,32 Kč   Panelová 

  3+1   72   52 777,78 Kč   Panelová 

  3KK   61   58 524,59 Kč   Cihlová 

  3KK   80   46 125,00 Kč   Panelová 

  3KK   166   29 518,07 Kč   Cihlová - NS 

  3KK   81   61 111,11 Kč   Cihlová - NS 

  3KK   132   36 363,64 Kč   Cihlová 

  3KK   80   43 750,00 Kč   Cihlová 

 

Byty, které mají čtyři pokoje a více jsou na Řečkovickém trhu zastoupeny pouze dvěma byty, 

a to konkrétně s dispozicemi 4kk a 5kk. Oba nabízené byty jsou v cihlové zástavbě a cena 

dosahuje cca 6 500 000 Kč. Velikostí jsou stejné, však jeden byt má o pokoj navíc. Dle mého 

názoru jsou tyto byty v Řečkovicích méně žádané, protože jsou na trhu už delší domu. Lze tedy 

říci, že kupující při výběru bytu v této velikosti a ceně dá raději přednost domu. 

 

 Tab. 4. Prodávané vícepokojové byty na trhu v Brně – Řečkovicích50 

Typ prodávaného bytu: Rozměry [m2]: Cena za m2:   Zástavba: 

  4KK   138   48 913,04 Kč   Cihlová 

  5KK   138   47 101,45 Kč   Cihlová 

 

                                                           
49 Data získané z portálu: www.sreality.cz 

50 Data získané z portálu: www.sreality.cz 
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2.2.2. Domy 

Řečkovický realitní trh nabízí k prodeji 5 rodinných domů a 2 chaty. Tyto domy 

většinou disponují více, než čtyřmi pokoji a jejich zastavěná plocha je okolo 200 m2. Nabízené 

domy se liší jak dispozičně a stářím, tak i velikostí přilehlé zahrady. Porovnávat tyto domy 

či počítat průměrnou cenu z takto malého vzorku je dle mého názoru pro trh nic nevypovídající, 

avšak pro lepší představu slouží následující tabulka. 

 

Tab. 5. Prodávané rodinné domy na trhu v Brně – Řečkovicích51 

Typ prodávaného bytu: Rozměry [m2]: Cena za m2:   Pozemek [m2]: 

  5+2 - cihla   285   25 614,04 Kč   630   

  Vícegenerační RD - cihla 140         32 142,86 Kč  272   

  4kk - cihla   200   34 450,00 Kč   162   

  5kk - cihla   200   54 500,00 Kč   820   

  5+1 - cihla   250   42 000,00 Kč   718   

 

Tato kapitola byla věnována charakteristice lokality Brno-Řečkovice a následně analýze jejího 

realitního trhu. Realitní trhy momentálně stagnují, na Řečkovickém trhu je k prodeji 25 bytů a 

5 domů. Nejčastěji jsou k prodeji byty třípokojové, nejmenší nabídku tvoří byty čtyřpokojové 

a větší. Rodinné domy v nabídce jsou velmi specifické. Pokud však hovoříme o novostavbě 

s větším pozemkem, musíme v Řečkovicích počítat s kupní cenou okolo 10 000 000 Kč. 

 Co se týče vhodnosti doby k prodeji nemovitosti, je dle mého názoru ten pravý čas. Dle stavu 

ekonomiky je předvídatelné, že úrokové míry budou růst, stejně tak ceny hypoték. Z tohoto 

důvodu je možné, že v blízké budoucnosti klesne i poptávka po koupi nemovitostí a následně 

i jejich cena. Z pohledu prodávajícího na realitním trhu jsou ceny nemovitostí od roku 2008 

na nejvyšší možné úrovni.  

 

 

 

 

 

                                                           
51 Data získané z portálu: www.sreality.cz 
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3 IDENTIFIKACE OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI 

Následující kapitola je věnována identifikaci oceňované nemovitosti. Nejdříve 

identifikuji nemovitost jako celek, čili jako rodinný dům. Další podkapitoly budou věnovány 

popisu jednotlivých podlaží, které se v rodinném domě nacházejí.  

3.1. RODINNÝ DŮM V BRNĚ – ŘEČKOVICÍCH 

Místní šetření bylo provedeno dne 29. 4. 2017 za přítomnosti jednoho z majitele domu. 

Dům byl nafocen, změřen a díky informacím poskytnutými majiteli byl vytvořen 

popis konstrukcí a vybavení, technický stav a opotřebení. 

3.1.1. Celkový popis domu 

Předmětem ocenění je rodinný dům č. p. 989, dle katastrálním úřadem stanoven jako 

objekt k bydlení. Budova stojí na pozemku č. 1734 o výměře 245 m2, který je evidován jako 

zastavěná plocha a nádvoří. K budově náleží též zahrada s p. č. 1735 o výměře 164 m2. 

Vše náleží katastrálnímu území Řečkovice, okres Brno – město, kraj Jihomoravský.  

3.1.2. Lokalita 

Dům se nachází na ulici Vránova, která je paralelní s hlavní ulicí Banskobystrická. 

Tramvajová zastávka Filkukova je vzdálená cca 80 m a spojení do centra trvá přibližně 15 min. 

Nejbližší zastávka autobusu je vzdálena cca 200 m a vlakové nádraží v Řečkovicích asi 800 m. 

Toto nádraží však není hojně využívané. Dopravní spojení je zde vysoce kvalitní. Dům leží 

v řadové zástavbě rodinných domů. V okolí je veškerá občanská vybavenost. Nejbližší 

mateřská školka je vzdálená cca 100 m, základní škola cca 300 m. Ve vzdálenosti do 300 m 

je též poliklinika a v její blízkosti obchod, lékárna a pošta. Vránova ulice není nijak rušná a je 

zde dostatek parkovacích míst. Rodinný dům však disponuje svým vlastním parkovacím stáním 

a dvěma garážemi.  
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Obr. 7. Poloha budovy v rámci Řečkovic52 

3.1.3 Popis domu 

Jde o nepodsklepený cihlový rodinný dům. Střecha je složená, a to z přední části 

sedlovou střechou a ze zadní části domu střechou plochou. Dům je připojen na vodovod, 

kanalizační síť a na plynovod z veřejné sítě. Vytápění zde zajišťují plynové kotle umístěné 

v jednotlivých podlažích. V přízemním podlaží se nachází místnosti označované 

jako bývalá prádelna, archiv a dvě garáže. Je zde umístěn hlavní uzávěr vody a plynu. Chodba 

vedoucí středem domu je přístupem na zahradu, která náleží k domu. V přízemním podlaží je 

též toaleta. 

V prvním podlaží je umístěna 1. bytová jednotka, ve druhém podlaží je umístěna 2. bytová 

jednotka a v podkroví je 3. bytová jednotka. Jednotky jsou odděleny chodbou a schodištěm. 

V domě není žádný výtah, do posledního patra je nutné vystoupat 50 schodů. 

 

                                                           
52Mapy.cz. [online].[cit.2017-05-24].Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5813081&y=49.2479228&z=15&l=1&source=addr&id=8918660&q=%C5%9

8e%C4%8Dkovice 
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Fotodokumentace RD 
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3.1.4. Popis konstrukcí a vybavení 

 Základy: betonové patky izolované 

 Obvodové zdivo: cihla 

 Stropy: trámové s dřevěným záklopem 

 Střecha: sedlová, plochá 

 Krytina: pozinkovaný plech, keramická střešní krytina 

 Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech 

 Venkovní úprava stěn: fasádní omítka 

 Vnitřní úpravy stěn: Jednovrstvé vápenné omítky 

 Schodiště: dvouramenné betonové s kameninovým povrchem  

 Podlahy a dlažby: beton 

 Dveře: prosklené, dřevěný masiv, zadní dveře též 

 Okna: Dřevěná, ze zadní části domu plastová s dvojsklem 

 Vytápění: plynové s vlastními kotly 

 Elektroinstalace: vysokoproudé a nízkoproudé 

 Bleskosvod: ano 

 Rozvod vody: rozvod studené a teplé vody 

 Kanalizace: plastové potrubí z kuchyní, koupelen a WC 

 Plynovod: rozvod zemního plynu 

 Zdroj teplé vody: plynový kotel 

 Vnitřní hygienické vybavení: WC, umyvadlo, sprcha, vana 

 Ostatní: skříně, garáže, skladovací prostory 

3.1.5. Technický stav a opotřebení:  

Technický stav je dobrý, dům není zateplen. V roce 2003 proběhla rekonstrukce 

podkroví a výměna střešní krytiny za novou. Dům byl postaven ve 40. letech. Stáří domu je 

tedy necelých 80 let. Zadní část domu má vyměněna dřevěná okna za plastová od roku 2001. 

každé podlaží má svůj plynový kotel a topení bylo vyměněno za nové v roce 2012 v celém 

domě včetně přízemního podlaží. 
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3.2. PŘÍZEMNÍ PODLAŽÍ 

Jak již bylo zmíněno výše, přízemní podlaží slouží jako technické zázemí celého domu 

a též jako skladovací prostory. Chodbou, která vede středem podlaží, je přístup na zahradu. 

Dříve byl v tomto podlaží byt, avšak s postupem času se některé místnosti předělaly na archiv 

a hlavně garáže. Po celé ploše podlaží jsou betonové podlahy, které jsou v místnostech Archiv 

1. a 2. pokryty linoleem. Na toaletě je klasické keramické obložení. Okna jsou plastová 

s dvojsklem. Příčky jsou zděné, cihlové. Níže jsou uvedeny rozměry jednotlivých místností.  

Výměry místností v PP 

Tab. 6. Výměry jednotlivých místností v PP 

Název: Skutečná výměra[m2]: Podlahová plocha[m2]: 

Garáž 1. 19,13   19,13   

Garáž 2. 19,65   19,65   

Archiv 1. 11,83   4,23   

Archiv 2. 13,68   5,97   

Prádelna 13,65   11,83   

WC 1,03   1,03   

Sklep 4,08   2,02   

Chodba 16,82   14,03   

Celkem:  99,87   77,89   
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Nákres 1PP 

 

Obr. 8. Schéma přízemního podlaží 

Fotodokumentace PP 
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Jak již bylo uvedeno výše, v domě je celkově padesát schodů, rozdíly mezi podlažími 

je dvacet schodů. Avšak rozdíl mezi přízemním podlažím a prvním podlaží je pouze schodů 

deset.  

3.3. 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ  

První nadzemní podlaží disponuje čtyřmi pokoji a dvěma koupelnami. Co se týče 

výměr, je 1NP větší, než přízemí, neboť jsou zde dva balkony. Podlaha je parketová, avšak 

většinou pokryta kobercem. V koupelnách a na toaletách jsou keramické obklady, v obou 

koupelnách jsou umyvadla a sprchové kouty. V kuchyni je položeno linoleum. Kuchyňská linka 

je základní s vybavením dřezu, plynového sporáku a lednice. V chodbě je ponechána příčka, 

protože dříve bylo první nadzemní podlaží rozděleno na dvě bytové jednotky. Byt disponuje 

vlastním plynovým kotlem a radiátory zde byly kompletně měněny v roce 2012. Přední strana 

domu, čili v pokojích 1. a 4. jsou klasická kastlová, dřevěná okna. Ze zadní části domu jsou pak 

plastová okna s dvojsklem. 

Výměry místností v 1NP 

  Tab. 7. Výměry jednotlivých místností v 1NP 

Název: Skutečná výměra[m2]: Podlahová plocha[m2]: 

Pokoj 1. 19,23   19,23   

Pokoj 2. 16,86   16,86   

Pokoj 3. 13,65   13,65   

Pokoj 4.  19,5   19,5   

Kuchyň 11,83   9,31   

WC 1. 1,03   1,03   

WC 2. 1,03   1,03   

Balkon 1.  2,42   2,42   

Balkon 2.  2,42   2,42   

Koupelna 1.  2,88   1,74   

Koupelna 2. 2,88   2,02   

Chodba 10,28   10,08   

Celkem:  104,01   99,29   
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Nákres 1NP 

 

Obr. 9. Schéma místností v 1NP  

 

Fotodokumentace 1NP 
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3.4. 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ  

Druhé podlaží je dispozičně uzpůsobeno téměř stejně, jako první podlaží. Jediný rozdíl 

je pouze v tom, že druhá toaleta byla přebudována na spížku. Byt disponuje též dvěma 

koupelnami, jedna koupelna má však vanu místo sprchového koutu, je zde též klasické 

keramické obložení. Podlaha je parketová, v některých částech bytu překryta kobercem. 

V kuchyni je položeno linoleum. Kuchyňská linka je plně vybavená spotřebiči – plynový 

sporák, trouba, myčka na nádobí a lednice. Byt má též vlastní plynový kotel a nové radiátory 

z roku 2012.  

Výměry místností v 2NP 

        Tab. 8. Výměry jednotlivých místností v 2NP 

Název:   Skutečná výměra[m2]: Podlahová plocha[m2]: 

Pokoj 1.   19,23   19,23   

Pokoj 2.   11,83   11,83   

Pokoj 3.   16,86   16,86   

Pokoj 4.    19,5   19,5   

Kuchyň   13,65   11,31   

WC    1,03   1,03   

Balkon 1.   2,42   2,42   

Balkon 2.   2,42   2,42   

Spížka   1,03   1,03   

Koupelna 1.   2,88   1,95   

Koupelna 2.   2,88   1,64   

Chodba   10,28   10,28   

Celkem:   104,01   99,5   
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Nákres 2NP 

 

Obr. 10. schéma místností v 2NP 

Fotodokumentace 2NP 
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3.5. PODKROVÍ 

Toto podlaží prošlo výraznou rekonstrukcí v roce 2003. Původně zde byly jen 

tři místnosti, které následovně byly rozšířeny díky dvěma půdám. Celé podlaží má tak lehce 

odlišný koncept, původní tři místnosti (kuchyň + pokoje 2. a 3.) byly zachovány v původním 

stavu. V nových prostorách je plovoucí podlaha. V kuchyni je položeno linoleum a v pokojích 

2. a 3. jsou parkety překryté kobercem. V koupelně a na WC je klasické keramické obložení, 

podlaha je pak elektricky vytápěná. Příčky jsou zděné, u koupelny však sádrokartonové. 

Kuchyň je plně vybavená spotřebiči-plynový sporák, myčka na nádobí, lednice. Celý byt má 

plastová okna, v pokoji č. 1. jsou dvě dřevěná střešní okna, v koupelně jedno a v pokoji č. 4. 

pak čtyři střešní dřevěná okna. Pokoj 1., 4., a koupelna mají zkosený strop. V předsíni je 

od loňského roku nainstalována dvoufázová klimatizace. 

 

        Tab. 9. Výměry jednotlivých místností v podkroví 

Název:   Skutečná výměra[m2]: Podlahová plocha[m2]: 

Pokoj 1.   9,12   9,12   

Pokoj 2.   20,02   20,02   

Pokoj 3.   11,46   11,46   

Pokoj 4.    31,5   31,5   

Kuchyň   11,83   7,43   

WC    1,03   1,03   

Tech. Místnost   2,88   2,88   

Balkon   2,42   2,42   

Koupelna   3,96   2,73   

Předsíň   9,03   9,03   

Celkem:   103,25   97,62   
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Nákres podkroví 

 

Obr. 11. Schéma místností v podkroví 

Fotodokumentace podkroví 
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Tato kapitola byla věnována podrobné identifikaci zkoumaného domu. Dům má jedno přízemní 

podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví. V přízemí jsou dvě garáže a místnosti určené 

ke skladování věcí. Dvě nadzemní podlaží pak tvoří téměř identické bytové jednotky, které jsou 

v dobrém technickém stavu. Podkroví bylo výrazně zrekonstruováno, proto je v lepším 

technickém stavu, než zbytek domu. 
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4 PROCES PŘI PŘEVODU VLASTNICTVÍ  

 Rodinný dům na Vránové ulici má k dispozici 3 bytové jednotky. V katastru 

nemovitostí je však dům rozdělen na podíly. 53 Pokud dojde k prodeji po bytových jednotkách, 

je nutné provést prohlášení vlastníka a takzvaně vytvořit bytové jednotky, které následovně 

budou zapsány do katastru nemovitostí. Problém může nastat v rozdělení společných prostor 

domu. Celá tato kapitola bude věnována právě procesu prohlášení vlastníka a rozdělení 

rodinného domu na bytové jednotky. 

4.1. PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA 

Prohlášení vlastníka je právnický úkon, při kterém vlastník budovy vymezí v předmětné 

nemovitosti jednotky v právním slova smyslu a to buď na bytové jednotky a nebytové prostory 

včetně jejich příslušenství a vybavení, s nimiž je spojeno užívání společných částí domu 

vymezených tamtéž. Dům je tedy následně rozdělen na bytové jednotky, které tvoří 

bytové spoluvlastnictví dle § 1158 a následující zákona č. 89/2012 Sb. NOZ 54, se kterými 

lze pak nadále volně disponovat. Bytová jednotka je pak definována jako byt (nebytový prostor) 

a podíl na společných částek nemovitosti.  

Prohlášení vlastníka je ideální provést prostřednictvím právníka znalého bytového práva. 

Jde o poměrně složitý právnický úkon a je při něm vyžadována perfektní znalost 

příslušných právních předpisů, tedy konkrétně Občanského zákoníku, katastrálního zákona, 

bytového práva, vyhlášek a prováděcích předpisů a též i vnitřních dokumentů 

Českého úřadu zeměměřičského.  

4.1.1. Podklady nutné k prohlášení vlastníka 

Jak již bylo zmíněno výše, nejdříve je nutné zaměřit jednotlivá podlaží a určit podíly 

na společné části nemovitosti. Níže uvedená tabulka shrnuje výměry jednotlivých podlaží a 

u budoucích bytových jednotek jejich podíly. Hodnota podílu je výměra bytové jednotky vůči 

celkové ploše všech jednotek. Čili zde jsou započítány i společné prostory a nebytové prostory.  

 

 

                                                           
53 Ve skutečnosti má tento dům tři vlastníky, z nichž každý vlastní určitý podíl domu. Pro zjednodušení 

při prohlášení vlastníka uvažuji ve své diplomové práci pouze jednoho majitele celé budovy.  

54 Dříve bylo prohlášení vlastníka řešeno bytovým zákonem, který však byl zrušen NOZ k 1. 1. 2014 
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    Tab. 10. Kompletní přehled výměr a velikosti vzniklých podílů 

Název:    Velikost podílu: Výměra [m2]: 

PP   není 99,87 

1NP (01)   1040/4453 104,01 

2NP (02)   1040/4453 104,01 

Podkroví (03)   1033/4453 103,25 

Schodiště   není 34,11 

Celkem    445,25 

 

Dalším krokem je určit, které části ze společných prostor v přízemním podlaží připadnou 

ke které bytové jednotce. Schodiště a chodby vždy patří do společných prostor. V přízemním 

podlaží se však nachází nebytové prostory, a to konkrétně dva archivy, dvě garáže a prádelna. 

Rozdělení nebytových prostor je následující: archiv 1. 2. je přiřazen k bytové jednotce č. 01, 

garáž 1. je přiřazena k bytové jednotce číslo 02., garáž 2. je přiřazena k bytové jednotce č. 03, 

prádelna, sklep a WC zůstává společným prostorem a je k dispozici pro všechny obyvatele 

domu stejně jako zahrada za domem. Pro lepší orientaci slouží schéma níže. 

 

Obr. 12. Rozdělení společných prostor 

Vzhledem k tomu, že došlo k přidělení nebytových prostor k jednotlivým bytovým jednotkám, 

změnily se též podíly vlastnictví. Podíl je uveden na celkové ploše budovy, tedy i společné části 

domu jako jsou chodby, schodiště apod.  
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 Tab. 11. Nové rozdělení podílů v budově 

Název: Výměra [m2]: Nebytový prostor: Velikost podílu: 

1NP (01) 104,01 Archiv 1., 2. 1295/4453 

2NP (02) 104,01 Garáž 1. 1231/4453 

Podkroví (03) 103,25 Garáž 1. 1229/4453 

 

Další podklady pro prohlášení vlastníka je vyřešení práv a závazků týkajících se budovy a 

pozemku. V závěru je pak nutné ustanovit pravidla, která budou stanoveny pro nové vlastníky 

bytů. Např. Přispívání do fondu oprav, pravidla pro správu společných částí domu, určení 

správce či základní práva a povinnost vlastníků jednotek. 

Prohlášení vlastníka v plném znění je uvedeno v přílohách mé diplomové práce.  

4.1.2. Proces prohlášení vlastníka 

 Zpracování a proces prohlášení vlastníka probíhá následovně:  

1. Sepsání prohlášení vlastníka: 

Dle NOZ musí prohlášení vlastníka obsahovat:  

 informace o pozemku, nemovitosti, obci a katastrálním území  

 informace o vzniklých jednotkách – číselné pojmenování jednotlivých bytů, 

umístění a účel užívání 

 definování a popis společných částí domu a vymezení technické, stavební a 

uživatelské povahy, popřípadě definování, které části jsou vyhrazeny 

výlučně pro majitele určité jednotky 

 definování velikostí podílů na společných částech 

 V tomto bodě je též nutné uvést věcná práva či jiná práva, které přecházejí 

se vznikem vlastnického práva při určení společných částí budovy, tyto 

práva budou společná všem vlastníkům jednotek. 

 Pokud dojde ke vzniku alespoň pěti jednotek, přičemž alespoň tři jednotky 

jsou ve vlastnictví třech různých majitelů, je nutné založit společenství 

vlastníků jednotek. 

 K písemnému prohlášení vlastníka musí být přiloženy půdorysy všech 

podlaží s vyznačenými společnými prostory. 
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2. Předání prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí 

Zpracovaný dokument je nutné podat na katastr nemovitostí, kde dojde k jeho 

přepsání. Tento proces obvykle trvá šest týdnů.  

 

V mém případě není nutný další postup, ohledně sepisování smluv o převodu do vlastnictví, 

neboť dům a teď tedy i všechny nově vzniklé bytové jednotky mají stejného vlastníka.  

4. 2. KALKULACE PROCESU PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA 

Vzhledem k tématu mé diplomové práce je též nutné vyčíslit náklady na prohlášení 

vlastníka, pokud se jedná o prodej domu po bytových jednotkách. Náklady se můžou lišit, 

vzhledem k výběru právníka či jiné odborné osoby. Je nutné počítat též s náklady na zaměření 

a zakreslení půdorysů bytových jednotek. V poslední řadě je pak nutné zaplatit na katastrálním 

úřadě kolek při vložení prohlášení vlastníka. Následující tabulka shrnuje veškeré náklady spjaté 

s tímto úkonem. 

   Tab. 12. kalkulace procesu prohlášení vlastníka 

Předmět procesu:   Cena: 

zaměření / zakreslení půdorysů 10 000 Kč 

právní pomoc při sepsání prohlášení  10-15 000 Kč 

kolek katastr nemovitostí  1 000 Kč 

Celkem:     21-26 000 Kč 

 

Náklady spjaté s prohlášením vlastníka budou zohledněny v následující kapitole při samotném 

ocenění jednotlivých bytových jednotek. 

 Při prodeji tohoto rodinného domu po bytových jednotkách, je nejdříve nutné provést 

právní úkon prohlášení vlastníka a změnit zápis v katastru nemovitostí. Tato kapitola byla 

věnována právě tomuto právnímu kroku. Prohlášení vlastníka je dle mého názoru poměrně 

dražší záležitostí, avšak při prodeji bytu hraje tato částka méně významnou roli. Přihlédnu-li 

tedy k faktu, že v této fázi je rodinný dům rozdělen již na tři bytové jednotky a ty jsou zapsány 

v katastru nemovitostí, nemělo by nic bránit v prodeji jednotlivých jednotek. 
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5     OCENĚNÍ NEMOVITOSTI BRNO-ŘEČKOVICE 

Následující kapitolu věnuji přímo ocenění rodinného domu v Brně - Řečkovicích. 

Nejdříve ocením nemovitost pomocí ceny obvyklé, a to za pomocí metody přímého porovnání. 

Oceněny budou touto metodou jak byty, tak i následně celý dům. Následně pomocí 

ceny zjištěné dle § 38 a § 21 vyhlášky č. 441/2013 Sb.  k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhlášky) v aktuálním znění a ve znění vyhlášky 199/2014 Sb., vyhlášky č. 

345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb. 

5.1 STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ METODOU PŘÍMÉHO 

POROVNÁNÍ 

5.1.1 Stanovení ceny obvyklé pro byty 

Pro metodu přímého porovnání a stanovení ceny obvyklé jsem vytvořila databázi bytů. 

V této databázi je 18 bytů 4+1 či 4kk ve stejné, či dle vyhlášky podobné lokalitě jako jsou 

Řečkovice. Jelikož je těchto bytů na trhu málo, byla hlavním kritériem pro vytvoření databáze 

lokalita a přibližně stejná velikost bytů. V nabídce bytů na trhu musely být též uvedeny 

informace, které jsem následně použila při určení koeficientů K1 až K7.  

Jak jsem již uvedla výše, soubor databáze má 18 porovnávacích bytů. Kvůli odchylkám v ceně 

za m2 jsem provedla Grubbsův test pro vyloučení extrémních hodnot ze souboru (příloha č. 6). 

Tento test mi však žádný byt nevyloučil, a proto jsem nadále pracovala se všemi byty 

v databázi. Výpočet ceny zjištěné byl proveden za pomocí programu MS Excel a je uveden 

v přílohách 9., 10. a 11. Následující tabulka popisuje koeficienty odlišnosti, které jsem stanovila 

pro stanovení cen bytů. 

 

Tab. 13. Koeficienty zohledněné v porovnávací metodě pro byty 

                    

Název koeficientu:        Koeficient zohledňuje:     

KCR-Koeficient redukce na pramen ceny Zda jde o cenu inzerovanou či realizovanou. 

K1 -  Koeficient úpravy na technický stav Zda je byt původní, nový či po rekonstrukci. 

K2 - Koeficient úpravy na polohu     Zda je byt ve stejné lokalitě či lukrativnější. 

K3 - Koeficient úpravy na balkón/lodžii Zda byt disponuje balkónem či lodžií   

K4 - Koeficient úpravy na sklep     Zda byt disponuje sklepem     

K5 - Koeficient úpravy na velikost   Zda je byt velikostně větší či menší   

K6 - Koeficient úpravy na vybavení   Zda je byt lépe či hůře vybaven   

K7 - Koeficient úpravy na panel/cihla   Zda je byt v panelovém domě či zděném   

K8 - Koeficient úpravy na názor znalce   Subjektivní názor znalce     
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Bytové jednotky 01., 02. a 03., jsem následně jednotlivě porovnala se zmíněnou databází. 

Výsledné ceny obvyklé dle porovnávací metody pro jednotlivé byty jsou uvedeny níže 

v tabulce. 

Tab. 14. Cena bytů dle ceny obvyklé 

Cena bytů dle ceny obvyklé:       

Bytová jednotka 01                    5 043 316,19 Kč  

Bytová jednotka 02                    5 154 077,77 Kč  

Bytová jednotka 03                    5 420 398,45 Kč  

Celkem                   15 617 792,40 Kč  

 

Výsledek cen bytů je celkem překvapivý. Vzhledem k tomu, že byt č. 03 je po částečné 

rekonstrukci a je lépe vybaven, než zbývající dva byty, rozdíl v ceně činí cca 300 - 400 000 Kč. 

Pokud budeme uvažovat prodej rodinného domu po bytech, byla by celková utržená částka 

za tyto byty 15 617 792,40 Kč, zaokrouhleno na 15 600 000 Kč. V případě připočítání částky 

za právní úpravy při prohlášení znalce bude tato cena o cca 21-26 000 Kč menší. Výsledná 

cena, která je výsledkem metody přímého porovnání při prodeji po bytech, je tedy zhruba 

15 600 000 Kč. 

 

5.1.2. Stanovení ceny obvyklé pro dům 

Ceny bytu jsem již stanovila, nyní bylo tedy třeba nutné stanovit cenu pro celý dům. 

Jelikož tento rodinný dům není nijak typický, bylo velice obtížné najít podobný či stejný 

rodinný dům. Všechny domy ve vytvořené databázi jsou užitnou plochou menší, než je dům 

oceňovaný. Kritéria pro vyhledávání domů do databáze byla najít alespoň částečně podobný 

rodinný dům či velikostně přibližný mému domu. Nakonec databáze tvoří 11 rodinných domů. 

Opět jsem zde provedla Grubbsův test (příloha 6.) pro vyloučení kritických hodnot a test mi 

žádný z domů nevyloučil. Do výsledného porovnání v souboru jsem tedy zařadila všech 11 

domů z databáze. Stejně jako u porovnání bytů jsem zde použila koeficienty, ale zvolila jsem 

jiné, zde je jejich přehled. Výpočet ceny obvyklé pro rodinný dům je uveden v příloze č. 7. 
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Tab. 15. Koeficienty zohledněné v porovnávací metodě pro dům 

                   

Název koeficientu:        Koeficient zohledňuje:     

KCR-Koeficient redukce na pramen ceny   Zda jde o cenu inzerovanou či realizovanou.   

K1 -  Koeficient úpravy na lokalitu   Zda je dům ve stejné lokalitě či lukrativnější.   

K2 - Koeficient úpravy na vybavení   Zda je dům lépe či hůře vybaven     

K3 - Koeficient úpravy na technický stav   Zda je dům původní, rekonstruovaný či nový   

K4 - Koeficient úpravy na pozemek   Zda má dům větší či menší pozemek   

K5 - Koeficient úpravy na garáž     Zda je dům disponuje garáží     

K6 - Koeficient úpravy na velikost   Zda je dům větší, či menší     

K8 - Koeficient úpravy na názor znalce   Subjektivní názor znalce     

 

Jak již bylo řečeno víše, rodinné domy na trhu mají většinou menší užitnou plochu, než je právě 

mnou oceňovaný rodinný dům. Z tohoto důvodu jsem volila větší rozpětí koeficientu velikosti. 

Oproti databázi bytů jsem musela rodinné domy hledat i v jiných lokalitách, než jsou lokality 

podobné Řečkovicím. Koeficient lokality byl tedy rozmanitější, než u bytů. Nepodařilo se mi 

však nalézt dům, který by velikostí plně odpovídal mému domu. Výsledná cena domu metodou 

přímého porovnání je 16 768 574 Kč, zaokrouhleno na 16 800 000 Kč. Tato cena je tedy o víc, 

než milion vyšší, než při prodeji domu po bytech. 

 

5.1.3. Shrnutí cen obvyklých 

V následující řádcích shrnu získané výpočty cen obvyklých. Nejdříve uvedu ceny 

obvyklé pro celý dům a následně ceny obvyklé pro bytové jednotky. Pro lepší orientaci slouží 

následující tabulka, která soustřeďuje ceny obvyklé za jednotlivé bytové jednotky a následně 

sčítá případnou cenu za celý dům prodaný po bytových jednotkách. 
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Tab. 16. Shrnutí cen obvyklých bytových jednotek  

Byty cenou obvyklou: Cena celková: Cena za m2: 

Bytová jednotka 01               5 043 316,19 Kč  50 855,26 Kč 

Bytová jednotka 02               5 154 077,77 Kč  51 799,78 Kč 

Bytová jednotka 03               5 420 398,45 Kč  55 525,49 Kč 

Celkem za dům               15 617 792,40 Kč  39 191,45 Kč 

 

Průměrná ceny obvyklá pro bytovou jednu za m2 v rodinném domě vychází zhruba 

na 53 000 Kč. Jak jsem již uvedla výše, nejdražší je bytová jednotka č. 03, která je v nejlepším 

technickém stavu a jednotková cena je zde nadprůměrná. Jednotková cena pro celý dům zde 

není vypočítávána klasicky pro obestavěný prostor, ale je přepočtena na užitnou plochu domu, 

a proto je výrazně podprůměrná. Nicméně celková cena domu rozprodaného po bytech, 

dle ceny obvyklé je 15 600 000 Kč.  

 

Tab. 17. Shrnutí ceny obvyklé pro rodinný dům 

Cena obvyklá:     Cena celková: Cena za m2:   

              

Rodinný dům        16 768 574,23 Kč        37 661,03 Kč   

              

 

Výše uvedená tabulka ukazuje cenu obvyklou za celý rodinný dům. Následná jednotková cena 

je přepočtená na užitnou plochu domu a lehce se přibližuje k ceně obvyklé za prodej domu 

po bytech přepočtenou též na obytnou plochu bytu. Co je však zajímavé, je ten fakt, že cena 

za prodej domu po bytech je o více, než milion Kč nižší, než při prodeji rodinného domu jako 

celku.  

Následující řádky věnuji výpočtům ceny zjištěné dle oceňovací vyhlášky. Dle ceny obvyklé je 

výhodnější prodat rodinný dům jako celek, zda tuto hypotézu potvrdí i výpočty dle ceny zjištěné 

prozradí další podkapitola. 

 

 

 

 



59 

5.2. STANOVENÍ CENY ZJIŠTĚNÉ DLE CENOVÉ VYHLÁŠKY 

Následující řádky budou věnovány popisu postupu při ocenění pomocí vyhlášky. 

Veškeré výpočty jsou uvedeny v přílohách. K těmto výpočtům byl použit program MS Excel. 

5.2.1. Stanovení ceny zjištěné nákladovým způsobem 

Výpočet ceny nákladovým způsobem jsem provedla dle §13 a § 21 vyhlášky 441/2013 

Sb., jelikož moje stavba nezapadá do budov typu J, K dle stejné vyhlášky.  Nejdříve jsem 

ocenila dům jako celek a následně jsem ocenila jednotlivé byty. K bytům jsem pak zvlášť 

ocenila nebytové prostory, tedy garáže a sklep (archiv). Výsledky jsou uvedeny níže 

v tabulkách a sečteny do výsledných cen. Konkrétní tabulky s výpočty jsou uvedeny 

v přílohách. Pro výpočet nákladovým způsobem je nejdříve nutné vypočet jednotlivých Indexů 

a koeficientů.  

Rodinný dům  

Cena zjištěná nákladovým způsobem se pro rodinný dům vypočte dle §13 vyhlášky 

441/2013 Sb. a jejich příloh: 

 𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾𝑖  

  Kde   ZCU – základní cena upravená v Kč za m3 obestavěného prostoru 

             ZC – Základní cena v Kč za m3  OP dle přílohy 11. vyhlášky 

   K4 – Koeficient vybavení stavby vypočtený dle vzorce a příloh 

   K5 – Koeficient polohový dle tab. č. 1 v příloze 20. vyhlášky 

   Ki – Koeficient změny cen staveb dle přílohy 41. vyhlášky 

Základní cena je zde 1900 Kč, K4 = 0,772, K5 = 1,220 a Ki  = 2,140. 

Tab. 18. Cena zjištěná nákladovým způsobem pro RD 

Rodinný dům:           

              

Cena zjištěná nákladovým způsobem             11 495 458,15 Kč  

              

Cena nákladovým způsobem ocenění rodinného domu byla stanovena po zaokrouhlení 

na 11 500 000 Kč. Celý výpočet je uveden v příloze č. 12. 
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Bytové jednotky 

Bytové jednotky jsou oceněny dle § 21 vyhlášky 441/2013 Sb. a přílohy 11. Základní 

cena byla upravena konstantou pro byt v rodinném domě – 4,6. Koeficienty zůstaly stejné. 

Stejným způsobem byl vypočítán i nebytový prostor, akorát základní cena byla upravena 

konstantou pro nebytový prostor sklep – 4,5.  

 

Tab. 19. Cena zjištěná nákladovým způsobem pro byt. jednotku 01 

Bytová jednotka 01:         

Cena zjištěná nákladovým způsobem                1 194 295,19 Kč  

Cena zjištěná nebytového prostoru - sklep                   154 824,54 Kč  

Celkem                      1 349 119,73 Kč  

Výpočet nákladovým způsobem bytové jednotky 01 je uveden v příloze 13. a výpočet pro sklep 

v příloze 14.  

 

Tab. 20. Cena zjištěná nákladovým způsobem pro byt. jednotku 02 

Bytová jednotka 02:         

Cena zjištěná nákladovým způsobem                1 314 389,44 Kč  

Cena zjištěná nebytového prostoru – garáž 1.                   129 228,49 Kč  

Celkem                      1 443 617,93 Kč  

Výpočet nákladovým způsobem bytové jednotky 02 je uveden v příloze 15. a výpočet pro garáž 

v příloze 16. Zde byl změněna konstanta pro výpočet základní ceny, a to konstantou pro 

nebytový prostor – garáž.  

 

Tab. 21. Cena zjištěná nákladovým způsobem pro byt. jednotku 03 

Bytová jednotka 03:         

Cena zjištěná nákladovým způsobem                1 581 894,33 Kč  

Cena zjištěná nebytového prostoru – garáž 2.                   132 741,23 Kč  

Celkem                      1 714 635,56 Kč  

Výpočet nákladovým způsobem bytové jednotky 03 je uveden v příloze 17. a výpočet pro garáž 

v příloze 18.  
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Tab. 22. Cena zjištěná nákladovým způsobem součet bytových jednotek 

Cena rodinného domu celkem:         

Bytová jednotka 01                    1 349 119,73 Kč  

Bytová jednotka 02                    1 443 617,93 Kč  

Bytová jednotka 03                    1 714 635,56 Kč  

Celkem                     4 507 373,22 Kč  

 

Cena rodinného domu po bytech nákladovým způsobem ocenění je výrazně nižší, než 

při oceněné celkového domu, případná utržená cena za prodej domu po bytech by byla víc, než 

o 50 % nižší, než při prodeji domu jako celku. Nízká cena jednotlivých bytů je nejspíše 

následkem stáří celé konstrukce domu, a to 69 let. Hlavní otázkou však zůstává, proč výsledek 

ocenění zde opět neodpovídá trendu, který předpovídá vyšší utrženou cenu za prodej domu 

po bytech.  

5.2.2. Shrnutí ceny zjištěné nákladovým způsobem 

Výše uvedené tabulky reprezentují výsledky cen zjištěných nákladovým způsobem. 

Opět zde nebyl potvrzen trend, že prodej domu po bytech by byl výhodnější. Jak je vidět 

v následující tabulce, dle nákladového způsobu je opravdu prodej po bytech značně nevýhodný. 

Toto zjištění se dá podpořit faktem, že v rodinném domě není mnoho bytů, navíc byty jsou sice 

v relativně dobrém technickém stavu, avšak stáří celé konstrukce domu je 69 let.  

 

Tab. 23. Shrnutí cen zjištěných pro RD nákladovým způsobem 

Cena rodinného domu nákladově:       

Cena za RD celkový            11 500 000,00 Kč  

Cena za RD po bytech             4 600 000,00 Kč  
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Pro celistvý obraz ocenění nyní použiji i porovnávací metodu při určení ceny zjištěné dle 

cenové vyhlášky. Tato metoda je v reálu však nepoužitelná, neboť rodinný dům nespadá 

do typu budov J, K, byla tedy zvolena jen pro účely mé diplomové práce. 

5.2.3. Stanovení ceny zjištěné porovnávacím způsobem 

Výpočet ceny zjištěné jsem provedla podle § 35 a § 38 vyhlášky č.  441/2013 Sb. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výstupy z těchto výpočtů. Samotné výpočty jsou 

uvedeny v přílohách č. 19, 20, 21 a 22. Všechny výpočty byly provedeny za pomocí programu 

MS Excel.  

Rodinný dům 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem pro rodinný dům je § 35 vyhlášky č.  441/2013 Sb. 

stanovena dle vzorce: 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ∗ 𝐼𝑣  

Kde základní cena v Kč za m3 je stanovena dle tabulky č. 1. přílohy 24 oceňovací vyhlášky 

(4 614 Kč). A Iv je index konstrukce a vybavení je dle výpočtu roven 0,624. 

 
 

  

Tab. 24. Cena zjištěná porovnávacím způsobem pro RD 

Rodinný dům:           

              

Cena zjištěná porovnávacím způsobem       15 933 645,00 Kč  

              

Celý výpočet je uveden v příloze č. 19.  

Bytové jednotky 

Cena bytové jednotky porovnávacím způsobem je stanovena dle § 38 vyhlášky č.  441/2013 

Sb. a dle vzorce:  

𝐶𝐵𝑝 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑍𝐶𝑈 ∗ 𝐼𝑡 ∗ 𝐼𝑝  

Kde PP je podlahová plocha bytu určená dle přílohy 1. této vyhlášky. Základní cena upravená 

je dána v m2. It je index trhu dle § 4 odst 1. a pro Řečkovice byl stanoven na 1,090. Ip je index 

polohy a byl stanoven na 1, 140. Celý výpočet je uveden v příloze 20.  
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Tab. 25. Cena zjištěná porovnávacím způsobem pro byt. jednotku 01 

Bytová jednotka 01:           

              

Cena zjištěná porovnávacím způsobem         3 423 017,00 Kč  

              

Celý výpočet je uveden v příloze č. 21. 

 

Tab. 26. Cena zjištěná porovnávacím způsobem pro byt. jednotku 02 

Bytová jednotka 02:           

              

Cena zjištěná porovnávacím způsobem         3 834 205,00 Kč  

              

Celý výpočet je uveden v příloze č. 22. 

 

Tab. 27. Cena zjištěná porovnávacím způsobem pro byt. jednotku 03 

Bytová jednotka 03:           

              

Cena zjištěná porovnávacím způsobem         4 168 181,00 Kč  

              

Celý výpočet je uveden v příloze č. 23. 

 

Tab. 28. Cena zjištěná porovnávacím způsobem součet bytových jednotek 

Cena rodinného domu celkem:         

Bytová jednotka 01              3 423 017,00 Kč  

Bytová jednotka 02              3 834 205,00 Kč  

Bytová jednotka 03              4 168 181,00 Kč  

Celkem             11 425 403,00 Kč  

Celý výpočet je uveden v příloze č. 24. 
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5.2.4. Shrnutí ceny zjištěné porovnávacím způsobem 

 

Tab.29. Shrnutí cen zjištěných pro RD porovnávacím způsobem 

Cena rodinného domu porovnávací metodou:   

Cena za RD celkový                 15 900 000,00 Kč  

Cena za RD po bytech               11 400 000,00 Kč  

 

Cena rodinného domu pomocí porovnávací metody a zaokrouhlení se pohybuje okolo 

16 000 000 Kč. Pokud jde o výslednou cenu za prodej rodinného domu po bytech, je zde cena 

opět nižší. Celková cena za prodej domu po bytech je po zaokrouhlení zhruba 11 400 000 Kč. 

Rozdíl cen však zde není tak markantní jako u předchozí metody nákladové. I když použití 

porovnávací metody je neadekvátní a metoda slouží pouze pro účely této práce, výsledky jsou 

dle mého názoru bližší realitě, než výsledky metody nákladové. 

Následující řádky věnuji shrnutí všech metod ocenění a interpretaci výsledků, pokusím 

se i o menší analýzu a učiním závěry. 

4.3. VYHODNOCENÍ 

4.3.1. Porovnání cen 

Rodinný dům 

Následující graf shrnuje ceny získané oceňovacími metodami. Nejvyšší hodnotu domu 

vykazuje metoda pomocí tržního ocenění, tedy cenou obvyklou. Tržní cena je vysoká, 

pravděpodobnou příčinou je neexistující adekvátní porovnávaný vzorek nemovitosti. Při 

použití této metody musely být tedy citelně upravovány koeficienty. Nejnižší cenu pak 

vykazuje metoda nákladová. Při zprůměrování těchto tří výsledných cen dostaneme průměrnou 

cenu rodinného domu a to 14 700 000 Kč.  Níže uvedený graf ukazuje jednotlivé získané ceny 

třemi oceňovacími metodami.  
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Obr.13. Graf výsledných získaných cen rodinného domu 

Pro úplnou představu o získaných cenách RD domu přikládám ještě tabulku, kde jsou ceny 

převedené na m2. Cena byla přepočítána na užitnou plochu domu.  

 

Tab. 30. Shrnutí cen získaných pro RD 

Rodinný dům     celkem:   za m2: 

Cena obvyklá           16 768 574,23 Kč           42 079,23 Kč  

Cena zjištěná nákladovým způsobem       11 500 000,00 Kč           28 858,22 Kč  

Cena zjištěná porovnávacím způsobem       15 900 000,00 Kč           39 899,62 Kč  

 

Zde vidíme, že průměrná cena za m2 RD se pohybuje okolo 35 000 Kč. Při současných tržních 

cenách domů, je tato částka pro Řečkovice nižší, než bych předpokládala. Nutné je však dodat, 

že při oceňování domů a budov je měrnou jednotkou Kč/m3. 

Bytové jednotky 

Bytová jednotka č. 01 v rodinném domě je nejméně udržovanou jednotkou. Není proto 

překvapivé, že její cena je nejnižší. Dle prohlášení vlastníka byly k bytu přiděleny nebytové 

prostory, a to v podobě sklepu-archivu. Tento nově přidělený nebytový prostor má výměru 

cca 25 m2. Rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou zjištěnou pomocí nákladové metody je téměř 

4 miliony Kč. Tento rozdíl je enormní. Nízká cena dle nákladové metody je, jak již bylo 

zmíněno výše způsobena stářím budovy a tím, že zde nebyla provedena řádná konstrukce. 

Naopak tržní cena je vysoká z toho důvodu, že Řečkovice jsou žádanou lokalitou a takto velké 
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byty jsou žádaným zbožím. Průměrná cena tohoto bytu získaná z ceny obvyklé, ceny zjištěnou 

porovnávací a nákladovou metodou je 3 300 000 Kč. 

 

Obr. 14. Graf výsledných získaných cen bytové jednotky 01 

Průměrná cena za m2 se pohybuje okolo 30 000 Kč. Tuto jednotkovou cenu výrazně snižuje 

cena zjištěná nákladovým způsobem Troufám si tvrdit, že v případě prodeje se cena 

uskutečněná bude pohybovat okolo 40 000 Kč/m2. 

 

Tab. 31. Shrnutí cen získaných pro bytovou jednotku 01 

Bytová jednotka 01   celkem:   za m2: 

Cena obvyklá             5 043 316,19 Kč           50 855,26 Kč  

Cena zjištěná nákladovým způsobem         1 400 000,00 Kč           14 070,35 Kč  

Cena zjištěná porovnávacím způsobem         3 400 000,00 Kč           34 828,93 Kč  

 

 

Bytová jednotka 02 se nachází v 2NP, při prohlášení vlastníka k ní byla přidělena garáž, proto 

je její cena lehce vyšší, než u bytové jednotky 01 (rozdíl v cenách je zde v řádech desetitisíců, 

proto po zaokrouhlení není v grafu patrný). Bytová jednotka 02 je v mírně lepším technickém 

stavu, než BJ 01 a byla zde instalována před 10 lety nová kuchyňská linka. Průměrná cena této 

bytové jednotky je 3 400 000 Kč.  
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Obr. 15. Graf výsledných získaných cen bytové jednotky 02 

 

 Tab. 32. Shrnutí cen získaných pro bytovou jednotku 02 

Bytová jednotka 02   celkem:   za m2: 

Cena obvyklá             5 154 077,77 Kč           51 799,78 Kč  

Cena zjištěná nákladovým způsobem         1 443 617,93 Kč           14 508,72 Kč  

Cena zjištěná porovnávacím způsobem         3 834 205,00 Kč           38 534,72 Kč  

            

Průměrná cena za m2 se pohybuje kolem 35 000 Kč, stejně jako u předchozí bytové jednotky 

cenu sráží nákladová metoda ocenění. Jelikož je tato jednotka v udržovanějším stavu, odhaduji 

si tvrdit, že skutečná cena za m2 se bude pohybovat někde k hranici 43 000 Kč.  

 

Podkrovní bytová jednotka je v nejlepším technickém stavu, proto se zde dala očekávat nejvyšší 

utržená cena. Bytová jednotka 03 byla rekonstruována před 15 lety, cenu zde zvyšuje i přidělená 

garáž. Jak již bylo zmíněno výše, tržní cena je zde opravdu vysoká neboť takových bytů 

v Řečkovicích je málo, cenu zvyšuje i nově namontovaná klimatizace a právě možnost 

garážového stání. Průměrná cena této jednotky je 3 800 000 Kč.  
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Obr. 16. Graf výsledných získaných cen bytové jednotky 03 

 

 Tab. 33. Shrnutí cen získaných pro bytovou jednotku 03 

Bytová jednotka 03   celkem:   za m2: 

Cena obvyklá             5 420 398,45 Kč           55 525,49 Kč  

Cena zjištěná nákladovým způsobem         1 714 635,56 Kč           17 564,39 Kč  

Cena zjištěná porovnávacím způsobem         4 168 181,00 Kč           42 698,02 Kč  

 

Průměrná cena za m2 bytové jednotky 03 atakuje hranici 40 000 Kč. Opět je zde cena 

devalvována nákladovou metodou. Vzhledem k tomu, v jakém stavu je bytová jednotka bych 

uskutečněnou finální cenu odhadovala na až k hranici 45 000 Kč.  

 

4.3.2. Shrnutí a rekapitulace 

Následující řádky věnuji kompletnímu shrnutí všech získaných dat a rekapitulaci 

informací. V tomto shrnutí již nebudu interpretovat získané ceny bytových jednotek, 

ale zaměřím se na ceny za dům jakožto celek. Níže uvedené tabulky zhodnocují cenu rodinného 

domu po bytových jednotkách. V každé tabulce je cena stanovená jinou metodou.  
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Tab. 34. Cena stanovená cenou obvyklou pro RD po bytech 

Cena stanovená cenou obvyklou:       Cena celková 

Bytová jednotka 01       5 043 316,19 Kč 

Bytová jednotka 02       5 154 077,77 Kč 

Bytová jednotka 03       5 420 398,45 Kč 

Celkem za dům        15 617 792,40 Kč 

Cena stanovená cenou obvyklou pro celý dům byla vypočtena na 15 600 000 Kč. Tato cena 

odráží cenu na trhu. Vyšší ceny bytů v Řečkovicích jsou důvodem toho, že cena za celý dům 

přesahuje 15 milionů Kč. Cena stanovená za celý dům cenou obvyklou byla vypočtena zhruba 

na 16 700 000 Kč. Cena za celý dům je, jak již bylo mnohokrát zmíněno, vyšší, než cena 

celkově za byty. Tento fakt je nejspíše zapříčiněn tím, že lokalita pro dům je opravdu lukrativní, 

navíc dům disponuje vlastní zahradou. Je nutné podotknout, že takové domy se v tržní nabídce 

téměř nenacházejí 

 

Tab. 35. Cena stanovená cenou zjištěnou pro RD po bytech 

Cena stanovená nákladovou metodou     Cena celková 

Bytová jednotka 01       1 400 000,00 Kč 

Bytová jednotka 02       1 443 617,93 Kč 

Bytová jednotka 03       1 714 635,56 Kč 

Celkem                 4 558 253,49 Kč  

Cena stanovená cenou zjištěnou pomocí nákladové metody pro celý dům byla vypočtena 

na 4 000 000 Kč. Tento výsledek je překvapivě nízký, už i proto, že celková cena pomocí stejné 

metody za rodinný dům jakožto celek činí 11 500 000 Kč. Nákladová cena bytů je nízká z toho 

důvodu, že celková konstrukce je starší s minimem renovací. Stejně je nutné přihlédnout 

k faktu, že cena výchozí je určená pro RD a ne pro byt, pouze je upravena konstantou pro byt 

v RD. Při této metodě opět nebyl potvrzen trend, a to takový, že je výhodnější dům prodat 

po bytech.  

 

Tab. 36. Cena stanovená cenou zjištěnou pro RD po bytech 

Cena stanovená porovnávací metodou   Cena celková 

Bytová jednotka 01         3 400 000,00 Kč 

Bytová jednotka 02         3 834 205,00 Kč 

Bytová jednotka 03         4 168 181,00 Kč 

Celkem           11 402 386,00 Kč 
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Cena stanovená porovnávací metodou byla zde uvedena jen pro účely mé diplomové práce. 

V běžném postupu ocenění nelze tuto metodu použít, neboť rodinný dům nespadá do typu 

budov J, K. Nicméně, cena stanovená porovnávací metodou pro prodej domu po bytech byla 

vypočtena na 11 400 000 Kč. Tato cena je nepatrně stejná, jako cena při nákladovém způsobu 

oceněná. Cena celková za dům určená stejnou metodou byla následně vypočtena 

na 15 900 000 Kč. Opět je zde ale jiný trend, a to, že případná utržená cena za dům po bytech 

bude nižší, než prodej domu jako celek. 

 

Závěrem bych ráda shrnula získané informace. Stěžejním faktem, které přinesla tato práce, je 

to, že realita nemusí odpovídat trendu. Konkrétně tedy ten fakt, že při použití vícero metod 

ocenění vždy výsledek poukázal na doporučení prodat radši dům jakožto celek, než po bytech. 

Nejvyšší stanovené ceny se pohybovaly při použití tržní metody ocenění tedy cenou obvyklou, 

nejnižší pak při použití ceny zjištěné – metodou nákladovou.  
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ZÁVĚR 

 Realitní trh je poslední dobou velmi živým organismem. Ceny nemovitostí po krizi 

v roce 2008 strmě stoupají. Zajímalo mne tedy, zda rodinný dům, který je dispozičně opravdu 

velký, je lepší prodat jako celek nebo jej rozdělit na bytové jednotky a ty následně prodat. 

Trendy a trh mluví jasně ve prospěch prodeje domu po bytech. V této práci jsem však dokázala 

opak. Tedy, že prodej rodinného domu jako celek je výhodnější, než jej rozprodat po bytech 

Tato diplomová práce byla věnována analýze prodeji rodinného domu v Brně – Řečkovicích. 

První část práce jsem věnovala teoretickým pojmům a metodám ocenění, které následně byly 

stěžejní pro zbytek mé práce. Následně byla determinována lokalita, kde je rodinný dům 

umístěn a poté jsem se věnovala popisu rodinného domu jako celku a následně jsem popsala 

všechna podlaží včetně nákresů půdorysů jednotlivých podlaží a fotodokumentace. 

Důležitou součástí této práce bylo též prohlášení vlastníka, díky kterému lze právně rozdělit 

dům na bytové jednotky a následně je zapsat do katastru nemovitostí. Následně lze tyto nově 

vzniklé bytové jednotky rozprodat. V této kapitole jsem musela vyřešit i to, jak rozdělit 

nebytové plochy domu. K bytové jednotce č. 1. jsem tedy přiřadila sklep-archiv, k byt. jednotce 

č. 2. jednu garáž a k byt. jednotce č. 3. garáž druhou. 

Po rozdělení rodinného domu na bytové jednotky jsem se již věnovala samostatnému ocenění. 

Prvotním krokem bylo vytvoření databáze jak pro byty, tak i pro domy. V databázi bytů jsem 

uvedla 18 porovnávaných vzorků, důležitost jsem kladla především na velikost daných bytů a 

lokalitu. V databázi domů jsem uvedla 11 vzorků, avšak nebylo vůbec jednoduché takovou 

databázi vytvořit. Můj rodinný dům je atypický a velmi rozlehlý, bohužel jsem nenašla 

adekvátní odpovídající vzorek k porovnání.  

Samostatné ocenění jsem začala stanovením ceny obvyklé. K tomuto tržnímu ocenění jsem 

potřebovala právě databázi bytů a domů. Již při tomto prvním ocenění jsem byla překvapena 

výsledkem, a to že prodej domu jako celek je výhodnější. Cena za prodej celého by byla 

16 700 000 Kč, kdežto při prodeji po bytech by cena dosáhla zhruba 15 600 000 Kč. Výsledná 

cena se tedy lišila o víc, než milion Kč. Následná metoda ocenění pomocí ceny zjištěné 

nákladovým způsobem měla identický výsledek, a to, že po bytech by se dům prodal levněji. 

Tato metoda měla velký rozdíl výsledných cen. Případná cena za prodej po bytech by byla asi 

4 500 000 Kč oproti ceně celkové za dům 11 500 000 Kč. Porovnávací metoda byla do mé práce 

zařazena pouze pro studijní účely, neboť pro rodinný dům tímto způsobem oceňovat nelze. 

Přesto však tato metoda vykázala stejný výsledek jako předchozí dvě metody. Rozdíl ceny mezi 



72 

prodejem celkového domu a prodejem po bytech byl více, než 4 miliony Kč. Konkrétně 

11 400 000 Kč za prodej po bytech ku 15 900 000 Kč za celkový prodej.  

Závěrem lze tedy říci, že moje diplomová práce pro mne měla velký přínos a dost překvapivý 

výsledek. Výsledná částka utržená za prodej domu jako celek by se pohybovala někde kolem 

15 000 000 Kč.  
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