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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou prodeje/pronájmu bytu v brněnské městské části 

Královo Pole katastrálního území Sadová. 

 Hlavním cílem práce bylo zjištění prodejní/nájemní ceny bytové jednotky 

v novostavbě, o dispozici 2+kk se standardním vybavením v lokalitě Sadová a zhodnocení 

výhodnosti investice. Výpočet ceny byl prováděn podle zákonem stanovených předpisů, 

norem a koeficientů. Současně byly sledovány a porovnávány úrovně cen a kvality 

nabízených bytových jednotek v okolních brněnských lokalitách. Vedlejšími cíli diplomové 

práce bylo provedení analýzy trhu s byty v Brně a jeho popis včetně preferencí pro výběr 

bytové jednotky. Při oceňování předmětné bytové jednotky byly využity indexy trhu a do 

výsledné ceny byly zahrnuty i ceny pozemků, které jsou součástí bytové jednotky. Ocenění 

bylo zpracováno nákladovou a porovnávací metodou. Výpočty prodejní/nájemní ceny byly 

ověřovány prostřednictvím přímého porovnání a Grubbsova testu. K vyhodnocení 

prodeje/pronájmu byla užita výnosová metoda zjištění obvyklého nájemného. V poslední 

kapitole analytické části byl navržen vhodný postup pro koupi nové bytové jednotky. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the issue of sale/lease of an apartment in the Královo Pole 

district cadastral area of Sadová. 

The main objective of the work was to find out the selling/rental price of the apartment 

unit in the new building, available 2+kk with standard equipment in Sadová. The price 

calculation was performed according to statutory regulations, standards and coefficients. At 

the same time, the price and quality levels of the offered housing units in the surrounding 

Brno localities were monitored and compared. The secondary objectives of the diploma thesis 

were the analysis of the housing market in Brno and its description including the preferences 

for the selection of the housing unit. The market indices used were used for the valuation of 

the dwelling unit and the price of the land included in the dwelling unit was included in the 

resulting price. The award was made by cost and comparison method. Sales/ rental pricing 

calculations were verified through direct comparison and Grubbs test. The rental method used 

to measure sales/rentals was used to determine the usual rent. In the last chapter of the 

analytical section, an appropriate procedure for purchasing a new dwelling unit was proposed. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce pod názvem Posouzení výhodnosti koupě bytové jednotky v lokalitě 

Brno Kociánka a Sadová, se zabývá výběrem vhodných bytových jednotek pro koupi do 

osobního vlastnictví, respektive dalšího prodeje nebo pronájmu.  

 Trh nemovitostí v současné době nenabízí dostatek bytových jednotek k prodeji. 

V současnosti spíše převládá poptávka nad nabídkou1 a s tím jsou spojené vysoké pořizovací 

ceny nebo vysoké platby za pronájmy. Koupě starších bytů často vyžaduje další investice na 

renovaci, aby odpovídaly požadovaným standardům. 

Kupující při pořízení bytu rovněž zajímá jeho poloha, která je určena základními 

faktory: dobrá dopravní dostupnost, klidová zóna, občanská vybavenost místa bydliště 

a mnoho dalších. I tyto, dříve pomíjené faktory, jsou dnes v mnoha ohledech zásadní, a proto 

mohou významným způsobem ovlivňovat výši ceny pořizované nemovitosti.  

 Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit výhodnost investice při koupi bytové 

jednotky v lokalitě Brno – Sadová a jejím případném následném prodeji, pronájmu nebo 

vlastnickém bydlení. Jeho splnění proto nabízelo nesčetné varianty zkoumání a porovnávání 

s úrovní dalších bytových jednotek v jiných, ale přesto podobných lokalitách Brna. Autorův 

subjektivní výběr bytových jednotek v jednotlivých lokalitách musel být podepřen a ověřován 

analýzami na základě platných zákonů a předpisů, při kterých byla využita porovnávací 

metoda a výhodnost prodeje/pronájmu byla posuzována na základě výnosové metody.  

Vedlejšími cíli se stal výběr financování pořizované nemovitosti, sestavení databáze 

bytů, které by přicházely v úvahu, včetně popisu kvality současného trhu s bytovými 

jednotkami v Brně, především v městské části Královo Pole, konkrétně v katastrálních 

územích Sadová, Ponava, Královo Pole a Černá Pole. Autor se při výběru jednotlivých 

bytových jednotek opíral o veřejnou inzerci, respektive nabídku realitních kanceláří, kontakt 

s developery a částečně využil i své osobní znalosti a poznatky o úrovni bydlení v zájmových 

oblastech. Veškeré nabídky byly posuzovány na základě předem stanovených preferencí 

o kvalitě bydlení, které se dotýkaly především: dispozice 2 + kk, dostupnosti do centra města 

hromadnou dopravou do 20 minut, blízkého dosahu přírody, novostavba, balkon/lodžie, 

                                                 
1 Hlavinková, V.: 2016, s. 16. 
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možnosti parkování/garážování a dalších. V podstatě se mělo jednat o „startovní byt“ mladého 

páru, který by případně mohl být dál pronajímán. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První kapitolu tvoří základní pojmy 

a definice, finanční produkty a metody, které se využívají pro oceňování bytových jednotek 

na základě platných zákonů a předpisů. Ve 2. kapitole jsou citovány a komentovány zákony, 

které se týkají pouze nemovitostí, respektive bytových jednotek včetně pozemků a dalších, 

které nezbytně tvoří součást výsledné ceny hodnocené bytové jednotky. Praktická (analytická) 

část se zabývá konkrétním zpracováním informací, které byly nezbytně získány pro naplnění 

hlavního cíle této diplomové práce.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první kapitole diplomové práce se budeme zabývat základním pojmy a definicemi, 

které jsou důležité pro zpracování celého jejího zadání.  

2.1 RELEVANTNÍ POJMY 

Nemovitá věc – stručně vyjádřeno: to, co se nedá přemístit. Nemovitosti se také 

nazývají realitami. Od 1. ledna 2014 je v novém občanském zákoníku obnovena platnost 

obecné právní zásady ve významu: „stavba je součástí pozemku“ a jako nemovité věci jsou 

podle něho chápány – kromě pozemků – jen podzemní stavby se samostatným účelovým 

určením (vinný sklep, skladiště). Od roku 1964 podle § 119 platí, že nemovitost je pozemek 

nebo stavba spojená se zemí pevným základem – tzn. domy, chaty, garáže a další stavby.2  

Pozemek – část zemského povrchu oddělená od sousední části hranicí územní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, vlastnickou hranicí, nebo hranicí, kterou stanovil 

regulační plán a dále územní rozhodnutí nebo územní souhlas, či hranicí jiného práva 

zapsaného do katastru nemovitosti záznamem, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 

rozsahu práva stavby, hranicí druhu využití pozemků nebo rozhraním využití pozemků.3  

Podle nového OZ je začleněno, že součástí pozemku je prostor nad i pod povrchem, 

stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, je 

zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.4 Pozemek může být zrušen a sloučen s jiným, 

rozdělen, nebo se mohou měnit jeho hranice, (výměra) a parcelní čísla.  

Parcela je pozemek určený geometricky a polohově a parcelním číslem označen 

a zaznamenán v katastrální mapě. Parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí.5 Stavební 

parcelou se rozumí pozemek evidovaný jako zastavěná plocha nebo nádvoří.6 Pozemková 

parcela je pouze pozemek, který není určen pro stavbu a nesplňuje podmínky, aby byl zařazen 

jako stavební parcela.7  

                                                 
2 BRADÁČ, A.: Teorie oceňování nemovitostí, 2008, s. 5 

3 Zákon č. 256/2013 Sb. ze dne 8. srpna 2013, katastrální zákon, § 2 písm. a). [Cit. 2014-01-01]. Dostupné online 
na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256. 

4 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, občanský zákoník, § 506, [cit. 2014-01-01]. Dostupné online na: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-506. 

5 Katastrální zákon, § 2 písm. b zákona č. 256/2013 Sb. 

6 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, občanský zákoník, § 506, [cit. 2014-01-01]. Dostupné online na: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-506. 

7 Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, občanský zákoník, § 506, [cit. 2014-01-01]. Dostupné online na: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-506. 



14 
 

Stavba – tento pojem vychází ze stavebního zákona (SZ) a rozumí se jím veškerá 

stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez ohledu na jejich 

stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce; na účel 

využití a dobu trvání. Dočasnou stavbou se rozumí, že stavební úřad předem omezil dobu 

jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Může se jednat i 

o stavbu k reklamním účelům8 (§ 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon). Pokud je ve SZ užitý pojem stavba, rozumí se tím podle 

okolností i její část nebo změna dokončené stavby (§ 2 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu SZ). Za stavbu je považováno i stavení dílo v době 

provádění. Stavbu provádí stavebník (svépomoc) nebo stavební podnikatel.9  

Budova – tímto pojmem se rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným 

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

a střešní konstrukcí s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory.10  

Bytová jednotka (byt) – část domu, místnost nebo několik místností určených 

k bydlení jednoho člověka, případně spolubydlících (rodina). Jedná se o nemovitost11 (udává 

to § 118 OZ), přestože je součástí domu. Jedná se o věc, která je předmětem občansko-

právních vztahů. Z hlediska veřejného práva (podle § 2 písm. b) zákona o vlastnictví bytů) 

místnost nebo soubor místností určených stavebním úřadem k bydlení. Byt je proto, jako 

každá nemovitost, předmětem vlastnického práva a dá se s ním nakládat jako s kteroukoliv 

věcí. Vlastník může byt užívat pro vlastní potřebu, případně ho pronajímat. Vlastnictví je 

zapsáno v katastru nemovitostí.12  

Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním 

ze základních údajů o budově a je roven počtu podlah, které dům má, bez ohledu na to, zda 

tato podlaží jsou v podzemí nebo v přízemí anebo u poschoďového domu nad přízemím. Tím 

se právě slovo podlaží liší od výrazů patro nebo poschodí, které označují jen části domu nad 

přízemím.13  

                                                 
8 Stavební zákon č. 183/2006 Sb., § 2 odst. 3, o územním plánování a stavebním řádu. 

9 Bradáč, A.: 2008, s. 7 

10 Zákon č. 256/2013 Sb. ze dne 8. srpna 2013, katastrální zákon, § 2 písm. l), [cit. 2014-01-01]. Dostupné online 
na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-256.  
11 Občanský zákoník, § 118. 

12 Bradáč, A.: 2008, s. 35 

13 Sochor, K.: Podlaží, podlažový a podlažní. Naše řeč, volume 44 (1961), issue 1-2 
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Užitná plocha – podle Nařízení komise (ES) č.1503/200614 je označována plochou 

domu (bytu) ta, jejíž měření bylo provedeno uvnitř vnějších stěn, ale přitom nezahrnuje:  

a) konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, 

podpěry, sloupy, šachty, komíny apod.).  

b) funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, na nichž jsou umístěna zařízení 

pro topení a klimatizaci nebo energetické generátory atd.).  

c) průchozí prostory (výtahové šachty, eskalátory atd.).  

Součástí celkové užitné plochy obytné budovy (bytu) jsou plochy používané jako kuchyně, 

obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané 

majiteli bytových jednotek15  

Užitková plocha – součet ploch všech místností bytu (domu) včetně vedlejších 

místností užívaných výhradně nájemcem bytu (domu), bez ploch domovního vybavení, včetně 

sklepů.16 

Podlahová plocha – podlahovou plochou bytu (domu) je součet podlahových ploch 

všech místností a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem 

bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií 

a teras se započítává pouze jednou polovinou,17 uvádí definice. Druhá definice, podle 

Vyhlášky 372/2001 Sb. říká: „Podlahová plocha místnosti bytu a nebytového prostoru kromě 

teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do 

podlahové plochy se započítává i plocha kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) 

a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i 

plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným 

tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.“18  

                                                 
14 Nařízení komise (ES) č.1503/2006 o Programu statistických zjišťování na rok 2015 ve znění zákona č. 
411/2000 Sb., podle Nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o 
stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli.  
15 Znáte definici pro obytnou plochu? [cit. 2017-03-01]. Dostupné online na: http://www. 

https://www.nasdum.cz/novinky/znate-definici-pro-uzitnou-plochu. 

16 Tamtéž. 

17 Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. 

18 Sbírka zákonů ČR  372/2001 Sb. 
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Obytná plocha je podlahová plocha obytných místností, kdy za obytnou místnost se 

považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, kterou 

lze přímo nebo dostatečně nepřímo vytápět a je určena k celoročnímu bydlení.19 

2.2 HODNOTA NEMOVITOSTI 

Hodnota nemovitosti bývá často zaměňována s cenou nemovitosti. Jedná se však 

pouze o ideální částku a nemusí být mezi kupujícím a prodávajícím požadovanou, nabízenou 

nebo skutečně zaplacenou cenou. Určuje se většinou odhadem a vyjadřuje především užitek 

vlastníka nemovitosti k datu, kdy byl odhad hodnoty proveden.  

2.2.1 Hodnoty a ceny 

Různé ceny, které existují a hodnoty, které rovněž existují, se zabývají různými 

hledisky při jejich stanovení v případě nemovitostí.20  

Výchozí cena se užívá většinou u nových staveb a odpovídá ceně nákladů.21 

Pořizovací cena by měla odpovídat ceně, za kterou bylo nemovitost možné koupit 

v době jejího postavení, proto se neodpočítává míra opotřebení (znehodnocení).22  

Reprodukční pořizovací cena vyjadřuje částku, za kterou by bylo možné koupit 

porovnatelnou nebo stejnou novou nemovitost v době ocenění, avšak bez odpočtu 

opotřebení.23 

Časová cena24, užívá se i název věcná hodnota a ta určuje reprodukční cenu 

nemovitosti, která je snížena o znehodnocení odpovídající průměrně opotřebené a užívané 

nemovitosti stejného stáří a o náklady, které jsou využity na opravu závažných vad.  

Výnosová cena představuje ukazatel, jaké můžeme očekávat výnosy z nemovitosti.25 

Tržní hodnota (obvyklá cena)26 vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost mohla být 

prodána v den ocenění na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím 

                                                 
19 Bradáč, A.: 2008, s. 58.  

20 Hlavinková, V.: 2016, s. 8. 

21 Bradáč, A.: 2008, s. 58. 

22 Bradáč, A.: 2008, s. 50. 

23 Bradáč, A.: 2008, s. 51. 

24 Bradáč, A.: 2008, s. 51 

25 Bradáč, A.: 2008, s. 51 

26 Bradáč, A.: 2008, s. 51 
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a nestranným kupujícím. Podmínkou je, že majetek musí být veřejně vystaven na trhu a tržní 

podmínky by měly dovolovat řádný prodej. Tržní cena je tvořena až při konkrétní koupi 

(prodeji) nemovitosti a nelze ji určit přesně a od zjištěné tržní hodnoty nemovitosti se také 

může výrazně lišit. Tržní hodnotu nemovitosti ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nejdůležitější 

patří fyzikální vlivy, kde se jedná o rozsah nemovitosti, její velikost, polohu, životní 

prostředí v jejím okolí, dopravní možnosti, sousedé, stáří nemovitosti a mnoho dalších 

faktorů. Dál tržní hodnotu ovlivňují vlivy ekonomické (zaměstnanost v lokalitě nemovitosti); 

životní úroveň, možný hospodářský rozvoj oblasti, inflace a také úroková míra. Dalšími vlivy 

jsou politicko-právní, která zahrnují daňovou politiku, územní plánování a případně i veřejné 

zájmy. Dalšími vlivy jsou sociálně-demografické, sociální politika, vzdělání vývoj (rozvoj) 

populace, velikost rodin, životní styl a standard bydlení. Kromě těchto uvedených vlivů má 

další vliv situace trhu v dané oblasti (jeho stabilita nebo rozkolísanost) stav nabídky, poptávky 

a konkurence u daného typu nemovitosti a také vývojové trendy a mnoho dalších.  

2.3 METODY OCEŇOVÁNÍ 

Zjištění ceny nemovitosti se provádí kombinací nákladového a výnosového způsobu 

ocenění a metodou tržního ocenění. Způsob výpočtu ocenění nákladovým a výnosovým 

oceněním se řídí postupem uvedeným v oceňovací vyhlášce.  

2.3.1 Ocenění podle cenových předpisů 

Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

k provedení zákona o oceňování majetku se stanoví cena zjištěné nemovité věci nejčastěji z 

důvodu daňové spravedlnosti. Cenový předpis uvádí různé metody ocenění, podle druhu 

nemovitých věcí.  

Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Pokud zákoník nestanoví 

jinak, oceňuje se stavba nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich 

vzájemnou kombinací, jejichž použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška. 

Stavba se oceňuje podle účelu jejího užití bez rozdílu, zda se jedná o nemovitou nebo 

movitou věc nebo zda je součástí pozemku nebo práva stavby. Pokud stavba není samostatnou 

věcí, její cena se přičte k ceně nemovité věci, jejíž je součástí. Také výrobek, který plní funkci 

stavby, se oceňuje jako jiná stavba. 
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Zákon 151/1997 Sb. přesně uvádí a definuje v § 8 Oceňování jednotek, odst. a) že27 

jednotka, kterou je byt nebo která zahrnuje byt, se oceňuje včetně podílu na společných 

částech nemovité věci, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně podílu 

na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství domu, určené pro společné užívání.  

Cena jednotky se zjistí nákladovým nebo porovnávacím způsobem. Velikost podílu na 

společných částech nemovité věci příslušejících k jednotce se zjistí z veřejného seznamu. 

Způsob jejich ocenění stanoví vyhláška v návaznosti na druh a účel užití stavby, ve které 

se jednotka nachází.28  

 Dalšími faktory, které mohou navýšit cenu nemovitosti, jsou podle uvedeného zákona 

např. venkovní úpravy, studny, vedlejší stavby sloužící výhradně společnému užívání atd., 

se pro účely ocenění jednotky, bytu nebo nebytového prostoru započte do jeho ceny ve výši 

spoluvlastnického podílu.  

Podlahová plocha jednotky, kterou je byt nebo nebytový prostor, nebo která zahrnuje 

byt nebo nebytový prostor, je součtem všech plošných výměr podlah jednotlivých místností 

nebo místností v prostorově oddělené části domu a prostor užívaných výhradně s nimi. 

Způsob určení plošných výměr stanoví vyhláška.29 Pozemek, který je společnou částí 

jednotky, se ocení samostatně a jeho cena se přičte k ceně jednotky. 

K ocenění podle cenových předpisů dochází, pokud se občan rozhodne pro koupi 

nemovitosti a zvažuje možnost spolufinancování pro její nákup z prostředků získaných 

hypotečním úvěrem. Nemovitost pak bývá na základě žádosti finančního ústavu, který 

hypotéku poskytnul, o provedení ocenění nemovitosti podle platných předpisů a zákonů – 

v tomto případě Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.  

Oceňování pozemku 

Pro každý pozemek ke zvolené nemovitosti existuje cenová mapa, proto je cena 

pozemku dána výpočtem z cenové mapy. Vyhláška č. 441/2013 Sb., uvádí k cenovým 

mapám:  

Pozemky evidované.30 Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

ostatní plocha se způsobem využití pozemku dráha, dálnice, silnice a ostatní komunikace, 

včetně jejich součástí a veřejné prostranství, které není součástí komunikace (dále jen 
                                                 
27 Zákon 151/1997 Sb., § 8 Oceňování jednotek, odst. a). 

28 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku.  
29 Vyhláška č. 441/2013 Sb. 

30 Vyhláška č. 441/2013 Sb. 
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komunikace), jakož i pozemky k uvedeným účelům již užívané nebo teprve určené 

rozhodnutím o umístění stavby nebo regulačním plánem, se podle této cenové mapy neoceňují 

v případě, slouží-li oceňované pozemky veřejně provozované komunikaci nebo jsou-li ke 

stejnému účelu určeny podle stavebního zákona. 

Pozemky komunikací. Pozemky komunikací se podle této cenové mapy oceňují, 

jedná-li se o pozemky komunikací veřejnosti nepřístupné nebo přístupné omezeně, popřípadě 

jsou-li v uzavřeném areálu nebo v souboru nemovitostí s komerční využitelností, zejména jde-

li o parkoviště užívané s prodejnou, obchodním domem, hotelem, restaurací a jim obdobným 

zařízením s obchodními, stravovacími a ubytovacími službami, domem služeb a jinými 

objekty k poskytování úplatných služeb, včetně služeb motoristům, s administrativními 

objekty, včetně parkovacích a obslužných ploch.31  

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

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

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

textové části. 

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

cenou z cenové mapy ocenit, protože 

a) je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou, 

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

neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo 

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

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

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

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

podle cenové mapy stavebních pozemků.“ 

 

                                                 
31 Cenová mapa stavebních pozemků statutárního Města Brna č. 10. Statutární Město Brno (Příloha) 

obecně závazné vyhlášky č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního Města 
Brna č. 10. 
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Oceňování porovnávacím způsobem 

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

uvedeným v § 35 až 37 Zákona č. 151/1997, Sb., podle vzorce 

��� = ��×��	×
�×
� 

kde 

CSp …cena stavby určená porovnávacím způsobem, 

OP ….obestavěný prostor v m3, 

ZCU…základní cena upravená stavby v Kč za m3, 

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

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

Indexy se pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. 

 V případě bytu (nebo souboru bytů) a spoluvlastnického podílu na společných částech 

nemovité věci, je používán následující uvedený vzorec: 

�� = � ���
�

���
+ ��� 

 
kde 
CJP.……cena jednotky porovnávacím způsobem v Kč, 

CBi…….cena i-tého bytu v Kč, 

pCP……cena příslušného podílu jednotky na pozemku v Kč, 

i………..pořadové číslo bytu v jednotce, 

n……….počet bytů v jednotce. 

 

Cena bytu porovnávacím způsobem se určuje podle vzorce 

��� = ��×��	×
�×
� 

kde 

CBP ….cena bytu určená porovnávacím způsobem v Kč, 

PP…….podlahová plocha v m2, určená podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, 

ZCU….základní cena upravená za m2 v Kč, 

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

IP…….index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba s jednotkou podle § 4 odst. 1. 
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Základní cena upravená se určí podle vzorce 

��	 = ��×
� 

kde 

ZCU…základní cena upravená v Kč za m2 podlahové plochy bytu, 

ZC …..základní cena v Kč za m2 podle přílohy č. 27 tabulky č. 1 k této vyhlášce, 

IV ……index konstrukce a vybavení se určí podle vzorce 


� = �1 + � ��
�

���
� ×��� 

 

kde 

Vi…..hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z tabulky č. 2 

přílohy č. 27 k této vyhlášce. 

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich hodnoty jsou 

uvedeny v příslušných tabulkách uvedených příloh. 

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

do kvalitativního pásma znaku. 

Index cenového porovnání se pro další výpočet zaokrouhlí na tři desetinná místa. 

(2) Cena bytu určená porovnávacím způsobem zahrnuje i příslušný podíl na ceně 

příslušenství stavby, které není stavebně její součástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, 

studna a vedlejší stavba sloužící výhradně společnému užívání. 

(3) Spoluvlastnický podíl na pozemku či na pozemcích a popřípadě na trvalých porostech 

se ocení samostatně podle částí druhé a páté. 

 

Oceňování staveb nákladovým způsobem 

Metoda oceňování staveb nákladovým způsobem počít se skutečně vynaloženými 

náklady na pořízení předmětu ocenění v místě, času a výkonu ocenění.  

Podle § 5 Zákona 151/1997 Sb. se oceňuje stavba nákladovým způsobem, a přitom 

se vychází: 

a) ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby; u stavby 

určené k odstranění se vychází z ocenění použitelného materiálu z jejího odstranění sníženého 

o náklady na odstranění, 
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b) ze zohlednění charakteru, velikosti stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti, u vodní 

nádrže a rybníku i ze zohlednění jejich funkce, 

c) z technického nebo morálního opotřebení stavby, 

d) ze zohlednění ceny stroje nebo jiného technologického zařízení, není-li v katastru 

nemovitostí zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka nemovité věci.32 

Základní ceny a způsob jejich úpravy podle odstavce 1 u jednotlivých druhů 

staveb, postupy při měření a výpočtu výměr staveb a postupy při oceňování včetně způsobů 

zjištění a uplatnění technického nebo morálního opotřebení stanoví vyhláška. Ve stanovených 

cenách a postupech se zohledňují i vlivy působící na úroveň a relace cen staveb na trhu. 

 Při oceňování staveb je zapotřebí vycházet ze znění Zákona č. 151/1997 Sb., který 

ve své 3. části § 10 – Oceňování staveb nákladovým způsobem uvádí následující: 

„(1) Cena stavby se zjistí vynásobením počtu měrných jednotek, určeného způsobem 

uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle příslušného 

ustanovení této vyhlášky v závislosti na účelu užití stavby. 

(2) Cena stavby, kromě stavby rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle vzorce 

CS = CSN × pp, 

kde 

CS ....... cena stavby v Kč, 

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

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

pp = IT × IP, 

kde 

IT ... index trhu podle § 4 odst. 1, 

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

��� = ��	×���×  1 − "100$ 

kde  

CSN .... cena stavby v Kč určená nákladovým způsobem, 
                                                 
32 Zákon 151/1997 Sb., § 10 – Oceňování staveb nákladovým způsobem. 
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ZCU ... základní cena upravená v Kč za měrnou jednotku, kterou určuje druh a účel užití 
stavby podle § 12 až 21, 

Pmj ...... počet měrných jednotek stavby, 

o .......... opotřebení stavby v %, 

1 a 100 …. konstanty.“ 

 

Oceňování staveb výnosovým způsobem 

Při oceňování staveb výnosovým způsobem je zapotřebí vycházet z reálného nebo 

potenciálního výnosu z předmětu ocenění a z kapitalizace výnosu. 

Podle zákona 151/1997 Sb., § 6 je uvedeno, že oceňování stavby výnosovým 

způsobem je vyhláškou stanoven způsob výpočtu ceny, způsob zjištění výnosu a výše míry 

kapitalizace v daném časovém období.33   

(1) Cena nemovitých věcí určená výnosovým způsobem uvedených v § 31 je určována 

podle vzorce: 

�� =  &� '100 

kde 

CV = cena určená výnosovým způsobem v Kč, 

N = roční nájemné v Kč za rok, upravené podle následujících odstavců, 

p = míra kapitalizace v procentech uvedená v příloze č. 22 k této vyhlášce; u staveb 

s víceúčelovým užitím se použije míra kapitalizace podle převažujícího účelu užití; jsou-li 

podíly účelu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší míra kapitalizace. 

(2) Roční nájemné se určí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení 

nájemného. Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší 

než obvyklé, určí se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oceňování 

majetku34. Výše obvyklého nájemného musí být doložena. Roční nájemné je součtem 

                                                 
33 Zákon 151/1997 Sb., § 6 – Oceňování staveb výnosovým způsobem. 

34 Zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku, § 2, odst. 1.  
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nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy stavby v průběhu posledních dvanácti 

měsíců. 

(3) Celková podlahová plocha stavby se určí jako součet výměr podlahových ploch 

jednotlivých podlaží v členění podle skutečného účelu užití, přičemž se do ní nezapočítávají 

podlahové plochy společných prostor staveb, jako jsou chodby, schodiště, případně půdy, 

sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobně, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouvě. 

Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž 

stavebně technický stav neumožňuje užívání nebo jejich stavebně technické provedení 

je speciální a v místě není předpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základě zdůvodnění, 

kterým je zejména fotodokumentace, výčet a podrobný popis těchto prostor. K jednotlivým 

pronajmutelným plochám v členění podle podlaží se uvede výše nájemného za m2. 

(4) Do ročního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním 

pronajatých nemovitostí. 

(5) Roční nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné 

z pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou věcí, popřípadě je-li součástí práva stavby. 

Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno nebo pokud je stavba součástí pozemku, sníží 

se o 5 % z ceny pozemku, určené podle cenové mapy stavebních pozemků nebo podle § 4 odst. 

1. Při výpočtu se vychází pouze ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle § 

31 odst. 1. Přitom platí, že celková výše odpočtu nesmí být vyšší než 50 % z ročního 

nájemného podle odstavce 2.“ 

Nemovitosti jsou oceněny tzv. nákladovým nebo výnosovým způsobem ocenění. 

Vyhláška č. 441/2013 Sb., uvádí další metody potřebné pro dané ocenění. 

2.3.2 Tržní způsob ocenění 

Odhad tržní hodnoty nemovitosti se provádí pomocí metody přímého porovnání, 

výnosové metody a časové ceny.35 Jejich různé podíly do celkového odhadu výsledné tržní 

hodnoty se odlišují především podle typu nemovitosti, která má být oceněna. 

Výnosový přístup vychází z předpokládané velikosti budoucího výnosu nemovitosti, 

jeho stabilitou a spolehlivostí. Je využíván vždy, pokud je u daného typu nemovitosti v daném 

místě v době ocenění předpoklad jejího pronajmutí.36 

                                                 
35 Zazvonil, Z.: 1996. 

36 Vyhláška 441/2013 Sb. 
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Porovnávací přístup - v současné době nejčastěji užívaný přístup, protože odráží 

současný stav trhu, to znamená vždy, pokud u daného typu nemovitosti v daném místě 

existuje trh a údaje z něho jsou dostupné. Pokud je k dispozici údaj o kupní ceně oceňované 

nemovitosti, stává se i tento po ověřené přijatelnosti podkladem pro porovnávací způsob 

ocenění. Výše ceny oceňované nemovitosti závisí na prodejních cenách stejných nebo 

podobných nemovitostí na trhu.37 Předpokladem pro použití porovnávacího přístupu 

je srovnatelnost, časová aktuálnost a obdobný užitek porovnávaných nemovitostí. 

Pro vypracování znaleckého posudku38 je zapotřebí, aby odhadce disponoval 

dostatečným počtem dokladů, které se liší podle typu oceňované nemovitosti. Nejdůležitější 

dokumenty jsou však pro všechny druhy stejné – výpis z listu vlastnictví (ne starší než 

3 měsíce), aktuální kopie katastrální mapy (v případě neaktuálnosti katastrální 

mapy geometrický plán) a pořizovací dokumenty nemovitosti. 

Provedení odhadu bývá závislé především na kompletnosti potřebných dokladů 

k vypracování tržního ocenění a také ke zpřístupnění nemovitosti za účelem jeho provedení. 

(Výjimku může tvořit tzv. expresní zpracování ocenění, kdy znalec je povinen u 

jednoduchých staveb nebo bytů vypracovat ocenění nemovitosti do 48 hodin). 

 Většinou se cena za odhad pohybuje v řádech tisíců korun. Bývá stanovena na základě 

dohody odhadce a žadatele. Cena za vypracování odhadu se odvíjí od typu nemovitosti 

(rodinný dům, bytová jednotka, komerční prostory atd.), způsobu provedení tržního ocenění a 

množství předaných podkladů a lokality, kde se nemovitost nachází (viz následující analytické 

kapitoly).  

 Potřebnou dokumentaci pro odhad stanoví odhadce (podle metodiky oceňování 

nemovitostí) nebo ji určují banka, spořitelna případně jiná finanční instituce. K základním 

požadovaným dokumentům vždy patří:  

1. List vlastnictví (LV) je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které 

v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci, a slouží 

k prokazování tohoto vlastnictví. Vydává je katastrální úřad příslušný danému katastrálnímu 

území nebo Czech POINT.39   

2. Snímek katastrální mapy – důležitý dokument zachycující adresu, katastr a číslo 

parcely, které jsou nezbytné pro podání žádosti o hypotéku a další nezbytná jednání při 

                                                 
37 Vyhláška 441/2013 Sb. 

38 Zazvonil, Z.: 1996. 

39 List vlastnictví. Podpora bydlení. [cit. 2010-11-
27]. Dostupné online na: http://www.podporabydleni.cz/redirect2.php?re=list-vlastnictvi.  
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zahájení stavby (stavebních úprav). Snímky katastru bývají digitalizovaný nebo 

nedigitalizovaný a dále snímek bývalého pozemkového katastru.40 

3. Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněnýc

h o textovou část, která slouží jako popis stavby. Výkresy jsou tištěny na papír nebo jako 

digitální soubor. Účelem PD je přesné a jednoznačné zaznamenání všech geometrických 

charakteristik staveniště a budov. Výkresy slouží jako prezentace nebo orientace pro původní 

a zamýšlený stav objektu. Každá stavba je postavena (rekonstruována) na základě PD.41  

4. Nabývací tituly – část E listu vlastnictví obsahuje informace o nabývacích 

dokumentech k nemovitosti (rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, kupní/darovací 

smlouvy, kolaudační rozhodnutí aj.).42  

5. Stavební povolení -  licence pro stavbu (stavební úpravy). Stavební povolení 

vydává místní Stavební úřad na požádání a při splnění předepsaných podmínek. Stavební 

povolení vyžadují stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo když zasahují 

do nosných konstrukcí domu či jiného objektu. Při menších zásazích je potřeba činnost 

nahlásit a úpravy provádět bez povolení. Podrobnosti obsahuje Stavební zákon č. 183/2006 

Sb., ve znění 2013, § 103 a další. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovává 

fyzická osoba.43  

Hotový, zpracovaný odhad vždy obsahuje následující informace o:  

– identifikaci nemovitosti, 

– vlastníku nemovitosti, 

– účelu ocenění, 

– objednateli ocenění, 

– datu vyhotovení a místního šetření, 

– stavu nemovitosti,  

– riziku spojeným s oceňovanou nemovitostí, 

– vkladu investic v příštích letech, prodejnosti nemovitosti, 

– souhrn ocenění posuzované nemovitosti (a další ceny podle jednotlivých metod 

stanovení).  

                                                 
40 Tamtéž. 

41 List vlastnictví. Podpora bydlení. [cit. 2010-11-
27]. Dostupné online na: http://www.podporabydleni.cz/redirect2.php?re=list-vlastnictvi. 

42 Tamtéž. 

43 Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění 2013, § 103 a další. 
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V případě, že banka/finanční ústav vyžaduje další hodnocení, uvádí se účel úvěru 

a stav nemovitosti podle interních zásad banky/finančního ústavu. 

Jednotlivé nálezy jsou v hodnocení komentovány, včetně např. lokality obce, v níž 

se nemovitost nachází, detailním popisu jednotlivých staveb a pozemků v okolí nemovitosti 

atd.  

 Po zjištění výše zmíněných požadavků se provádí vlastní stanovení hodnoty (výpočty) 

a celá obstrukce je rekapitulována stanovením tržní hodnoty nemovitosti.  

 Nejčastěji bývají využívány následující metody oceňování: porovnávací, věcná a  

Ostatní metody oceňování jsou voleny v návaznosti na typ požadavků klienta (banky). 

Zejména se jedná o stanovení hodnoty nemovitosti v tísni, likvidační hodnotu nemovitosti, 

hodnotu investiční, administrativní cenu podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

apod. 

Metoda tržního způsobu ocenění se zabývá odhadem obvyklé ceny a tvoří hodnotu 

nemovitosti na trhu v čase a místě ocenění.  

Tržním oceněním získáme cenu, která byla dosažena při prodejích stejné, (obdobné) 

nemovitosti k datu ocenění. V tržní ceně jsou zachyceny všechny faktory, ovlivňující její výši: 

např. lokalita, dopravní dostupnost, stáří nemovitosti, blízká/daleká dostupnost přírody, 

kulturního vyžití, možnosti nákupů atd. Tržní cenu vždy stanovuje odhadce. Ten používá jako 

výchozí podklady pro stanovení tržní ceny kvalitní a širokou databázi obdobných nemovitostí.  

V diplomové práci je použita metoda přímého porovnání. Ta se používá při možnosti 

porovnání oceňovaného objektu s minimálně třemi dalšími, podobnými nemovitostmi, 

o kterých existuje co nejvíce informací.  

Při porovnávání se využívají koeficienty odlišnosti, které znalec zvolí/stanoví podle 

konkrétních znaků nemovitosti. Nejčastěji to bývají koeficienty odlišnosti lokality, velikosti, 

stáří a technického stavu, vybavení, příslušenství bytové jednotky a dopravní dostupnosti atd. 

Celkový index odlišnosti vyjadřuje součin všech vybraných koeficientů odlišnosti. 
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2.4 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ PRODUKTY VYUŽITELNÉ PRO KOUPI 

NEMOVITOSTI 

2.4.1 Hypoteční úvěry 

Pokud se člověk rozhodne zakoupit nemovitost a nemá dostatek vlastních finančních 

prostředků, případně jejich vynaložení ihned považuje za nevýhodné, nejčastěji se rozhodne 

o pořízení hypotečního úvěru. Dospělým osobám čerpání hypotečních úvěrů podle podmínek 

stanovených finančními domy a Zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech je hypoteční úvěr44 

charakterizován jako:  

„(3) Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním 

právem k nemovité věci, když pohledávka z úvěru nepřevyšuje dvojnásobek zástavní hodnoty 

zastavené nemovité věci. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků 

zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního 

úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů 

o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovité věci dozví.“ 

Hypoteční úvěry: účelové a neúčelové.  

Účelový hypoteční úvěr je možné čerpat pouze na předem definované účely. 

Neúčelový hypoteční úvěr je označován jako tzv. americká hypotéka a je možné ho 

čerpat na cokoliv. Nevýhodou neúčelového hypotečního úvěru jsou znatelně vyšší úrokové 

sazby než u účelového. Čerpání hypotečního úvěru je možné jednorázově, například při koupi 

nemovitosti, nebo postupně, třeba při výstavbě nemovitosti nebo její rekonstrukci. 

Splácení úvěrů je rovněž možné jednorázově nebo postupně, případně vzájemnou 

kombinací uvedených způsobů. Doba splatnosti úvěru by pak neměla přesahovat dobu 

životnosti objektu, který je z úvěru pořizován. Úrokové sazby se odvíjejí od výše čerpaného 

úvěru vzhledem k hodnotě nemovitosti, délky fixace, bonity dlužníka a účelu využití 

nemovitosti.   

2.4.2 Stavební spoření 

Velmi známým a mezi občany ČR nejrozšířenějším je účelový druh spoření, při 

kterém jsou dlouhodobě ukládány finanční prostředky u specializované finanční instituce. 

Jedná se o stavební spoření, u něhož je významným faktorem státní podpora, kdy každý občan 

                                                 
44 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.  
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může čerpat státní příspěvek a po splnění podmínek získává účastník nárok na čerpání 

účelového úvěru. Maximální hodnota příspěvku činí 10 % roční uložené částky, maximálně 

však 2000 Kč.  
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3 ZÁKONY VZTAHUJÍCÍ SE K OCEŇOVÁNÍ 

Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku45 

§ 1 

Předmět úpravy 

(1) Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále 

jen „majetek“) a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy Odkazují-li tyto předpisy 

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

prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními 

předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak 

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

(2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů 

kromě lesů. 

(3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí 

a) v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování, 

b) při převádění majetku podle zvláštního předpisu. 

 

§ 2 

Způsoby oceňování majetku a služeb46 

(1) 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 

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

znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování 

majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů – pracovní úplné znění. In Daně 2017. Oceňovací 

předpis. PdF.  
46 Tamtéž. 
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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. 

(2) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti 

trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby. 

 (3) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimořádná cena, 

je cena zjištěná. 

(4) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností. 

(5) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je 

a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit 

na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, 

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně 

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

získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), 

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

obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením 

z ceny jiné funkčně související věci, 

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět 

ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, 

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených 

na základě předpisů o účetnictví, 

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění 

zaznamenané ve stanoveném období na trhu, 

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho 

prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. 

 

 



32 
 

Stavby 

§ 3 

Členění staveb47 

 (1) Pro účely oceňování se stavby člení na 

a) stavby pozemní, kterými jsou 

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně 

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

užitkovými prostory, 

2. jednotky, 

3. venkovní úpravy, 

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

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

a další stavby speciálního charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby. 

Členění staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška. 

(2) Pro účely oceňování se stavba posuzuje podle účelu užití. Při nesouladu mezi 

účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo v kolaudačním souhlasu nebo 

ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě nahrazující stavební povolení nebo 

v ohlášení či v oznámení stavebníka stavebnímu úřadu nebo v souhlasu stavebního úřadu 

nebo v certifikátu autorizovaného inspektora a skutečným užitím se vychází při oceňování 

ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba 

povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným 

stavem platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním 

vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba 

je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. 

 

 

                                                 
47 Tamtéž. 
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Oceňování stavby48 

§ 4 

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, stavba nebo její část (dále jen „stavba“) se oceňuje 

nákladovým, výnosovým nebo porovnávacím způsobem nebo jejich kombinací, jejichž 

použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška. 

(2) Stavba se oceňuje podle účelu jejího užití bez rozdílu, zda jde o nemovitou nebo 

movitou věc nebo zda je součástí pozemku nebo práva stavby. 

(3) Není-li stavba samostatnou věcí, její cena se přičte k ceně nemovité věci, jejíž 

je součástí. 

(4) Výrobek, který plní funkci stavby, se oceňuje jako jiná stavba. 

 

§ 5 

(1) Oceňuje-li se stavba nákladovým způsobem, vychází se 

a) ze základních cen za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení stavby; 

u stavby určené k odstranění se vychází z ocenění použitelného materiálu z jejího odstranění 

sníženého o  

a) náklady na odstranění, 

b) ze zohlednění charakteru, velikosti stavby, jejího vybavení, polohy a prodejnosti, 

u vodní nádrže a rybníku i ze zohlednění jejich funkce, 

c) z technického nebo morálního opotřebení stavby, 

d) ze zohlednění ceny stroje nebo jiného technologického zařízení, není-li v katastru 

nemovitostí zapsána výhrada, že stroj není vlastnictvím vlastníka nemovité věci. 

(2) Základní ceny a způsob jejich úpravy podle odstavce 1 u jednotlivých druhů 

staveb, postupy při měření a výpočtu výměr staveb a postupy při oceňování včetně způsobů 

zjištění a uplatnění technického nebo morálního opotřebení stanoví vyhláška. Ve stanovených 

cenách a postupech se zohledňují i vlivy působící na úroveň a relace cen staveb na trhu. 

 

§ 6 
                                                 
48 Tamtéž. 
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Oceňuje-li se stavba výnosovým způsobem, stanoví vyhláška způsob výpočtu ceny, 

způsob zjištění výnosu a výši míry kapitalizace pro dané časové období. 

 

§ 7 

Oceňuje-li se stavba porovnávacím způsobem, stanoví vyhláška hlediska, která se při 

porovnání berou v úvahu. 

 

§ 8 

Oceňování jednotek49 

(1) Jednotka, kterou je byt nebo která zahrnuje byt, se oceňuje včetně podílu 

na společných částech nemovité věci, a to i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně 

podílu na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství domu, určené pro společné užívání. 

(2) Jednotka, kterou je nebytový prostor nebo která zahrnuje nebytový prostor, 

se oceňuje včetně podílu na společných částech nemovité věci a to i v případě, jsou-li 

umístěny mimo dům, a včetně podílu na nemovitých věcech, které tvoří příslušenství domu 

určené pro společné užívání; nebytovým prostorem nejsou příslušenství bytu ani společné 

části domu. 

(3) Cena jednotky se zjistí nákladovým nebo porovnávacím způsobem. Velikost 

podílu na společných částech nemovité věci příslušejících k jednotce se zjistí z veřejného 

seznamu. Způsob jejich ocenění stanoví vyhláška v návaznosti na druh a účel užití stavby, 

ve které se jednotka nachází. 

(4) Cena příslušenství nemovité věci, které není stavebně její součástí, jako jsou 

zejména venkovní úpravy, studny a vedlejší stavby sloužící výhradně společnému užívání, 

se pro účely ocenění jednotky, bytu nebo nebytového prostoru započte do jeho ceny ve výši 

spoluvlastnického podílu. 

(5) Podlahová plocha jednotky, kterou je byt nebo nebytový prostor, nebo která 

zahrnuje byt nebo nebytový prostor, je součtem všech plošných výměr podlah jednotlivých 

místností nebo místností v prostorově oddělené části domu a prostor užívaných výhradně 

s nimi. Způsob určení plošných výměr stanoví vyhláška. 

                                                 
49 Tamtéž. 
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(6) Pozemek, který je společnou částí jednotky, se ocení samostatně a jeho cena 

se přičte k ceně jednotky.  
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4 POPIS VYBRANÉ LOKALITY 

 

4.1 POLOHA A VÝZNAM OBCE V RÁMCI ČR A REGIONU 

Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší a 

historické hlavní město Moravy. Je správním střediskem Jihomoravského kraje, v jehož 

centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. K trvalému pobytu je zde přihlášeno 

celkem 377 028 obyvatel, širší metropolitní oblast čítala v roce 2016 dle malého lexikonu 

obcí 592 339 obyvatel. Brno leží na soutoku řek Svratky a Svitavy, ze tří stran je chráněno 

kopci, na jihu pak začínají nížiny Dyjskosvrateckého úvalu. Začíná část jeho území (6379 

hektarů, 28%) je pokryta lesy. Brno je významným administrativním střediskem, centrem 

české justice, sídlem orgánů s celostátní kontrolní působností a dalších důležitých institucí. 

Je rovněž centrem vzdělání s 26 fakultami jedenácti univerzit a vysokých škol. Ve městě sídlí 

biskupství brněnské diecéze. Od roku 1998 zde stojí první česká mešita.  

 

4.2 UMÍSTĚNÍ V OBCI, DOPRAVNÍ DOSTUPNOST, OBČANSKÁ 

VYBAVENOST 

Bytová jednotka, k datu zpracování práce, která je dosud nezapsaná v katastru 

nemovitostí. Bytová jednotka (dle projektové dokumentace "6104") se bude nacházet v 1.NP 

zděné novostavby při ul. Moskalykova, k.ú. Sadová, v rozvojové lokalitě obdobných 

nadstandardních novostaveb bytových domů, resp. mírně odsazených rodinných domů. 

Lokalita se nachází při SV okraji k.ú. Sadová, mírně odsazená od ul. Gustava Broma. 

Katastrální území sadová patří do městské části Královo Pole. Městská část Brno-Královo 

Pole se nachází v severní části krajského města Brna ve vzdálenosti cca 5 km od absolutního 

centra. Městská část Brno-Královo Pole rovněž nabízí kompletní občanskou vybavenost. 

Jedná se o obchodně atraktivní a vyhledávanou část města, která je preferovaná především pro 

bydlení, což je rovněž případ k.ú. Sadová. Katastrální území se nachází v okrajové části Brna, 

nad k.ú. Královo Pole. Jedná se o lokalitu zasazenou do zeleně, s výraznými výškovými 

rozdíly, která je užívána výhradně pro bydlení, resp. k rekreaci (zahrádkářská oblast). 

Vzhledem k převážně jižní orientaci území, která poskytuje proslunění a svažitosti, která 

usnadňuje výhled do okolí, jde o lokalitu vysoce atraktivní především pro bydlení. Oblast 

je výborně dostupná městkou hromadnou dopravou, dále v textu uváděné jako „MHD“, 
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samotný bytový dům se nachází v blízkosti autobusové zastávky "Sadová", kde staví autobus 

č. 43. Bytový dům i celá městská část je výborně dopravně dostupná i individuální dopravou, 

po zpevněné komunikaci. Nejbližší železniční zastávka (Brno-Královo Pole) se nachází cca 

1,0 km od oceňovaného bytového domu. Oceňovaná nemovitost se nachází při severním 

okraji katastrálního území a MČ Královo Pole. Jedná se o klidnou a atraktivní lokalitu 

s výjimečným výhledem na město. V okolí bytového domu se nachází residenční zástavba 

rodinných domů a nízkopodlažních bytových domů, resp. mírně odsazená zahrádkářské 

kolonie s rekreačními chatami. Jedná se o výjimečnou lokalitu skýtající zajímavé výhledy 

na Brno, dostatek světla a slunce (jižní svah), stejně jako soukromí.  

Okolní zástavbu tvoří obdobné novostavby nízkopodlažních bytových domů, resp. 

rodinných domů. Celkově jde o obchodně atraktivní a vyhledávanou lokalitu z důvodu 

klidného charakteru, snadné dopravní dostupnosti, blízkosti zeleně, což se odráží v mírně 

zvýšené cenové úrovni lokality. Vzhledem k umístění v hezké zvlněné krajině na úpatí kopce 

s lesním porostem jde o atraktivní lokalitu vyhledávanou pro bydlení, což je podpořeno 

absencí rušivých vlivů dopravy, průmyslu, naopak občanská vybavenost je mírně odsazená. 

Uvedené se odráží ve zvýšené obchodní atraktivitě lokality a cenové úrovni lokality.  

  



38 
 

5 ANALÝZA TRHU 

V této diplomové práci byl prozkoumán trh s bytovými jednotkami obecně v celé 

městské části Královo Pole. Do analýzy byly zahrnuty bytové jednotky cihlových 

i panelových domů dispozic 1+kk až 6+1. 

 

5.1 STRUČNÝ POPIS KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ 

Městská část Královo pole je rozdělena na katastrální území Královo Pole, Sadová, 

Ponava a Černá Pole. Katastrální území Sadová se nachází na severovýchodě, Ponava a Černá 

Pole na jihu městské části. Katastrální území Královo Pole je potom mezi těmito katastrálními 

územími.  

 

Obrázek 1 - Katastrální území Královo Pole 

Katastrální území Sadová má rozlohu 2,82km2. Jedná se o zahrádkářskou oblast, kde 

převládají stavby pro rodinnou rekreaci, pozemky, které ještě nejsou zastavěny a také rodinné 

domy. V posledním období se Sadová stala vyhledávanou lokalitou, a to z důvodu blízkosti 

do přírody, která tuto část města zdobí a obklopuje a také dobré dostupnosti do centra města 

Brna. V návaznosti na tuto poptávku zde začala výstavba nových bytových domů. Hlavní 

silnici, která vede touto oblasti je ul. Kociánka, podél které jsou umístěny rodinné domy, spíše 

starší zástavby. Dále se zde staví nebo už také stojí nové bytové domy, které jsou určeny jak 

k bydlení, tak také se jejich přízemní prostory dají využít ke komerčním účelům. Největší část 

Sadové pokrývají lesy a zemědělské pozemky.  

 

Obrázek 2 - Katastrální území Sadová 
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Katastrální území Ponava má celkovou rozlohu 160 ha. Vymezení hranic Ponavy 

je Štefánikovou třídou a ulicemi Hrnčířskou, Kounicovou, Táborskou, Domažlickou, 

Kartouzskou, Antonína Macka, Pionýrskou, Drobného a třídou Generála Píky. Toto k.ú. má 

městský charakter. Po Štefánikově třídě, po které je zajištěn provoz mezi centrem města 

a Královým Polem a Řečkovicemi. Významnými dominantami tohoto katastrálního území 

jsou Nákupní centrum Královo Pole, Boby centrum a fotbalový stadion Za Lužánkami, které 

se všechny nacházejí v jeho východní části. Většinovou zástavbou jsou zde starší bytové 

domy (50%).  

 

Obrázek 3 - Katastrální území Ponava 

 

5.2 POPIS TRHU S BYTOVÝMI JEDNOTKAMI 

Inzerované byty v městské části Královo Pole jsou většinou v cihlových bytových 

domech. Nabídka bytů v panelových domech je omezená a tyto byty často vyžadují 

rekonstrukci, což výsledné náklady na pořízení bytu ještě navýší. To se odráží na jednotkové 

prodejní ceně, která je podstatně nižší než u bytů v cihlových domech. Katastrální území 

Královo Pole nabízí přibližně stejný počet bytů v novostavbách a v rekonstruovaných 

bytových domech. Co se dispozic týká, nabídka v rámci k.ú. Královo Pole je pestrá 

a nalezneme zde byty všech dispozic. Jednotková cena se vzrůstající výměrou klesá, pokud 

však nebereme v potaz několik atypických bytů. 

Tabulka 1 - Prodej bytů v cihlových domech v k.ú. Královo Pole 

Královo Pole 
 (Cihlový dům) 

Prodej 

Počet inzerátů Min. Max. Průměr 

1+kk 5 46 444 84 590 68 756 

2+kk 6 46 426 74 522 60 001 

2+1 5 46 552 60 769 53 613 

3+kk 7 33 849 65 932 53 813 

3+1 2 39 583 46 750 43 167 

4+kk 9 34 460 55 000 46 317 

6+1 2 38 860 104 278 71 569 
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Tabulka 2 - Prodej bytů v panelových domech v k.ú. Královo Pole 

Královo Pole  
(Panelový dům) 

Prodej 

Počet inzerátů Průměr 

1+kk 3 55 795 

1+1 2 49 183 

2+1 3 47 626 

3+1 1 40 385 

4+kk 1 54 706 

V k.ú. Sadová jsou inzerovány pouze byty nové, jelikož výstavba bytových domů 

začala v této oblasti teprve v nedávné době. Na Sadové však převládají byty o dispozici 3+kk. 

Jednotková cena je pak nejvyšší u bytů 1+kk, avšak u bytů větších než 1+kk se jednotková 

cena příliš nepohybuje. Cenu těchto bytů dále navyšuje pořízení vybavení, jelikož se jedná 

o byty nové, v současném obytném standardu. 

Tabulka 3 - Prodej bytů v cihlových domech v k.ú. Sadová 

Sadová 

 (Cihlový dům) 

Prodej 

Počet inzerátů Min. Max. Průměr 

1+kk 5 59 118 94 231 71 035 

2+kk 6 52 885 65 217 59 000 

3+kk 28 33 849 68 068 60 365 

4+kk 10 55 730 72 130 63 677 

5+kk 1 66 842 66 842 66 842 

 

V k.ú. Ponava byly nalezeny převážně inzeráty s byty v rekonstruovaných cihlových 

domech. Z výše uvedeného technického stavu převažujícího u bytových domů v jednotlivých 

k.ú. je zřejmé, že nejvyšší jednotková cena bytů je v k.ú. Sadová a nejnižší v k.ú. Ponava. 

Jednotkové ceny v k.ú. Ponava se výrazně liší dle technického stavu objektu. Jak bylo 

zmíněno dříve, většina nabízených bytů se nachází ve starších bytových domech a tomu 

odpovídá i jejich samotný stav. Statistiky proto zkreslují byty zrekonstruované, resp. byty 

před rekonstrukcí. 
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Tabulka 4 - Prodej bytů v cihlových domech v k.ú. Ponava 

Ponava  
(Cihlový dům) 

Prodej 

Počet inzerátů Průměr 

1+kk 1 46 444 

2+kk 2 53 479 

2+1 2 52 981 

3+kk 7 54 447 

3+1 3 46 825 

4+kk 1 53 509 

4+1 2 40 982 

 

Tabulka 5 - Prodej bytů v panelových domech v k.ú. Ponava 

Ponava  
(Panelový dům) 

Prodej 

Počet inzerátů Průměr 

              2+1 2 48 489 

 

V k.ú. Černá Pole byly v inzerci pouze dvě bytové jednotky o dispozici 1+kk, a tedy 

průměrná jednotková cena (53 463 Kč) není dostatečně vypovídající. Pro podrobnější 

a přesnější vyčíslení jednotkové ceny je potřeba dlouhodobější sběr informací o prodejích 

v této lokalitě. 

Tabulka 6 - Prodej bytů v cihlových domech v k.ú. Černá Pole 

Černá Pole  
(Cihlový dům) 

Prodej 

Počet inzerátu Průměr 

1+kk 2 53 463 

 

5.3 PREFERENCE PRO VÝBĚR BYTOVÉ JEDNOTKY 

Preference byly stanoveny na základě průzkumu. Diskuze o těchto požadavcích 

se zúčastnili zájemci ve věkové kategorii 24–28 let, kteří uvažují o koupi bytové jednotky 

ve městě Brně. Z průzkumu a diskuzí vyplynuly níže vyjmenované a odůvodněné požadavky: 

– dostupnost do centra města: do 20 min městskou hromadnou dopravou, 

– blízký dosah do přírody: k.ú. Sadová je z 90 % tvořena zelení a zemědělskými 

pozemky - a tedy výborná lokalita pro sport a rekreaci, 

– novostavba: nízké náklady na údržbu a opravy v průběhu počáteční fáze 

životnosti objektu, 



42 
 

– dispozice: 2+kk; ideální dispozice startovního bytu pro mladý pár, dobrá 

případná pronajímatelnost a dále z analýzy trhu vyniká vysoká poptávka 

po bytech této dispozice, 

– podlaží: 1. – 2.NP; fixace na výtah není nutná, např. při poruše výtahu, 

stěhování, 

– orientace vůči světovým stranám: západ – čas trávený v bytě bude převážně 

v odpoledních hodinách, 

– balkon/lodžie: posezení, sušení prádla, 

– sklep: jelikož se jedná o malometrážní byt, další úložné prostory jsou žádoucí, 

např. pro sportovní vybavení, pneumatiky, zavařeniny, 

– garáž/parkovací stání: možnost dokoupení parkovacího místa, a to buď garáže, 

nebo venkovního parkovacího stání na pozemku k tomu určeném. 

Tyto výše zmíněné preference splňovala nemovitost, která je dále v této závěrečné 

práci posuzována. Pokud by se jednalo o jinou skupinu zájemců, např. v jiné věkové 

kategorii, výčet preferencí by byl jiný, jelikož požadavky pro bydlení se v průběhu života 

mění. 
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6 INFORMACE O NEMOVITOSTI 

 

Obrázek 4 - Bytový dům Premium – Sadová 

Předmětem této diplomové práce je dosud v katastru nemovitostí nezapsaná, 

rozestavěná, bytová jednotka označená v projektové dokumentaci "6104" umístěná v 1.NP 

domu. Jednotka se bude nacházet v novostavbě domu s výtahem, který je řešen se 1.PP 

a 5.NP. Dle předpokladů bude stavba dokončena na konci roku 2017, případně počátkem roku 

2018. Dům s bytovou jednotkou bude po dokončení ve výborném technickém stavu – jedná 

se o novostavbu. Bytová jednotka bude rovněž ve výborném stavu. Byt bude v současném 

obytném standardu. Zjištěnému stáří odpovídá konstrukční řešení stavby, která je založena na 

železobetonových základových pásech a železobetonové základové desce, svislé nosné 

konstrukce budou zděné z tvárnic Porotherm, vodorovné konstrukce budou železobetonové 

monolitické s rovným omítaným podhledem. Krov je plochý, střešní krytinu bude tvořit 

PE folie. Klempířské konstrukce budou z pozinkovaného plechu. Dům bude vybaven 

výtahem, schodiště bude železobetonové dvouramenné s podestami, povrch bude z litého 

teraca. Vnitřní omítky budou vápenocementové dvouvrstvé hladké, vnější omítky jsou 

probarvené silikátové na vrstvě zateplení. Výplně otvorů budou tvořit plastová okna 

s izolačním trojsklem, resp. vnitřní hladké plné do obložkových zárubní. Povrchy podlah 

budou kryté keramickou dlažbou v sociálních prostorách, v ostatních plovoucím laminem. 

Bytová jednotka bude standardně vybavená. Koupelna bude ve zděném jádru a je vybavena 
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sprchovým koutem, umyvadlem a závěsným WC a bidetem. Rozvody IS jsou moderní, 

tzn. rozvody vody v plastu, stejně jako stoupačky kanalizace, rozvody elektro jsou v mědi. 

Vytápění bude řešeno jako dálkové přes bytovou předávací stanici, stejným způsobem bude 

zajištěn ohřev TUV. Vybavení bytové jednotky bude odpovídat běžnému současnému, mírně 

vyššímu obytnému standardu. Kuchyňská linka bude nová moderní s vestavěnými 

spotřebiči. Technický stav domu i bytové jednotky bude po dokončení výborný, půjde 

o novostavbu v současném obytném standardu dokončenou v roce 2017 nebo začátkem roku 

2018.  

 

Obrázek 5 - Rozestavěný bytový dům 

Dispozičně se jedná o prostorný byt 2+kk s vlastním parkovacím stáním (na dosud 

nevymezeném pozemku). Byt bude přístupný ze společné chodby na podlaží. Vstupní 

místností je předsíň, ze které bude po pravé ruce přístupná šatna orientovaná k severu. 

Naopak po levé ruce bude přístupná koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, závěsným 

WC a bidetem. Přímo proti hlavnímu vstupu bude vstup do dvou samostatných pokojů. Pokoj 

v levé části bytu je navržen jako hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem, který bude 
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orientován k západu, a ze kterého bude přístupný balkon orientovaná k západu a severu. 

Z balkonu, resp. z předsíně bude přístupná ložnice orientovaná rovněž k západu. 

Příslušenstvím bytu bude sklep v 1.PP bytového domu a venkovní parkovací stání na dosud 

nevymezeném pozemku.  

  

Obrázek 6 - Schéma bytové jednotky 

Cena nabízená developerem odpovídá ceně realizované, jelikož situace na trhu 

neposkytuje dostatečný prostor pro vyjednávaní a skládá se z těchto položek. 

Bytová jednotka: 2 580 000 Kč 

Parkovací stání (pozemek): 150 000 Kč 

Dál je do kupní ceny započítána částka 100 000 Kč na pořízení kuchyňského koutu 

s vestavěnými spotřebiči, a tedy celková cena za bytovou jednotku představuje v součtu 

2 830 000 Kč. 
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7 OCENĚNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY DLE CENOVÉHO 

PŘEDPISU 

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

o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona 

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

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 340/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb. a zákona 

č. 228/2014 Sb. a dále vyhláška č. č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky 

č. 53/2016 Sb. a vyhlášky č. 443/2016 Sb. je platným zákonem k datu ocenění. 

 

7.1 VÝPOČET CENOVÝCH INDEXŮ 

Index cenového porovnání se vypočítá podle vzorce: 

 
 = 
�×()×
� 

 

Index trhu 

Tabulka 7 - Index trhu 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Doporučená 

hodnota 
Použitá 
hodnota 

1 
Situace na dílčím (segmentu) 
trhu s nemovitostmi 

Poptávka je vyšší́ než 
nabídka  

III.* 0,01 až 0,06 0,04 

2 Vlastnické vztahy 
Nezastavěný pozemek nebo 
pozemek, jehož součástí je 

stavba (stejný vlastník) 
V. 0,00 0,00 

3 Změny v okolí Bez vlivu II. 0 0,00 

4 
Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem) 

Bez vlivu II. 0 0,00 

5 
Ostatní neuvedené (investiční 
záměr…) 

Vlivy zvyšující cenu III.* 0,01 až 0,3 0,10 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpečím výskytu záplav 
IV. 1,00 1,00 

Index IT = 1,140 

Index trhu je vypočítán podle vzorce: 


� = �*×�+×�,×��× �1 + � ��
-

���
� 
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Na území města Brna je dlouhodobě nedostatek nemovitostí k prodeji. Většina nově 

vystavěných bytových jednotek je prodána ve fázi projektu, ještě před dokončením stavby, 

z tohoto důvodu použitá hodnota značku č. 1 je stanovena na 0,04. 

Ve městě Brně není dostatek bytových jednotek k vlastnickému bydlení, a tedy 

se zvyšuje poptávka po nájemním bydlení. Z tohoto hlediska znak č. 5 z pohledu investičního 

záměru byl stanoven na 0,10. 

Jelikož stavba je součástí pozemku, znaky č. 7 až 9 jsou rovny 1,00. 

Index polohy 

Tabulka 8 - Index polohy 

Znak 
č. 

Název znaku 
Popis kvalitativního 

pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Doporučená 

hodnota 
Použitá hodnota 

1 Druh a účel užití stavby 
Rezidenční stavby 

v ostatních obcích nad 
2000 

I. 1,00 1,00 

2 
Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí 

Rezidenční zástavba I. 0,04 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Okrajové části obce III. -0,05 -0,05 

4 
Možnost napojení pozemku na 
inženýrské sítě, které má obec 

Pozemek lze napojit na 
všechny sítě v obci 
nebo obec bez sítí 

I. 0,00 0,00 

5 
Občanská vybavenost v okolí 
pozemku 

V okolí nemovité věci 
je dostupná občanská 

vybavenost obce 
I. 0,00 0,00 

6 Dopravní dostupnost 

Komunikace zpevněná 
ke hranici pozemku, 

dobré parkovací 
možnosti 

VI. 0,00 0,00 

7 Osobní hromadná doprava* 

Zastávka hromadné 
dopravy do 200 m 

včetně MHD – dobrá 
dostupnost centra obce 

III.* 0,0 až 0,02 0,02 

8 
Poloha pozemku z hlediska 
komerční využitelnosti 

Výhodná – možnost 
komerčního využití 

III. 0,04 0,04 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 

10 Nezaměstnanost 
Průměrná 

nezaměstnanost 
II. 0 0,00 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0 0,00 

Index IP = 1,050 
 

Index polohy je vypočítán podle vzorce: 


� = ��× �1 + � ��
��

��.
� 
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Součástí výstavby bytových a rodinných domů bude také zřízení nové zastávky 

městské hromadné dopravy. Ta bude umístěna ve vzdálenosti 50 m od bytového domu, 

ve kterém se nachází posuzovaná bytová jednotka. Po zohlednění této skutečnosti byla 

použita hodnota znaku č. 7 stanovena na 0,02. 

Index omezujících vlivů 

Tabulka 9 - Index omezujících vlivů 

Znak 
č. 

Název znaku 
Popis kvalitativního 

pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Doporučená 

hodnota 
Použitá 
hodnota 

1 Geometrický tvar pozemku Tvar bez vlivu na využití II. 0 0,00 

2 Svažitost pozemku a expozice  
Svažitost terénu 

pozemku do 15 % 
včetně; ostatní orientace  

IV. 0,00 0,00 

3 Ztížené základové podmínky 
Neztížené základové 

podmínky 
III. 0,00 0,00 

4 
Chráněná území a ochranná 
pásma 

Mimo ochranná pásma I. 0,00 0,00 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání I. 0,00 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů II. 0,00 0,00 

Index IO = 1,000 

Index omezujících vlivů je vypočítán podle vzorce: 


) = 1 + � ��
*

���
 

 

Z tabulky č. 9 je patrné, že index omezujících vlivů nebyl nijak ovlivněn a jeho 

hodnota je 1,00. 
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7.2 OCENĚNÍ POZEMKU 

Tabulka 10 - Ocenění pozemku 

Kraj     Jihomoravský 

Okres     Brno 

Obec (městská část)     Brno 

Typ obce     Statutární město 

Počet obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     377 028 

Katastrální území     Sadová 

Pozemek   p.č. 156/1 

Výměra pozemku (nebo jeho oceň. části)   m2 62,56 

Druh pozemku dle KN     Zahrada 

Druh pozemku dle skutečnosti     Zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele     Bytový dům 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky     Brno – oblast 4 

Základní cena z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky ZCV Kč/m2 3 780,00 

Výpočet základní ceny u obcí nevyjmenovaných (§ 4 odst. 1) 
Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedené v 
tabulce č. 2 v příloze č. 2 k této vyhlášce 

  

O1………koeficient velikosti obce 0,85 

I. Nad 5000 obyvatel 

O2………koeficient hospodářsko-správního významu obce 0,85 

III. Obce s počtem obyvatel nad 5tis. 

O3………koeficient polohy obce 1,05 

I. Obec, jejíž některé k.ú. Sousedí s Prahou nebo Brnem 

O4………koeficient technické infrastruktury v obci 0,85 

II. Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plny, nebo vodovod a plyn 

O5………koeficient dopravní obslužnosti obce 1,00 

I. MHD v obci případně příměstská doprava 

O6………koeficient občanské vybavenosti v obci 1,00 

I. Komplexní vybavenost v obci 

Základní cena ZC = ZCV × O1 × O × O3 × O4 × O5 × O6 Kč/m2 2 437,46 

Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1) 

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) IT  -- 1,140 
Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 
tab. 2) 

IO  -- 1,000 

Index polohy (příloha č. 3 tab. 3 pro pozemky 
zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro 
rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a 
administrativu, nebo tab. 4 - garáže, pro výrobu, 
pro sklady, dopravu a spoje a pro zemědělství) 

IP  -- 1,050 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 1,197 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   Kč/m2 2917,64 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části)   m2 62,56 

Cena pozemku bez staveb   Kč 182 527,69 
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Cena pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. byla stanovena na 182 528 Kč. 

Cena byla vypočítána ze spoluvlastnického podílu na pozemcích 156/1 a 156/80 

v katastrálním území Sadová.  

 

7.3 NÁKLADOVÁ METODA 

Tabulka 11 - Nákladová metoda 

Budova - § 10 a příloha č. 8  Budova typu K typ K   CZ-CC2 112 

Základní cena dle typu z přílohy č. 8 vyhlášky ZC Kč/m3 9 630,00 

 - 

Započitatelná plocha Pmj m2 50,16 

Koeficient druhu konstrukce    (příloha č. 10 vyhlášky) K1 - 0,993 

Koeficient polohový   (příloha č. 20 vyhlášky) K5 - 1,23 

Koeficient změny cen staveb   (příloha č. 41 vyhlášky) Ki - 2,140 

Index trhu   (příloha č. 3 vyhlášky) IT - 1,140 

Index polohy   (příloha č. 3 vyhlášky) IP - 1,050 
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle 
polohy a trhu (§ 10 odst. 2) = IT × IP 

  pp  -   1,197 

Podklady pro přípočet konstrukce neuvedené   Kuchyň. kout se spotřebiči 

Pořizovací cena konstrukce v čase a místě odhadu (zjištěna znalcem) CK Kč  100 000 

Podíl ceny konstrukce neuvedené   = CPK/(ZC×OP×K1×K5×Ki)  PK - 0,079535381 

Koeficient vybavení stavby  (z výpočtu výše) K4 - 1,05754 

Zákl. cena upravená bez pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki   Kč/m3 26 510,65 

Zákl. cena upravená s pp  ZC x Kpod x K4 x K5 × Ki × pp ZCU Kč/m3 33 559,03 

Rok odhadu     2017 

Rok pořízení     2017 

Stáří  S roků 0 

Způsob výpočtu opotřebení (lineárně / analyticky)     analyticky 

Celková předpokládaná životnost Z roků 100 

Stupeň dokončení   O % 92,48 

Výchozí cena stavby bez pp  CN Kč 1 329 641,43 

Cena stavby v nedokončeném stavu 92,48 %   O Kč 1 229 641,43 

Cena ke dni odhadu bez koeficientu pp                                             Kč 1 229 641,43 

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp   CS Kč 1 471 880,79 

Náklady na výstavbu bytové jednotky dle §21 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

se zohledněním koeficientu úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu byla vypočítána na 1 

471 881 Kč. Výpočet vycházel z vyhláškové ceny za m2, která je 9 630 Kč a výměry bytové 

jednotky která činí 50,16 m2. Dále byly zohledněny koeficienty druhu konstrukce (K1), 

polohy (K5), změna cen staveb (Ki), index trhu (IT) a polohy (IP).  
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Jako konstrukce neuvedená, byla zahrnuta pořizovací cena kuchyňského koutu 

s vestavěnými spotřebiči ve výši 100 000 Kč, formou podílu pořizovací ceny a podlahové 

plochy, koeficientu druhu konstrukce, polohového koeficientu a koeficientu inflace. 

Výpočet stupně dokončení 

Tabulka 12 - Výpočet stupně dokončení 

Konstrukce a vybavení Přepočtený podíl A 
Procento dokončení 

konstrukcí 
Stupeň dokončení 

(2) (13) (14) (15) 

 Základy  0,06 100,00 0,05674 

 Svislé konstrukce  0,18 100,00 0,17777 

 Stropy  0,08 100,00 0,07754 

 Zastřešení mimo krytinu  0,05 100,00 0,05012 

 Krytiny střech  0,02 100,00 0,02269 

 Klempířské konstrukce  0,01 100,00 0,00662 

 Úprava vnitřních povrchů   0,07 100,00 0,06525 

 Úprava vnějších povrchů  0,03 100,00 0,02931 

 Vnitřní obklady keramické  0,02 100,00 0,01986 

 Schody  0,03 100,00 0,02837 

 Dveře  0,03 100,00 0,03026 

 Vrata  0,00 100,00 0,00000 

 Okna  0,05 100,00 0,05106 

 Povrch podlah  0,03 100,00 0,02931 

 Vytápění  0,04 100,00 0,04444 

 Elektroinstalace  0,05 100,00 0,04917 

 Bleskosvod  0,00 100,00 0,00378 

 Vnitřní vodovod  0,03 100,00 0,03120 

 Vnitřní kanalizace 0,03 100,00 0,03026 

 Vnitřní plynovod  0,00 100,00 0,00000 

 Ohřev teplé vody  0,02 100,00 0,01986 

 Vybavení kuchyní  0,00 100,00 0,00000 

 Vnitřní hyg. Zařízení včetně WC 0,04 100,00 0,03593 

 Výtahy  0,01 100,00 0,01229 

 Ostatní  0,05 100,00 0,05295 

 Instalační pref. jádra 0,00 100,00 0,00000 

 Konstrukce neuvedené 0,08 0,00 0,00000 

Stupeň dokončení 0,92 

V tabulce č. 12 je znázorněn výpočet stupně dokončení bytové jednotky, který 

je 92 %. Vybavení kuchyní představuje 8% stupeň nedokončení. Vnitřní plynovod, vrata, 

a instalační prefabrikovaná jádra zde nejsou zastoupena. Veškeré konstrukce a vybavení, které 

byly ve výpočtu posuzovány podle přílohy č. 8 tabulka, č. 2, vyhlášky č. 441/2013 Sb. patří 

do standardního vybavení budov. Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, jako konstrukce 
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neuvedená zde byly započítány náklady na pořízení a zhotovení kuchyňského koutu 

s vestavěnými spotřebiči ve výši 100 000 Kč. 

 

7.4 POROVNÁVACÍ METODA 

Před vlastním výpočtem ceny bytové jednotky porovnávací metodou je zapotřebí určit 

index konstrukce a vybavení bytu. 

Index konstrukce a vybavení 

Tabulka 13 - Index konstrukce a vybavení 

1 Typ stavby 4 IV. 
Budova – zděná nebo monolitická 

konstrukce vyzdívaná  
0,10 

2 Společné části domu 3 III. Komerční plochy, sauna nebo fitness  0,02 

3 Příslušenství domu  3 III. 
Příslušenství zvyšující cenu bytu (např. 

venkovní parkovací́ stání́)  
0,10 

4 Umístění bytu v domě 2 II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 

5 
Orientace obyt. místností ke 
světovým stranám  

2 II. Ostatní světové strany – částečný výhled 0,00 

6 

Základní příslušenství bytu. kterým 
se rozumí koupelna nebo 
koupelnový, popřípadě sprchový 
kout a splachovací záchod. 

3 III. 
Příslušenství úplné – standardní 

provedení 
0,00 

7 
Další vybavení bytu a prostory 
užívané spolu s bytem  

3 III. 
Standardní́ vybavenı́ – balkon nebo 

lodžie, komora nebo sklepnı́ kóje (sklep)  
0,00 

8 Vytápění bytu 3 III. Dálkové́, ústřední, etážové́  0,00 

9 Kritérium jinde neuvedené 3 III. Bez vlivu na cenu 0,00 

  Součet znaků 1 až 9       0,22 

10 Stavebně – technický stav 1 I. Byt ve výborném stavu  1,05 

  Stáří stavby (roků)       0 

  
Použitá hodnota stáří pro koeficient – s-     y = 0 
roků 

y = 0,00 

  
Koeficient – s – před úpravou na nástavby, 
přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 %  

s=1-0,005*y 1,00 

s Koeficient stáří ev. rekonstrukce – s-   1,000 

v10*s Kvalifikační pásmo × s   1,050 

Index konstrukce a vybavení IV 1,281 

Index konstrukce a vybavení se vypočítá podle vzorce: 


� = �1 + � ��
�

���
� ×��� 
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Bytový dům, ve kterém se bytová jednotka nachází, je postaven z keramických bloků 

Porotherm kombinovaných s monolitickými zdmi a skeletem a tedy položka č. 1 byla 

zařazena do kategorie IV., které odpovídala hodnota 0,10. Společné části domu zahrnují 

saunu, z toho důvodu byla použitá hodnota pro tuto položku 0,02. Příslušenství domu bylo 

zařazeno do kategorie III. (hodnota 0,10), protože k bytové jednotce náleží venkovní 

parkovací stání. Bytová jednotka se nachází ve zvýšeném přízemí, a tedy hodnota pro tuto 

položku je 0,00. Orientace oken a balkonu vůči světovým stranám je západní s částečným 

výhledem, jelikož úplnému výhledu z části brání jiný bytový dům, proto hodnota této položky 

byla 0,00. Koupelna bude ve standardním vybavení a bude zahrnovat sprchovací kout, 

splachovací WC, bidet a umyvadlo. Položka č. 7 popisuje další vybavení bytu a prostory 

užívané spolu s bytovou jednotkou. K bytu náleží balkon a sklep, tedy standardní vybavení. 

Vytápění bytu bude řešeno dálkově. 

Výpočet porovnávací metodou  

Tabulka 14 - Porovnávací metoda 

Obec Brno 

Počet obyvatel dle Malého lexikonu obcí ČR 377 028 

Okres   Brno 

Kraj  Jihomoravský 

Katastrální území  Sadová 

Základní cena příloha č. 27, tab. 1  ZC Kč / m2 38 959,00 

Výpočet základní ceny upravené podle § 38 odst. 1  

Index konstrukce a vybavení IV – příloha č. 27, tabulka č. 2 Iv   1,281 

Základní cena upravená = ZC × Iv   ZCU Kč / m2 49 088,340 

Index trhu – příloha č. 3, tabulka č. 3   IT   1,140 

Index polohy – příloha č. 3, tabulka č. 3 Ip   1,050 

Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP  Kč / m2 59 738,06 

Výčet místností Výměra bytu Koef.   
PP po krácení 

(m2) 

Pokoj 1                chodba 4,82 1,00   4,82 

Pokoj 2               koupelna s WC 5,10 1,00   5,10 

Pokoj 3               obývací pokoj s kk 21,50 1,00   21,50 

Pokoj 4                ložnice 12,00 1,00   12,00 

Pokoj 5                 šatna 2,50 1,00   2,50 

Pokoj 6               sklep 4,55 0,80   3,64 

Pokoj 7                 balkón 3,50 0,17   0,60 

Výměra   celkem m2   50,16 

Cena bytu   vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 2 996 162,17 

Cena bytu po zaokrouhlení vč. ev. příslušenství  bez pozemku Kč 2 996 162,00 

Cena spoluvlastnického podílu na pozemku dle vyhlášky Kč 182 527,69 

Cena bytu po zaokrouhlení vč. ev. příslušenství 
s podílem na 
pozemku Kč 3 178 690,00 
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Cena zjištěná bytové jednotky porovnávacím způsobem dle § 38 a přílohy č. 3 

a 27 vyhlášky č. 441/2013 Sb. byla vyčíslena na 2 996 162 Kč. Celková cena, po připočtení 

ceny podílu na pozemku vypočteného v kapitole č. 7.2, se navýšila o 182 528 Kč na 

3 178 690 Kč. 
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8 KOUPĚ BYTOVÉ JEDNOTKY 

Pro prvotní orientační posouzení výhodnosti koupě bytové jednotky byla z hlediska 

dostupností údajů a z hlediska časové náročnosti nejvhodnější metoda přímého porovnání. 

Dále se výsledné hodnoty prověří pomocí Grubbsova testu a případně odhalí, zda nebyly pro 

výpočet použity neadekvátní vzorky. 

 

8.1 STANOVENÍ OBVYKLÉ PRODEJNÍ CENY  

K sestavení databází srovnatelných objektů byly použity inzerované bytové jednotky 

ze serveru S-reality nebo přímo z webových stránek developera. Pro výpočet bylo použito 

šestnáct objektů zvolených z lokalit nejvíce podobných lokalitě oceňované nemovitosti. 

Dispozice posuzovaných objektů byly byty 2+kk, 2+1 a jeden 3+kk. Ty byly následně 

upraveny pomocí koeficientů, které byly určeny následovně:  

– Koeficient redukce na pramen ceny (KCR) ve výši 0,95. 

– Lokalita (K1): posuzované bytové jednotky se nacházely v lokalitách Dolní 

Heršpice (0,9); Řečkovice, Medlánky (0,95); Sadová, Lesná (1,00) a Ponava 

(1,08). 

– Výměra (K2): metráž bytových jednotek byla odstupňována na základě podílu 

inzerovaného a oceňovaného objektu. 

– Dalším koeficientem (K3), který upravoval cenu, bylo posouzení, zda daná 

bytová jednotka postrádá (0,94) nebo naopak zahrnuje balkon (1,00), lodžii 

(1,03) či terasu (1,06). 

– Koeficient K4 hodnotil, jestli k posuzovanému bytu patří sklep. Pokud ano, byl 

stanoven koeficient 1,00. V záporném případě byl koeficient 0,95. 

– Koeficienty K5 a K6 redukovaly cenu dle podmínky, zda k jednotce náleží 

garáž, respektive parkovací stání. Pokud jednotka garáž zahrnovala činil 

koeficient 1,10, pokud ne 1,00. Parkovací stání bylo zohledněno koeficientem 

1,00, absence 0,95. 

– Umístění bytové jednotky bylo posouzeno koeficientem K7 a bylo 

odstupňováno podle toho, ve kterém podlaží se posuzovaný byt nachází. Byt 

v přízemí měl stanovenou hodnotu 1,00; 2.NP 1,02; 3.NP 1,04; 4.NP 1,06; 

5.NP a vyšší 1,08. 



56 
 

– Konstrukce stavby byla zohledněna pomocí koeficientu K8. Většina 

posuzovaných nemovitostí byla zděná (1,00), ale vyskytla se i nemovitost typu 

dřevostavby, kde cena byla upravená koeficientem 0,90. 

– Zda nemovitost má k dispozici výtah bylo posouzeno v koeficientu K9 a také 

byl odstupňován podle toho, zda se posuzovaný byt nachází v přízemí nebo 

naopak ve vyšších podlažích. Pokud nemovitost má k dispozici výtah, hodnota 

koeficientu byla 1,00. V záporném případě bylo posouzeno podlaží dané 

jednotky. Pro přízemí, respektive 1.NP hodnota koeficientu 1,00; 2.NP (0,98); 

3. – 4.NP (0,95). 

– Posledním koeficientem (K10), který upravoval cenu, bylo posouzení 

z pohledu vlastnictví jednotky, zda se jedná o osobní či družstevní byt. 

U osobního byl koeficient roven 1,00; družstevní 0,95. 

Tabulka 15 – Stanovení obvyklé prodejní ceny 

Č. 
pol. 

Cena 
požadovaná, 

resp. 
zaplacená  

KCR 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

IO 
Hodnota 

oceň. 
bytu 

  v tis. Kč Kč 
K1 až 
K10 

v tis. Kč 

1 3 596 0,95 3 417 1,08 1,05 1,03 0,95 1,00 0,95 1,06 1,00 1,00 1,00 1,11 3 072 

2 3 100 0,95 2 945 1,08 1,01 1,03 0,95 1,00 0,95 1,02 1,00 1,00 1,00 1,03 2 857 

3 3 700 0,95 3 515 1,00 1,05 1,03 1,00 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,17 3 016 

4 3 900 0,95 3 705 0,95 1,07 1,00 1,00 1,00 0,95 1,02 1,00 1,00 1,00 0,99 3 748 

5 2 660 0,95 2 527 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,06 0,90 0,95 1,00 0,77 3 261 

6 4 490 0,95 4 265 1,00 1,11 1,06 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 3 829 

7 4 941 0,95 4 693 1,00 1,09 1,03 1,00 1,00 0,95 1,04 1,00 1,00 1,00 1,11 4 213 

8 2 650 0,95 2 518 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 1,02 1,00 0,98 0,95 0,90 2 785 

9 3 689 0,95 3 505 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,00 1,12 3 137 

10 2 790 0,95 2 651 0,95 0,99 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 3 010 

11 3 990 0,95 3 791 0,95 1,03 1,00 1,00 1,10 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,12 3 395 

12 2 690 0,95 2 556 0,95 0,99 1,00 1,00 1,10 1,00 1,02 1,00 0,98 1,00 1,03 2 475 

13 3 090 0,95 2 936 1,00 1,02 1,03 1,00 1,10 1,00 1,04 1,00 1,00 0,95 1,14 2 573 

14 3 890 0,95 3 696 0,95 0,99 1,06 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 3 909 

15 4 490 0,95 4 266 1,00 1,13 1,06 0,95 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 1,00 1,16 3 667 

16 3 750 0,95 3 562 500 1,00 1,11 1,06 1,00 1,00 1,00 1,02 1,00 1,00 0,95 1,14 3 129 

Průměr Kč 3 254 

Minimum Kč 2 475 

Maximum Kč 4 212 
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Směrodatná výběrová odchylka s 499 

Variační koeficient  0,1533 

Pravděpodobná spodní hranice  průměr – s Kč 2 756 

Pravděpodobná horní hranice průměr + s  Kč 3 754 

Hodnota bytu stanovená přímým porovnáním Kč 3 250 

Hodnota stanovená přímým porovnáním, byla vypočítána na 3 250 000 Kč. 

Směrodatná odchylka činí 499 092 a variační koeficient 0,1533. 

 

8.2 GRUBBSŮV TEST 

Grubbsův test byl použit pro vyloučení extrémních hodnot na základě vypočteného 

testového kritéria. V prvním kroku byly seřazeny hodnoty do vzestupné variační řady, dále 

byl vypočítán aritmetický průměr a směrodatná odchylka všech hodnot v souboru. Dalším 

krokem bylo vypočítání testového kritéria pro první, případně poslední hodnotu. Hypotéza 

byla zamítnuta na základě porovnání testového kritéria s tabulkou kritické hodnoty pro dané 

n výběrového souboru. 

Tabulka 16 - Grubbsův test 

Pořadí Ceny Dtto seřazené MIN – MAX 

1 3 071 833 2 475 425 

2 2 857 386 2 573 322 

3 3 015 835 2 784 770 

4 3 748 399 2 857 386 

5 3 260 770 3 010 393 

6 3 829 445 3 015 835 

7 4 212 579 3 071 833 

8 2 784 770 3 129 482 

9 3 136 996 3 136 996 

10 3 010 393 3 260 770 

11 3 395 383 3 395 383 

12 2 475 425 3 663 647 

13 2 573 322 3 748 399 

14 3 908 737 3 829 445 

15 3 663 647 3 908 737 

16 3 129 482 4 212 579 

 

Testová kritéria 
T1 1,561 

Tn 1,919 
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Číselné charakteristiky 

průměr 3 254 650 

s 499 092 

x1 2 475 425 

xn 4 212 579 

 

Kritická hodnota testu  Výsledek: 

n = 16 T1 < T1α 

T1α=Tnα = 2,443 Tn < T1α 

Po provedení testu bylo zjištěno, že nebylo zapotřebí vyloučit žádnou hodnotu, jelikož 

testová kritéria jsou menší než kritická hodnota pro dané n. 

 

8.3 FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI HYPOTEČNÍM ÚVĚREM 

Podle zdroje financování může být koupě nemovitosti uhrazena ze dvou základních 

zdrojů. Prvním, a také operačně jednodušším, je pořízení celé nemovitosti z vlastních 

finančních zdrojů. Druhou, a také mnohem častější, je využití hypotečního úvěru.  

8.3.1 Vývoj trhu s hypotečními úvěry 

Rok 2016 byl pro finanční instituce z pohledu objemu poskytnutých úvěrů na bydlení 

rekordním. Tento nárůst ovlivnily historicky nejnižší úrokové sazby, které v říjnu a listopadu 

daného roku spadly až na 1,77 %. V prosinci 2016 vešel v platnost nový zákon, který 

upravuje spotřebitelské úvěry. Zákon reguluje úvěry v podobě Loan to value dále v textu 

uváděné jako „LTV“, tzn. maximálního objemu poskytnutých finančních prostředků k ceně 

nemovitostí. Dostupnost úvěru nejvíce zasáhne méně bonitní klienty.  

Graf 1 - Počet nových hypotečních úvěrů 
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Česká národní banka (ČNB) v dubnu 2017 omezila poskytování úvěru s LTV vyšším 

než 90 %. V současné době není možné financovat nemovitosti pomocí 100% hypotečního 

úvěru. Hypoteční úvěry v rozmezí 80 – 90 % LTV jsou omezeny 15 % celkového objemu 

úvěrů, které banky poskytují. Také sazby pro tyto úvěry jsou daleko vyšší, než pro úvěry do 

80 % LTV. 

Graf 2 - Průměrná úroková sazba 

 

 

8.3.2 Výběr financování 

Na základě provedeného průzkumu trhu s hypotečními úvěry, ve kterém byly 

posouzeny hypoteční úvěry bankovních institucí, které působí na trhu v České republice, byly 

vybrány nabídky těch nejvýhodnějších. Porovnání nejvýhodnějších hypotečních úvěrů od tří 

vybraných bankovních institucí je znázorněno v tabulce níže. 

 

Tabulka 17 - Porovnání hypotečních úvěrů 

   
Komerční banka Sberbank Raiffeisenbank 

LTV % 90 85 90 85 90 85  

Poskytnuté prostředky Kč  2 484 000  2 346 000  2 484 000  2 346 000  2 484 000  2 346 000 

Vlastní prostředky Kč  276 000  414 000  276 000  414 000  276 000   414 000  

Doba splácení roky 30 30 30 30 30 30 

Úroková sazba % 3,09 2,60 2,54 2,09 2,69 2,19 

Měsíční splátka Kč  10 594  9 392  9 867   8 777  10 062  8 896 

Roční splátky Kč  127 123  112 704  118 398  105 327  120 743  106 750 

Celkem ke splatnosti Kč  3 813 696  3 381 109  3 551 955  3 159 806  3 622 299  3 202 512 

Navýšení Kč  1 329 696   1 035 109  1 067 955  813 806  1 138 299  856 512 
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Z výpočtu bylo zjištěno, že nejlepší variantou je hypoteční úvěr od společnosti 

Sberbank. Při 85 % LTV by měsíční splátky byly 8 777 Kč a navýšení za dobu trvání úvěru 

bylo vyčísleno na 813 806 Kč. 

Po osobní konzultaci s investičním poradcem byla sazba ještě snížena. Nová úroková 

sazba činila 1,79 % p.a. a měsíční splátka 8 454 Kč.  
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9 PRONÁJEM BYTOVÉ JEDNOTKY 

V této kapitole bude posouzena výhodnost pronájmu bytové jednotky. Ke zjištění bylo 

zapotřebí stanovit obvyklou cenu nájemného. Pro výpočet cenu nájemného byla použita 

metoda přímého porovnání. Výsledné hodnoty byly prověřeny pomocí Grubbsova testu 

stejným způsobem, jako v kapitole č. 8.2. 

9.1 STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO 

K sestavení databáze posuzovaných nemovitostí byl použit server S-reality, ze kterého 

bylo vybráno šestnáct vzorků, které se nejvíce podobaly oceňovanému bytu. Dále objekty 

byly redukovány pomocí následujících koeficientů: 

– Lokalita (K1): posuzované jednotky se nacházely v lokalitách Bystrc, Líšeň 

(0,90); Medlánky (0,95); Královo Pole, Ponava (1,00); Brno-střed (1,05). 

– Výměra (K2): metráž bytových jednotek byla odstupňována na základě podílu 

inzerovaného a oceňovaného objektu. 

– Technický stav (K3): tento koeficient byl rozdělen do tří kategorií, velmi dobrý 

(1,00); dobrý (0,97); špatný (0,90). 

– Koeficient K4 pohlížel na objekt, zda v příslušenství zahrnuje balkon (1,00), 

lodžii (1,03) nebo terasu (1,06). Absence alespoň jednoho kritéria byla 

hodnocena koeficientem 0,94. 

– Sklep byl posouzen koeficientem K5. Zda inzerovaná jednotka je nabízena 

i s tímto příslušenstvím, koeficient byl 1,00, pokud ne tak jeho hodnota byla 

0,95. 

– Koeficienty K6 a K7 redukovaly cenu dle podmínky, zda je jednotka 

pronajímána společně s garáží, respektive parkovacím stáním. Pokud jednotka 

garáž zahrnovala, byl 1,10, pokud ne 1,00. Parkovací stání bylo zohledněno 

koeficientem 1,00, absence 0,95. 

– Umístění bytové jednotky bylo posouzeno koeficientem K8 a bylo 

odstupňováno podle toho, ve kterém podlaží se nabízený byt nachází. Byt 

v přízemí měl stanovenou hodnotu 1,00; 2.NP 1,02; 3.NP 1,04; 4.NP 1,06; 

5.NP a vyšší 1,08. 

– Zda nemovitost má k dispozici výtah je posuzováno v koeficientu K9 a také 

odstupňováno podle toho, zda se posuzovaný byt nachází v přízemí nebo 

naopak ve vyšších podlažích. Pokud má nemovitost výtah, hodnota koeficientu 
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byla 1,00, pokud ne, bylo posouzeno podlaží dané jednotky. Pro přízemí, 

respektive 1.NP hodnota koeficientu 1,00; 2.NP (0,98); 3. – 4.NP (0,95). 

– Jako poslední koeficient (K10) bylo vyhodnocení, zda posuzovaný objekt 

je pronajímán i s vybavením domácnosti, např.: sedací souprava, postel, šatní 

skříň, jídelní stůl, TV a další. Pokud nájemník toto vybavení má k dispozici, 

byl určen koeficient 1,04. Pokud ne, koeficient se rovná 1,00. 

 

Tabulka 18 - Stanovení obvyklého nájemného 

Č. 
pol. 

Cena 
požadovaná, 

resp. 
zaplacená  

KCR 

Cena po 
redukci 

na 
pramen 

ceny 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

IO 
Hodnota 

nájemného 
za měsíc 

  Kč   Kč 
K1 až 
K10 

Kč 

1 12 900 0,98 12 642 1,00 1,02 1,00 1,03 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,04 1,13 11 145 

2 11 000 0,98 10 780 0,95 1,08 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,04 1,00 1,04 1,00 10 769 

3 9 800 0,98 9 604 0,95 0,97 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,02 1,00 1,04 0,89 10 831 

4 10 500 0,98 10 290 1,00 1,07 0,90 0,94 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0,82 12 552 

5 13 000 0,98 12 740 1,00 1,07 0,97 0,94 0,95 1,00 0,95 1,04 0,95 1,00 0,87 14 663 

6 12 400 0,98 12 152 1,00 0,96 0,97 0,94 0,95 1,00 0,95 1,04 1,00 1,00 0,82 14 838 

7 13 000 0,98 12 740 1,00 1,08 0,97 1,00 0,95 1,00 0,95 1,02 0,98 1,00 0,95 13 442 

8 16 400 0,98 16 072 1,00 1,07 1,00 1,00 0,95 1,10 1,00 1,08 1,00 1,00 1,20 13 371 

9 12 000 0,98 11 760 1,05 0,96 1,00 0,94 1,00 1,00 0,95 1,06 1,00 1,00 0,95 12 318 

10 11 400 0,98 11 172 0,95 1,00 0,97 1,00 1,00 1,10 1,00 1,06 1,00 1,04 1,12 9 996 

11 14 000 0,98 13 720 0,90 1,04 1,00 1,06 1,00 1,10 1,00 1,04 1,00 1,04 1,18 11 595 

12 11 500 0,98 11 270 0,90 1,00 1,00 0,94 1,00 1,00 0,95 1,02 0,98 1,00 0,80 14 011 

13 11 500 0,98 11 270 0,95 1,04 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,02 1,00 1,04 0,95 11 907 

14 13 490 0,98 13 220 0,95 1,04 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,02 1,00 1,04 0,95 13 971 

15 12 500 0,98 12 250 1,05 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,02 1,00 1,04 1,00 12 235 

16 15 900 0,98 15 582 0,95 1,03 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95 1,02 1,00 1,00 0,90 17 315 

Průměr  Kč/měsíc 12 810 

Minimum Kč/měsíc 9 996 

Maximum Kč/měsíc 17 315 

Směrodatná výběrová odchylka s 1 881 

Variační koeficient 0,1468 

Pravděpodobná spodní hranice průměr – s Kč/měsíc 10 929 

Pravděpodobná horní hranice průměr + s Kč/měsíc 14 691 

Hodnota bytu stanovená přímým porovnání Kč/měsíc 12 800 

Hodnota tržního nájemného pro oceňovanou bytovou jednotku byla vypočítána 

pomocí metody přímého porovnání, a to ve výši 12 800 Kč/měsíc. Směrodatná odchylka 

činila 1 881 a variační koeficient 0,1468. 
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9.2 GRUBBSŮV TEST 

Tabulka 19 - Grubbsův test 

Pořadí Ceny Dtto seřazené MIN – MAX 

1 11 145 9 996 

2 10 769 10 769 

3 10 831 10 831 

4 12 552 11 145 

5 14 663 11 595 

6 14 838 11 907 

7 13 442 12 235 

8 13 371 12 318 

9 12 318 12 552 

10 9 996 13 371 

11 11 595 13 442 

12 14 011 13 971 

13 11 907 14 011 

14 13 971 14 663 

15 12 235 14 838 

16 17 315 17 315 

 

Číselné charakteristiky 

průměr 12 810 

s 1 881 

x1 9 996 

xn 17 315 

 

Testová kritéria 
T1 1,496 

Tn 2,396 

 

Kritická hodnota testu 
 

Výsledek: 

n = 16 T1 < T1α 

T1α=Tnα = 2,443 Tn < T1α 

Z výše provedeného výpočtu vyplývá, že testová kritéria jsou menší než kritická 

hodnota pro dané n. 
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10 VYHODNOCENÍ PRODEJE, PRONÁJMU A 

VLASTNICKÉHO BYDLENÍ 

V této kapitole, z pohledu budoucího vlastníka předmětné bytové jednotky bylo 

posouzeno, zda v dané nemovitosti bude výhodnější bydlet nebo ji pronajímat.  

Další variantou, která byla zkoumána, bylo zjištění, zda je na trhu vhodná doba pro 

prodej či pronájem. 

 

10.1 VÝNOSOVÁ METODA 

Tabulka 20 - Výnosová metoda 

Objekt 
nájemné ročně – předpoklad v daném 

místě, objekt dokončený 

Nájemné za 1 byt 2+kk Kč/měsíc 12 800,00 

Celkem příjem z nájemného ročně Kč 153 600,00 

Výdaje na dosažení příjmů (za rok) 

Podklady pro výpočet výdajů  

Reprodukční (výchozí) cena bytové jednotky vč. přísl. (dokončený stav) RC (Kč) 1 229 641,43 

Časová cena bytové jednotky včetně příslušenství (dokončený stav) - Novostavba  C (Kč) 1 229 641,43 

Předpokládaná doba kapitalizace pro amortizaci T (roků) …n 30,00 

Předpokládané roční procento na údržbu a opravy % z RC 0,10 

Míra kapitalizace roční pro výpočet amortizace u (%) …i 3,00 

Úročitel pro výpočet amortizace q (-) 1,030 

Výpočet výdajů      

Daň z nemovitosti (orientačně vypočtena) Kč 420,00 

Pojištění Kč 1 000,00 

Amortizace Kč 25 846,15 

Průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy Kč 1 229,64 

Celkem výdaje ročně Kč 28 495,79 

Výpočet čistého ročního nájemného 

Příjmy ročně celkem Kč 153 600,00 

Výdaje ročně celkem  Kč -28 495,79 

Čisté roční nájemné Kč 125 104,21 

Výpočet výnosové hodnoty 

Předpoklad dlouhodobých konstantních příjmů z nájemného? ano výpočet věčnou rentou 

Čisté roční nájemné Kč 125 104,21 

Míra kapitalizace pro výpočet výnosové hodnoty % 4,50 

Výnosová hodnota v dokončeném (pronajímatelném) stavu (zaokrouhleno)  Kč 2 780 093,48 

Náklady na uvedení do pronajímatelného stavu  Kč 100 000,00 

Výnosová hodnota v současném stavu (nedokončeno) Kč 2 680 093,48 

V kapitole č. 9.1 bylo zjištěno, že tržní nájemné za tuto bytovou jednotku 

je 12 800 Kč. Tato hodnota byla dosazena do výpočtu věčnou rentou. Roční nájemné činí 
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153 600 Kč. Do výdajů, které budou ročně vynaloženy byly zahrnuty položky jako: daň 

z nemovitosti, pojištění, amortizace a průměrné roční náklady na běžnou údržbu a opravy. 

Celkové roční výdaje činí 28 496 Kč. Z toho vyplývá, že čisté roční nájemné je 125 104 Kč. 

Výnosová hodnota v nedokončeném stavu, tzn. bez kuchyňské linky, činí 2 680 093. K této 

hodnotě byla připočtena cena (100 000 Kč) za pořízení kuchyně. Výnosová hodnota 

v dokončeném, respektive pronajímatelném stavu, by byla 2 780 093 Kč. 

 

10.2 PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY 

Jelikož situace na trhu s nemovitostmi je velice příznivá z pohledu prodávajícího, 

v této podkapitole byly shromážděny již nabyté poznatky z předchozích výpočtů.  

Prodej bytové jednotky byl vyhodnocen na základě výpočtu tržní ceny z kapitoly 

č. 8.1. Tato varianta je možná za předpokladu, že pořízení nemovitosti nebylo financováno 

hypotečním úvěrem, ale pouze z vlastních zdrojů. Při využití úvěru by bylo velice 

problematické danou nemovitost prodat v období trvání fixace, která zpravidla dosahuje délky 

5 let, avšak není to nemožné, jelikož se dá hypotéka převést na jinou osobu. 

Tržní hodnota nemovitosti, která vychází z přímého porovnání, byla vypočtena 

na 3 250 000 Kč, avšak kupní cena nabízená developerem byla 2 830 000 Kč. Z uvedeného 

vyplývá, že bytová jednotka byla pořízena za velmi příznivou cenu, když rozdíl mezi těmito 

cenami činí 420 000 Kč bez zohlednění daně z příjmu.  

 

10.3 POSOUZENÍ PRODEJE A PRONÁJMU 

V této kapitole bylo posouzeno, zda je výhodnější nemovitost prodat a získané 

prostředky reinvestovat nebo nemovitost pronajímat a inkasovat nájemné. 

 

Tabulka 21 - Náklady spojené s vlastnictvím bytové jednotky 

Položka Měsíční náklady Roční náklady 

Splátka hypotečního úvěru 8 454 Kč 101 448 Kč 

Pojištění schopnosti splácet 423 Kč 5 076 Kč 

Pojištění nemovitostí 83 Kč 1 000 Kč 

Příspěvek do SVJ 251 Kč 3 009 Kč 

Daň 35 Kč 420 Kč 

Celkem 9 246 Kč 110 953 Kč 
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Tabulka 22 - Výnos z pronájmu 

Položka Měsíční výnosy Výnosy za 11 měsíců 

Pronájem 12 800 Kč 140 800 Kč 

 

Tabulka 23 - Rozdíl výnosů a nákladů 

Položka Výnosy Náklady Celkem 
Rozdíl výnosů a nákladů 140 800 Kč 110 953 Kč 29 847 Kč 

 

Z výpočtů vyplývá, že pronájem bytové jednotky vygeneruje roční (za 11 měsíců) zisk 

ve výši 29 847 Kč. 

Příjmy z nájemného dle tržního ocenění (viz kapitola č. 9.1) byly stanoveny 

na 12 800 Kč za měsíc. Po odečtení nákladů, které je třeba vynaložit (splátka hypotečního 

úvěru s pojištěním schopnosti splácet, příspěvek do SVJ, pojištění nemovitosti, daň 

z nemovitosti) činí roční zisk z pronájmu 29 847 Kč, viz Tabulka 23. Tyto příjmy byly 

posuzovány pro 11 měsíců v roce, a to z důvodu případné neobsazenosti bytové jednotky 

nájemníkem. Dále v částce za pronájem nejsou zahrnuty náklady na energie, které si nájemník 

bude hradit sám. 

V předchozí kapitole, bylo zjištěno, že pokud by se nemovitost obratem prodala, zisk 

z této transakce by byl 420 000 Kč. V případě, že by tyto prostředky byly uloženy na spořicím 

účtu na dobu pěti let s 1 % úrokem ročně nebo byly investovány do dluhopisů s výnosem 

5 % p.a. byly výnosy z vložených prostředků následující. 

 

Tabulka 24 – Shrnutí a porovnání výnosů 

Položka 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok Celkem 

Spořící účet 4 200 Kč 4 242 Kč 4 284 Kč 4 327 Kč 4 371 Kč 21 424 Kč 

Dluhopisy 22 680 Kč 22 680 Kč 22 680 Kč 22 680 Kč 22 680 Kč 113 400 Kč 

Pronájem 29 847 Kč 29 847 Kč 29 847 Kč 29 847 Kč 29 847 Kč 149 234 Kč 

 

Shrnutí a porovnání výnosů dle zmíněných variant bylo vypočteno v tabulce výše. 

Z důvodu nízkých úroků na spořicích účtech se nevyplatí volné finanční prostředky 

zhodnocovat na tomto typu účtu, jelikož úročení ve výši 1 % p.a. není zajímavé. Druhou 

variantou, která byla posouzena, byla investice do dluhopisů. Z výpočtu vyplývá, že tato 

varianta by byla ziskovější za předpokladu, že by byly na trhu k dispozici dluhopisy 

s pětiletou splatností a 5 % ročním úrokem.  
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Z výpočtu bylo zjištěno, že nejvýnosnější variantou, která byla posuzována, byla 

možnost pronájmu bytové jednotky, viz Tabulka 24. Ten generuje roční výnos 29 847 Kč 

a v období pěti let byly výnosy vyčísleny na 149 234 Kč. 

 Tabulka 25 - Výnosnost a návratnost z pronájmu 

Příjmy 29 847 Kč 

Náklady 503 301 Kč 

Výnosnost 5,93 % 

Návratnost 17 let 

Výnosnost investovaných prostředků byla 5,93 %. Byla vypočítána z podílu vložených 

prostředků (503 301 Kč) a ročního zisku z nájemného za předpokladu konstantních nákladů.  

Návratnost investice z pronájmu je zhruba 17 let. 

 

10.4 NÁKLADY NA VLASTNICKÉ BYDLENÍ 

V této kapitole byly vyčísleny náklady, které jsou spojené s užíváním předmětné 

bytové jednotky. Zde byly použity výpočty a poznatky z předchozích kapitol, které bylo nutné 

provést, aby byl získán co nejpřesnější výsledek.  

Prvním, a také tím největším jednorázovým výdajem, který je potřeba vynaložit, jsou 

náklady na pořízení nemovitosti a další náklady spojené s touto transakcí. Na trhu nemovitostí 

jsou byty nabízeny nejčastěji od těchto tří následujících subjektů, u nichž je zapotřebí počítat 

s rozdílnými náklady na pořízení:  

– Developer 

– Realitní kancelář 

– Soukromá osoba 

Bytová jednotka, která je posuzována, byla nabízená přímo developerem a má být 

financována prostřednictvím hypotečního úvěru. Pořizovací cena byla 2 730 000 Kč včetně 

podílu na pozemku pod bytovým domem a dále pozemku, který je v celé ploše využit jako 

venkovní parkovací stání pro jeden automobil. Tato cena se skládá ze dvou částí – z ceny 

za nemovitost (2 660 000 Kč) a rezervační zálohy (70 000 Kč), která je nedílnou součástí 

kupní ceny, ale do hypotečního úvěru ji nelze započítat, tudíž jsou to prostředky, které budou 

muset být vynaloženy na samotném začátku. Dále je potřeba započítat náklady na pořízení 

kuchyňského koutu, jelikož ve většině případů nemovitosti kupované od developera nejsou 
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vybaveny kuchyňskou linkou a spotřebiči. Výdaje na pořízení kuchyně jsou vyčísleny 

na 100 000 Kč a je zahrnuta do celkové ceny nemovitosti, tedy i do hypotečního úvěru. Cena 

za nemovitost bude z 85 % (2 346 000 Kč) uhrazena hypotečním úvěrem a 15 % 

(414 000 Kč) z vlastních zdrojů. Dalo by se konstatovat, že je tato cena konečná, ale je zde 

ještě výdaj, který nelze opomenout. K vyřízení hypotečního úvěru banka po žadateli požaduje 

odhad nemovitosti. Cena posudku v tomto konkrétním případě je 5 000 Kč. 

Tabulka 26 - Jednorázové náklady 

Položka Částka 
Rezervační záloha 70 000 Kč 

Odhad nemovitosti 5 000 Kč 

Vklad do katastru nemovitostí 1 000 Kč 

Vlastní zdroje (15 %) 414 000 Kč 

Celkem 490 000 Kč 

 

K této částce je ještě potřeba přičíst daň z nabytí nemovitosti, která se u novostaveb 

vypočítává pouze ze spoluvlastnického podílu na pozemcích náležejících k bytovému domu 

a také z pozemku určeného jako parkovací stání. 

K vyčíslení daně je použita hodnota pozemku z kapitoly č. 7.2, která je 182 528 Kč 

a cena za parkovací stání, která činí 150 000 Kč. 

Tabulka 27 - Vyčíslení daně z nabytí nemovitosti 

Položka Cena Daň (4 %) 

Pozemek 182 528 Kč 7 301 Kč 

Parkovací stání 150 000 Kč 6 000 Kč 

Celkem 332 528 Kč 13 301 Kč 

 

Jednorázové náklady včetně daně z nabytí pozemku: 

Tabulka 28 - Vyčíslení celkových jednorázových nákladů 

Položka Částka 

Pořízení nemovitosti 490 000 Kč 

Daň z pozemků 13 301 Kč 

Celkem 503 301 Kč 

Z výše uvedeného výčtu položek vyplývá, že je zapotřebí disponovat finančními 

prostředky v celkové výši 503 301 Kč. 
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V následující tabulce byly vypočítány měsíční a roční náklady spojené s bydlením 

v této nebo obdobné nemovitosti. 

Tabulka 29 - Náklady spojené s vlastnickým bydlením 

Č. Položka Měsíc Rok 

1 Splátka hypotečního úvěru 8 454 Kč 101 448 Kč 

2 Pojištění schopnosti splácet 423 Kč 5 076 Kč 

3 Pojištění nemovitostí 83 Kč 1 000 Kč 

4 Příspěvek do SVJ 251 Kč 3 009 Kč 

5 Vodné a stočné 450 Kč 5 400 Kč 

6 Elektrická energie 1 000 Kč 12 000 Kč 

7 Internet 350 Kč 4 200 Kč 

8 Televize 150 Kč 1 800 Kč 

9 Odpad 56 Kč 670 Kč 

10 Daň 35 Kč 420 Kč 

Celkem 11 252 Kč 135 023 Kč 

Po provedení analýzy nákladů na vlastnické bydlení byl učiněn závěr, že při koupi 

posuzované bytové jednotky je potřeba vynaložit jednorázové náklady ve výši 503 301 Kč 

spojené s koupí nemovitosti a dále je třeba počítat s měsíčními náklady ve výši bezmála 

11 300 Kč. 

 

10.5 POROVNÁNÍ VLASTNICKÉHO BYDLENÍ A PRONÁJMU 

V OBDOBNÉM BYTĚ 

V této kapitole byly porovnány dvě varianty a to, zda je výhodnější bydlet 

v této nemovitosti nebo ji pronajímat a bydlet v obdobné bytové jednotce 

Tabulka 30 - Srovnání pronájmu a vlastnického bydlení 

Nájem za bydlení v obdobném bytě Vlastnické bydlení 

Nájem (viz tab. 19) 12 800 Kč 
Náklady, viz tab. 29, bez 

položek (5,6,7,8) 
9 302 Kč 

Zisk z pronajaté jednotky 2 487 Kč 

Celkem 10 313 Kč Celkem 9 302 Kč 

Na základě výpočtu bylo zjištěno, že varianta vlastnického bydlení v zakoupené 

bytové jednotce je výhodnější než její pronájem. I po započetí zisku z pronájmu je částka 

vynaložená na vlastnické bydlení nižší než v případě pronájmu obdobného bytu. 
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Výhodou je, že bytová jednotka při vlastním užívání nebude opotřebována tolik, jak 

by tomu mohlo být v případě, kdy by byla pronajímána, a tedy budoucí náklady na případnou 

rekonstrukci budou nižší.  

 Pokud by náklady na vlastnické bydlení byly vyšší než náklady na pronájem 

v obdobném bytě, bylo by potřeba zohlednit rozdílný přístup obou variant, kdy při 

vlastnickém bydlení peníze investují do pořízení bytu, zatímco kdy při pronájmu jsou finance 

pouze spotřebovávány.  
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11 STANOVENÍ VHODNÉHO POSTUPU PŘI KOUPI 

BYTOVÉ JEDNOTKY 

V této kapitole je uveden vhodný, ale ne absolutně platný, postup při koupi bytové 

jednotky včetně jednotlivých fází, jak při koupi postupovat. 

– stanovení kritérii, 

– stáří nemovitosti (existující novostavba), 

– vyhodnocení finančních možností (způsob financování), 

– volba konkrétní nemovitosti (prohlídka, jednání s prodejcem), 

– procesní náležitosti (rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí kupní, 

prohlášení vlastníka, banka), 

– výstavba (klientské úpravy, kontrola provedení prací, kolaudace), 

– převod hotové nemovitosti (kupní smlouva, katastr, daň z nabytí nemovitosti). 

Stanovení kritérií pro výběr nemovitosti 

V první řadě je zapotřebí stanovit preference, na jejichž základě se bude kupující 

rozhodovat. Mezi základní požadavky, které by neměly být opomenuty, patří: výběr lokality 

(faktor, který nejvíce ovlivní cenu nemovitosti); novostavba nebo starší zástavba (technický 

stav); dispozice (1+kk,1+1, 2+kk, 2+1,…); výměra; dostupnost MHD; příslušenství jednotky 

(balkon, lodžie, terasa, sklep, šatna); podlaží; orientace vůči světovým stranám a možnosti 

parkování. Dále je zapotřebí těmto preferencím přiřadit prioritu, aby bylo možné nabídky 

filtrovat, jelikož je velice složité (prakticky nemožné) narazit na bytovou jednotku, která by 

splňovala všechny podmínky. 

Nelze také opomenout nežádoucí vlivy, které mohou ovlivňovat kvalitu bydlení. 

Především se jedná o bezproblémové obyvatelstvo, prašnost, hlučnost, povodňové riziko atd. 

Dále je důležité se seznámit s územním plánem dané lokality a zjistit, zda do budoucna tuto 

nemovitost a její okolí nebudou ovlivňovat negativní vlivy, kterými mohou být výstavba 

dopravních staveb, průmyslové oblasti a jiné. 

Stáří nemovitosti 

Velkou roli v dalším postupu plní výběr, zda se jedná o novostavbu nebo starší 

zástavbu. Pokud se kupující rozhodne zakoupit starší nemovitost starší bude prodej nejspíš 

zprostředkován realitní kanceláří. Zde je potřeba počítat s náklady nad rámec inzerované 

ceny, kterými jsou případné opravy nebo náklady na rekonstrukci, provize realitní kanceláře, 
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která se pohybuje okolo 5 % a daň z nabytí nemovitostí. Pokud se týká právního servisu, ten 

bývá zahrnut v provizi realitní kanceláře.  

U novostavby je třeba započítat počáteční investici na pořízení základního vybavení, 

kterým je kuchyňská linka a další vybavení domácnosti. Každý uživatel vyžaduje jiné 

vybavení, a tedy náklady na jeho pořízení nelze standardizovat. Při pořízení novostavby, 

je potřeba klást důraz na reference o stavebníkovi, jelikož může dojít k situaci, kdy kvalita 

zpracování nebude taková, jaká byla očekávána a je potřeba řešit reklamace. V dalším textu je 

rozebrána pouze varianta pořízení novostavby. 

V současné době na trhu nemovitostí poptávka výrazně převyšuje nabídku, kdy většina 

staveb je prodána ve fázi projektu, ještě před započetím stavby. Období před započetím 

stavby je výhodné pro koupi nemovitosti, a to z několika důvodů: V první řadě lze nemovitost 

pořídit za nižší cenu, než za kterou ji bude developer prodávat, když se projekt dostane 

do povědomí širší veřejnosti. Další výhodou je možnost výběru konkrétní bytové jednotky 

v bytovém domě, tzn. je možné uplatnit vlastní preference, které se týkají volby podlaží, 

orientace vůči světovým stranám, výběru konkrétního sklepa a parkovacího stání. 

Největším rizikem této transakce může být, že developer nedostojí svým závazkům 

a projekt vůbec nevznikne. 

Vyhodnocení finančních možností 

Nemovitost může být financována dvěma způsoby, a to z vlastních zdrojů nebo 

prostřednictvím hypotečního úvěru. Pokud jsou použity pouze vlastní prostředky, pořízení 

je mnohem jednodušší, jelikož celá transakce bude provedena přes advokátní nebo notářskou 

úschovu nebo prostřednictvím jistotních účtů místo komplikovanějšího vyjednávání 

financování prostřednictvím banky. V této chvíli je potřeba zhodnotit, kolik finančních 

prostředků je zájemce schopen investovat z vlastních zdrojů a kolik bude potřeba 

dofinancovat prostřednictvím hypotečního úvěru. Výstupem tohoto kroku je zjištění, v jaké 

cenové hladině lze nemovitost vyhledávat. 

Volba konkrétní nemovitosti 

Na základě stanovených preferencí a finančních možností v tomto kroku dochází 

k výběru konkrétní nemovitosti. Výběr probíhá na základě osobních prohlídek a konzultací 

s realitními makléři nebo zástupci developera. 
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Procesní náležitosti 

Pořízení nemovitostí od developera se sjednává na základě rezervační smlouvy 

a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnických práv. Rezervační smlouva 

poskytuje záruky, že vybraná nemovitost nebude nabídnuta ani prodána jinému zájemci. Při 

podpisu rezervační smlouvy je potřeba uhradit rezervační poplatek, který má u každého 

developera jinou výši. 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnických práv zavazuje klienta 

a developera k podepsání kupní smlouvy po dokončení stavby. 

Prohlášení vlastníka budovy vymezí bytové jednotky v bytovém domě a je tak právně 

zajištěno konkrétní umístění bytových jednotek v rámci objektu. Na základě tohoto úkonu lze 

začít čerpat hypoteční úvěr. 

Výstavba  

Jak již bylo zmíněno výše, důležitým faktorem je kvalita provedení stavby. Tento 

faktor lze ovlivnit v případě, kdy ve smlouvě bude uvedeno, že je možné stavbu navštívit 

a zkontrolovat kvalitu provedených prací. K této kontrole je žádoucí přizvat nezávislého 

odborníka, který posoudí, zda všechny kroky výstavby byly splněny v požadované kvalitě. 

Před touto fázi lze provést klientské změny, kterými si lze nemovitost v určitém rozsahu 

upravit. Po dokončení výstavby developer zajistí, aby stavba byla zkolaudovaná. 

Převod hotové nemovitosti 

Posledním krokem při pořizování nemovitosti od developera je podpis kupní smlouvy, 

na základě ní je nemovitost převedena a zapsána v katastru nemovitostí. Z toho vyplývá, 

že kupní smlouva může být podepsána až při kompletním zhotovení bytové jednotky, jelikož 

v ní jsou uvedeny všechny podrobné specifikace bytové jednotky, tak jak byla zrealizována. 

Daň z nabytí nemovitosti činí 4 % a její zaplacení je povinností kupujícího. 

Zjednodušeně lze říci, že daň z nabytí nemovitostí se platí z úplatných převodů nemovitostí, 

tedy z prodeje. Od daně je osvobozen první úplatný převod nemovitostí, který byl proveden 

do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat. Tato daň se také netýká družstevních bytů. Jelikož 

v práci posuzovaná bytová jednotka byla prodávána jako novostavba přímo od developera, 

byla tedy osvobozena od daně z nabytí nemovitostí. To však neplatí pro pozemky, které 

k bytové jednotce náleží (viz Tabulka 27).  
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12 ZÁVĚR 

Diplomová práce pod názvem Posouzení koupě bytové jednotky v lokalitě Brno 

Kociánka a Sadová, byla zaměřena na koupi/pronájem bytové jednotky v uvedené lokalitě, 

kdy podle předem stanovených preferencí a doporučení, se má rozhodnout budoucí majitel 

k její koupi, nebo pronájmu.  

Pro dosažení cíle bylo potřeba určit obvyklou prodejní cenu bytové jednotky. Ta byla 

stanovena metodou přímého porovnání na základě sestavené databáze a byla odhadnuta na 

3 250 000 Kč. Na základě této ceny byl prozkoumán trh s hypotečními úvěry a byla zvolena 

nejvýhodnější varianta pro financování této nemovitosti. 

Dále v práci autor určil obvyklou cenu pronájmu této bytové jednotky. K vyčíslení 

ceny byla použita rovněž metoda přímého porovnání. Obvyklá cena za měsíční pronájem byla 

odhadnuta na 12 800 Kč. Současně byly vyhodnoceny možné varianty dalšího užívání 

předmětné nemovitosti. V případě prodeje bytové jednotky, by zisk činil 420 000 Kč. Dále 

bylo zkoumáno, kolik by tyto prostředky vydělávaly v případě uložení na spořicí účet, 

respektive investici do dluhopisů v období pěti let. V případě spořicího účtu bylo zhodnocení 

21 424 Kč. Dluhopisy za stejné období zhodnotily vložené finance na 113 400 Kč. 

 Současně s těmito investicemi byl porovnáván výnos, kdyby bytová jednotka byla 

pronajímána. Výnos z pronájmu za pět let činil 149 234 Kč. Z těchto tří variant byla jako 

nejvýhodnější zvolena varianta pronájmu nemovitosti. Posledním krokem bylo vyčíslení 

nákladů spojených s vlastnickým bydlením v posuzované nemovitosti. Nejprve byly 

vykalkulovány vstupní náklady, které bylo potřeba vynaložit při koupi daného bytu. Ty činily, 

po započítání všech položek 503 301 Kč. Dále byly zjištěny měsíční, respektive roční 

náklady, které bude třeba vynaložit. Měsíční náklady činily 11 252 Kč, respektive roční 

135 023 Kč. Poslední variantou, která byla posuzována, bylo zjištění, zda je výhodnější bydlet 

v této bytové jednotce nebo ji pronajímat (inkasovat výnos) a bydlet v obdobném bytě a hradit 

nájemné. Zde byl učiněn závěr, že náklady na vlastnické bydlení jsou nižší (9 302 Kč), než 

zisk generovaný z pronájmu této jednotky a náklady na bydlení v pronajatém bytě 

(10 313 Kč). Po vyhodnocení všech zkoumaných variant se dá konstatovat, že investice do 

této bytové jednotky je výhodná, protože cena, za kterou byla developerem nabízená 

je o 420 000 Kč nižší, než stanovená tržní cena (3 250 000 Kč). Dále se dá potvrdit, 

že nejvhodnější je vlastnické bydlení. Také je potřeba zmínit, že splátka hypotéky není v celé 
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své výši nákladem, tak jak je tomu u nájemného. Jistina, která je splácená se teoreticky stává 

určitou formou spoření, kdy investujeme do vlastní nemovitosti. 

 Kompletními opatřeními a doporučeními pro budoucího majitele, včetně návrhů 

jednotlivých kroků, se autor diplomové práce zabýval podrobně v poslední – 11. kapitole 

Stanovení vhodného postupu při koupi bytové jednotky. Jsou zde stanovena zásadní kritéria, 

podle kterých by se měl nový majitel bytu rozhodovat při výběru předmětné nemovitosti, 

včetně uvedení nezbytných a důležitých preferencí, které budou významně ovlivňovat cenu 

pořizovaného bytu. Rovněž jsou zdůrazněny případné nežádoucí vlivy, které mohou 

ovlivňovat kvalitu bydlení v době, kdy už bude byt majitelem užíván. Proto mezi doporučení 

patří, aby si nový majitel ověřil v územním plánu, zda se nebude v budoucnu v lokalitě 

budovat další dopravní infrastruktura, případně další obytné domy, či průmyslová zóna, 

jejichž přítomnost by měly podstatný vliv na zhoršení kvality bydlení. Majitel 

by pak v mnoha z původně stanovených preferencí musel hodně slevit, respektive se zabývat 

možností prodeje nebo pronájmu předmětného bytu.  

Také následně uvedené preference rovněž ovlivňují prodejní cenu bytu. Mezi ně patří 

i stáří nemovitosti. Autor diplomové práce podrobně vypočítává další vlivy, které 

se podepisují na výsledné ceně bytu nebo ceně při jeho případném pronájmu. Jsou to daně 

z nabytí nemovitosti, náklady na dovybavení zařízení bytu, náklady na právní poradenství 

a podobně.  

 Diplomová práce zároveň přináší varianty pro pořízení nového bytu, ať formou 

financování z vlastních zdrojů nebo spolufinancování na základě přiznaného hypotečního 

úvěru. I tyto se mohou výrazně projevit na navýšení nákladů na pořízení nového bytu, včetně 

porovnání „přeplatků“ hypotečního úvěru u různých peněžních ústavů.  

Jednou z navrhovaných možností je vyčkávat na nabídku developera, když 

je nemovitost v počáteční fázi výstavby a na budoucí byt „si provést rezervaci“. V tomto 

případě se finanční částka pohybuje mnohem níže, řádově ve statisících korunách, než 

na kolik se vyšplhá cena při koupi bytu hotového. Koupě bytu od developera je sjednána 

na základě rezervační smlouvy, která budoucímu majiteli zaručuje po uzavření tzv. budoucí 

smlouvy vlastnická práva na předmětný byt. Tento způsob pořízení bytu nabízí možnost 

rozložit finanční náklady do několika etap, a osoba tak nemusí vynaložit vysoké finanční 

částky jednorázově.  
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 Autor práce při jejím zpracování vycházel z ověřených teoretických poznatků 

odborníků, kteří se zabývají oceňováním nemovitostí z hlediska technického i právního. 
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