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Abstrakt  

V současné době, kdy v důsledku globalizace a rozvoje mezinárodního investičního trhu roste 

vliv legislativy EU na oceňování majetku a činnost profesních organizací, vzniká naléhavá potřeba 

standardizovat a harmonizovat nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé pojmy, definice, 

přístupy, metody a poţadavky na výkon profese znalce. To je zvlášť důleţité zejména v oblasti 

oceňování nemovitostí a stanovení ceny obvyklé. V současnosti v této oblasti působí zejména tři 

velké nadnárodní organizace, které se prostřednictvím svých standardů na tomto procesu 

významně podílejí.   

Hlavním cílem této disertační práce je standardizace a harmonizace znaleckého postupu při 

stanovování obvyklé ceny nemovitosti, a to především ve vztahu k mezinárodním oceňovacím 

standardům, a to IVS, EVS a Red Book. Ke splnění hlavního cíle bylo zapotřebí nejprve objasnit 

několik souvisejících problémů, protoţe základem úspěšného procesu harmonizace je vţdy 

především správné pochopení všech souvislostí.  

Výsledkem této práce je tedy jak návrh standardního a harmonizovaného postupu 

kvalifikovaného znalce při zjišťování obvyklé ceny, tak objasnění souvisejících problémů, 

termínů, definic, metod a oceňovacích způsobů pouţívaných v České republice a v zahraničí, 

a také náleţitostí kladených na výsledné zprávy atd. Poznatky a informace z této práce tak mají 

svůj přínos z hlediska oboru Soudní inţenýrství jak v oblasti teorie, tak v oblasti praxe 

a pedagogické činnosti. 

  

 

Abstract 

In the current context of globalisation and development of international investment market 

along with increasing influence of European Union legislation and activities of professional 

organisations, there is an urgent need for standardisation and harmonisation of not only valuation 

procedures but also individual terms, definitions, approaches, methods and requirements for the 

qualification of valuers. This takes on special importance particularly in the field of real property 

valuation and market value („the usual price“ according to Czech law) assessment. At present 

there are three large international organisations contributing significantly to the development of 

this process through the development of their standards. 

The main objective of this thesis is standardisation and harmonisation of expert valuation 

procedure in establishing real property market value (the usual price), particularly in view of 

international valuation standards, namely IVS, EVS and the Red Book. To achieve this main goal 

it was necessary to clarify at first several related issues, as proper understanding of the background 

and context in particular is always an indispensable basis for successful harmonization process.  

The result of this work is thus both the design of a standard and harmonised procedure carried 

out by a qualified valuer in establishing the market value (the usual price), and the clarification of 

related issues, terms, definitions, methods and valuation approaches used in the Czech Republic 

and abroad, as well as the requirements imposed on the resulting report, etc.. The knowledge and 

information from this work will thus contribute to the development of the field of forensic 

engineering both in terms of theory, practice and teaching. 
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1  ÚVOD 

Oceňování majetku je velmi důleţitou ekonomickou disciplínou. Toto tvrzení dokazuje 

i skutečnost, ţe stále více a více subjektů vyţaduje zprávy informující o hodnotě (ceně) určitého 

majetku. Pod těmito subjekty si můţeme představit jak banky, pojišťovny, státní úřady, soudy, 

policii, tak advokáty, notáře, exekutory, ale i občany, firmy atd. [5][21].  

Od účelu se obvykle odvíjí i způsob ocenění (oceňovací základna – cena nebo hodnota, kterou 

je zapotřebí odhadnout). Oceňovací základna neboli báze můţe být např. cena obvyklá, cena 

zjištěná podle zvláštního předpisu (tzv. cena administrativní nebo také úřední), reprodukční cena, 

pořizovací cena, trţní hodnota, věcná hodnota, výnosová hodnota, investiční hodnota atd. Jedním 

z nejčastějších případů ocenění v České republice je však stále buď určení administrativní ceny 

(zpravidla pro daňové účely), nebo právě odhad ceny obvyklé (ve většině ostatních případů) [5].  

Oceňování majetku v České republice v současné době vykonává několik subjektů. Prvním 

případem jsou znalci, kteří vykonávají svoji činnost podle zákona č.36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících (včetně příslušné prováděcí vyhlášky 37/1967 Sb., v aktuálním znění). Druhým 

případem jsou znalecké ústavy, které vykonávají znaleckou činnost podle stejného zákona. Tyto 

ústavy se rozdělují na specializované ústavy (definované v zákoně č.36/1967 Sb. §21 odst. č. 1) 

a ostatní oprávněné ústavy – vědecké instituce, vysoké školy atp. (uvedené v zákoně č.36/1967 Sb. 

§21 odst. č. 2). Třetím případem jsou pak odhadci, vykonávající činnost na základě ţivnosti – 

oceňování majetku, kterou upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

(ţivnostenský zákon), v aktuálním znění. Posledním případem těchto subjektů jsou velké 

poradenské společnosti, které nejsou vázány v tomto ohledu ţádnými zákony a pro potřeby svých 

klientů provádějí odhady obvykle podle zahraničních metodik a standardů. 

V důsledku globalizace a rozšíření EU vznikla potřeba společné terminologie a standardů 

oceňování, které usnadní srovnání mezi různými trhy a zeměmi. Snaha o harmonizaci probíhá na 

celosvětové úrovni i na úrovni EU, která se postupně snaţí napomáhat tomuto vývoji i pomocí 

svých legislativních nástrojů. Vzhledem k růstu investiční činnosti a přeshraničních transakcí, ale 

i právních předpisů EU týkajících se oceňování, budou znalci a odhadci v České republice 

pozvolna také nuceni sladit svou terminologii, postupy a principy se zahraničními. V České 

republice je např. jedním z nejčastějších způsobů ocenění zjištění obvyklé ceny nemovitosti. 

V zahraničí se však přesným ekvivalentem termínu „cena obvyklá“, který se vyskytuje v českých 

zákonech, přímo nesetkáme. V zahraničí se však v souvislosti s oceňováním nemovitostí 

s přesným ekvivalentem termínu „cena obvyklá“, který se vyskytuje v českých zákonech, přímo 

nesetkáme. Za nejbliţší moţný ekvivalent můţeme povaţovat termín „trţní hodnota“–

„(fair/open/normal) market value“, avšak pouze v případě, ţe dostatečně chápeme význam 

a rozdíly obou pojmů.  

Jiţ samotný název disertační práce naznačuje, ţe jejím hlavním cílem je standardizovat 

a harmonizovat postup znalce při zjištění právě této obvyklé ceny, respektive (za podmínek 

uvedených výše) trţní hodnoty. Z názvu rovněţ vyplývá, ţe k dosaţení tohoto cíle je třeba splnit 

dva základní úkoly. Prvním úkolem je standardizace postupu znalce nebo odhadce při zjišťování 

obvyklé ceny (nebo trţní hodnoty) a druhým úkolem je harmonizovat tento postup, a to jak 

s mezinárodními a evropskými oceňovacími standardy, tak s postupy a metodami pouţívanými 

v zahraničí. Primárním výstupem této práce je tedy návrh postupu znalce či odhadce při zjišťování 

ceny obvyklé a jeho grafické znázornění.  

Toto téma se z hlediska klasifikace znaleckých oborů Ministerstva spravedlnosti řadí do 

oboru „Ekonomika“, odvětví „Ceny a odhady“ se zvláštní specializací „Oceňování nemovitostí“. 

  



2  SHRNUTÍ SOUČASNÉ SITUACE Z HLEDISKA 

NÁRODNÍCH PŘEDPISŮ A MEZINÁRODNÍCH 

STANDARDŮ PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

S ohledem na jeden z hlavních cílů této práce, kterým je harmonizovat národní 

a mezinárodními znalecké principy a postupy, je nezbytné shrnout veškeré platné předpisy 

a standardy, které se k této problematice vztahují.  

2.1 NÁRODNÍ PŘEDPISY  

2.1.1 Zákony 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v aktuálním znění (tedy ve znění zákonů č. 135/1994 Sb., 

151/1997 Sb., 29/2000 Sb., 141/2001 Sb., 276/2002 Sb., 124/2003 Sb., 354/2003 Sb., 

484/2004 Sb., 217/2005 Sb., 377/2005 Sb., 230/2006 Sb., 261/2007 Sb. 183/2008 Sb. 

a 403/2009 Sb. s účinností od 18. listopadu 2009) [23]. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v aktuálním 

znění (tedy ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a 296/2007 

Sb. s účinností od 1. ledna 2008), dále jen zákon o oceňování majetku [24]. 

 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v aktuálním znění (tedy ve znění zákonů 

č. 322/2006 Sb. a 227/2009 Sb. s účinností od 24. července 2009) [25]. 

2.1.2 Vyhlášky 

 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích 

a tlumočnících, v aktuálním znění (tedy ve znění zákonů č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., 

č. 77/1993 Sb. a č. 432/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003) [26]. 

 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, v aktuálním znění (tedy ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,  460/2009 Sb. 

a 364/2010 Sb. s účinností od 1. ledna 2011), dále jen oceňovací vyhláška [27]. 

2.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY  

2.2.1 Standardy IVS 2007 

Standardy IVS jsou mezinárodně uznávané oceňovací standardy, které vydává Výbor pro 

mezinárodní oceňovací standardy IVSC [The International Valuation Standards Committee]. Tato 

nevládní organizace dosud vydala jiţ osm revizí těchto standardů, z nichţ poslední byla 

publikována v roce 2007. Tyto standardy také některé země, např. Austrálie, Nový Zéland, 

Rumunsko, Turecko nebo Severní Afrika, přijaly jako národní standardy. Jiné země, např. Velká 

Británie a Irsko, zase harmonizovaly texty svých standardů Red Book se standardy IVS. Z toho je 

také patrné, ţe jedním z hlavních cílů organizace IVSC je především harmonizace postupů 

a názvosloví pouţívaných v procesu oceňování [1][31]. 

Některé revize této publikace byly, kromě originálu v angličtině, vydány také v arabštině 

(2005), čínštině (2005), finštině (2003; 2005), italštině (2003), polštině (2005), portugalštině 

(2005), slovenštině (2003), španělštině (2005), rumunštině (2003; 2005), ruštině (2003; 2005) 

a vietnamštině (2005).  

Organizace IVSC plánuje vydat v roce 2011 nové standardy IVS a za tímto účelem zveřejnila 

na svých webových stránkách návrh těchto standardů. Co se týče samotného návrhu, tak 
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u standardů IVS stejně jako u standardů EVS 2009 došlo ke změně koncepce, aby si co nejvíce 

odpovídaly. Ve standardech IVS 2011 nalezneme tři základní oddíly označované jako oddíl 100, 

200 a 300, přičemţ kaţdý z těchto oddílů má několik pododdílů. Oddíl 100 je označen „Obecné 

standardy“ [General Standards], oddíl 200 „Pouţití standardů“ [Application Standards] a oddíl 300 

je nazván „Standardy (podle) majetku“ [Assets Standards][31]. 

2.2.2 Standardy EVS 2009 

Standardy EVS jsou mezinárodní oceňovací standardy, které vydává organizace TEGoVA 

[The European Group of Valuers Associations]. Předposlední páté vydání z roku 2003 vyšlo v 6 

jazycích – angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, řečtině a italštině. Tato organizace však 

v roce 2009 konečně vydala jiţ dlouho očekávané šesté vydání těchto standardů. 

Celá publikace je rozdělena na dvě hlavní části. První část obsahuje pět standardů, 

označovaných jako EVS 1 – EVS 5, přičemţ hned první standard se vztahuje k trţní hodnotě 

[Market Value – MV], která je pro tuto práci bezesporu nepodstatnější. Ve zbývajících 

standardech EVS 2 aţ EVS 5 potom nalezneme informace týkající se oceňování na základě jiné 

hodnoty neţ trţní, objasnění termínu kvalifikovaný odhadce, popis oceňovacího procesu nebo 

způsoby informování o výsledcích ohodnocení. Druhou část této publikace tvoří tzv. aplikace, 

které jsou označovány jako EVA 1 – EVA 5. Aplikace jsou také důleţitou součástí standardů EVS 

2009, protoţe jejich úkolem je objasnit danou problematiku standardů ve specifických případech. 

Jsou zde popsány např. postupy odhadu hodnoty nemovitosti pro účely finančního výkaznictví, 

bankovních půjček, úvěrů atp. [3]. 

2.2.3 RED BOOK (RICS Valuation standards) 

Tyto známé britské standardy, označované také jako „červená kniha“, prošly dlouholetým 

vývojem, neţ dosáhly dnešní podoby. Na počátku byly dvě odlišné publikace vydávané 

Královskou institucí diplomovaných odhadců“ – RICS [Royal Institute of Chartered Surveyors] 

pro její členy, které dohromady tvořily tzv. „Posuzovací a oceňovací příručku“ [RICS Appraisal 

and Valuation Manual]. Prvním titulem byla tzv. „Směrnice pro oceňování majetku“ [Guidance 

Notes on the Valuation of Assets], jejíţ verze byly publikovány v letech 1976 (I.), 1981 (II.) 

a 1990 (III.). Druhým titulem byla tzv. „Příručka k oceňovací směrnici“ [Manual of Valuation 

Guidance Notes]. Jednotlivé verze této příručky pak byly publikovány v letech 1980 (I.), 1981 (II.) 

a 1992 (III.). V období 1993 – 2002 byly publikovány pouze dotisky původních verzí. Změnu 

přinesl aţ rok 2003, kdy se oba tyto tituly spojily v publikaci nazvané „Posuzovací a oceňovací 

standardy organizace RICS“ [The RICS Appraisal and Valuation Standards]. V roce 2008 pak 

přišla poslední modifikace, kterou vznikla současně platná verze této publikace s názvem 

„Oceňovací standardy organizace RICS“ [The RICS Valuation Standards]. Osmá edice standardů 

RICS prošla poslední revizí v roce 2009. Některé edice této publikace byly kromě angličtiny 

vydány také v holandštině (2008), čínštině (2008), francouzštině (2008), italštině (2008), němčině 

(2008), španělštině (2008) nebo ruštině (2008). Překlady do jiných jazyků dokazují mimo jiné také 

celosvětový význam těchto standardů [19]. 

Tyto standardy, jak je patrno i z vývoje názvu popsaného v předchozím odstavci, neslouţí 

pouze k oceňování, ale také k posuzování budoucích projektů. Informace obsaţené v těchto 

posledních verzích standardů RICS jsou jiţ v souladu se standardy IVS. Ke sjednocení britských 

standardů se standardy IVS došlo jiţ v pátém vydání Red Book. Do této doby bylo oceňování 

podle standardů IVS povaţováno pouze za alternativní. Nyní má tedy ocenění podle standardů IVS 

ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska stejnou váhu jako ocenění podle Red 

Book [12]. 

Speciální koncepce těchto standardů umoţňuje jejich pouţití jak ve Spojeném království, tak i v 

jiných státech.  

 



3  SPECIFIKACE PROBLÉMŮ SPOJENÝCH S PROCESEM 

HARMONIZACE POSTUPU ZNALCE PŘI OCEŇOVÁNÍ 

NEMOVITOSTÍ 

 

V následujícím výčtu jsou vymezeny jak konkrétní problémy, tak okruhy problémů, vztahující 

se k procesu harmonizace, které je nezbytné v této práci vyřešit. 

 

 Problém orientace v mezinárodních organizacích; 

 problém orientace v národních předpisech a mezinárodních standardech; 

 problém určení nadřazenosti jednotlivých předpisů a standardů; 

 problém různých definic stejné hodnoty; 

 problematika terminologie a hledání ekvivalentů; 

 problém orientace ve zkratkách pouţívaných v zahraniční literatuře;  

 problematika spojená s překlady; 

 problematika obvyklé ceny; 

 problematika spojená s určením oceňovací báze – objasnění dalších hodnot; 

 problém orientace ve způsobech a metodách oceňování pouţívaných v zahraničí; 

 problém nedostatku informací o vzdělávání odhadců v zahraničí; 

 problém nedostatku zahraničních studijních materiálů; 

 problematika přístupu k informacím z praxe v ČR – např. jaké oceňovací metody a postupy 

pouţívají zahraniční společnosti působící v České republice atp.; 

 problematika přístupu k informacím z praxe v zahraničí; 

 problematika spojená s kvalifikací znalců a odhadců – certifikace atp.; 

 problematika spojená s formou a náleţitostmi zpráv informujících o výsledcích atp. 

 



4  CÍL PRÁCE A VYMEZENÍ ÚKOLŮ 

Hlavním cílem této disertační práce je standardizace a harmonizace znaleckého postupu při 

odhadu obvyklé ceny nemovitosti, a to především ve vztahu k mezinárodním oceňovacím 

standardům IVS, EVS a Red Book. Aby mohl být naplněn hlavní cíl, je zapotřebí nejprve splnit 

několik úkolů, které se v této souvislosti stávají vedlejšími cíly dizertační práce. Dosaţení těchto 

vedlejších cílů má však z hlediska přínosu pro obor Soudní inţenýrství minimálně stejný, ne-li 

dokonce větší význam neţ samotný hlavní cíl. V následujících výčtech jsou uvedeny hlavní 

a vedlejší cíle této dizertační práce. 

 

Hlavní cíle: 

 na základě všech získaných poznatků navrhnout standardní a harmonizovaný postup znalce 

při odhadu obvyklé ceny nemovitosti; 

 graficky zpracovat tento postup, a přitom se pokusit udělat výsledné schéma univerzálnější 

(efektivnější vyuţití všech poznatků) a upravit velikosti a poměry stran výsledných 

schémat tak, aby bylo moţné je publikovat samostatně ve formátu A3 nebo A4 (jako 

přílohu nebo příručku). 

 

Vedlejší cíle: 

 objasnění terminologie pouţívané při oceňování nemovitostí v zahraničí a schválené 

mezinárodními oceňovacími organizacemi IVSC a TEGoVA; 

 objasnění zkratek pouţívaných při oceňování nemovitostí v zahraničí (UK a zemích 

oceňujících podle standardů Red Book, IVS a EVS; 

 zmapování vývoje mezinárodních oceňovacích organizací včetně jejich standardů; 

 zmapování současně platných předpisů a standardů vztahujících se ke stanovení obvyklé 

ceny, a to jak národních, tak mezinárodních; 

 vysvětlení a objasnění základní orientace v mezinárodních standardech IVS, EVS a Red 

Book; 

 objasnění některých zásadních pojmů, definic a stanovisek v jednotlivých kapitolách 

standardů IVS, EVS a Red Book; 

 objasnění problematiky obvyklé ceny; 

 sestavení přehledu oceňovacích způsobů a metod nejčastěji pouţívaných ke stanovení 

obvyklé ceny nemovitosti v ČR; 

 zmapování a rozbor oceňovacích způsobů, metod a dalších analýz pouţívaných v zahraničí; 

 analýza několika vybraných států z pohledu oceňování nemovitostí – vytvoření 

informativního přehledu o profesi odhadce v těchto státech, pouţívaných metodách, situaci 

na tamních realitních trzích, organizacích, vzdělávacích institucích atd., aby získané 

poznatky mohly slouţit jak pro informativní a výukové účely, tak pro potřebu analýzy 

oceňovacích způsobů a metod pouţívaných v zahraničí; 

 vytvoření grafu četnosti výskytu oceňovacích způsobů a metod v analyzovaných státech;  

 vytvoření informativního grafu o výnosech dosahovaných u různých typů nemovitostí 

v analyzovaných státech;   
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 objasnění jiných hodnot majetku pouţívaných v zahraničí (oceňovacích základen neboli 

bází); 

 objasnění termínů odhadce a kvalifikovaný odhadce; 

 zmapování způsobů a forem informování o výsledcích ocenění pouţívaných ve světě; 

 objasnění a zmapování veškerých národních a mezinárodních náleţitostí kladených na 

znalecký posudek nebo certifikát aj. 

Posledním cílem nebo spíše přáním autora je prostřednictvím této práce alespoň částečně předat 

veškeré získané poznatky a zkušenosti ze svého čtyřletého studia na Ústavu soudního inţenýrství 

VUT v Brně a z roční stáţe na univerzitě v Nottinghamu svým kolegům, studentům a v neposlední 

řadě také odborné veřejnosti pomocí různých článků v odborných časopisech a příspěvků na 

konferencích. 

 



5  METODY ZPRACOVÁNÍ 

Aby bylo moţno dosáhnout všech hlavních i vedlejších cílů uvedených v předchozí kapitole, je 

zapotřebí nejprve získat a následně také podrobně prostudovat vhodné podklady. Vhodnými 

podklady pro tuto činnost jsou jak samotné standardy IVS, EVS a Red Book, tak také informace 

z praxe v oboru v ČR a v zahraničí, informace o zahraničním vzdělávání odhadců a metodách 

vyučovaných v tamních institucích, národní a zahraniční literatura (zabývající se oceňováním 

nemovitostí), zákony, předpisy a směrnice, ať uţ národní či nadnárodní (např. z EU) atd. 

Cesta k některým těmto zdrojům informací je z pozice studia pouze v České republice dosti 

nákladná, komplikovaná a v některých ohledech téměř nemoţná. Problém se získáváním podkladů 

a informací byl vyřešen pomocí roční stáţe na zahraniční universitě v Nottinghamu přes studijní 

program Erasmus. Autor se během této stáţe pokusil získat jak potřebné informace a literaturu, tak 

poznatky z praxe a výuky oceňování nemovitostí v zahraničí. Dostupnost těchto informací byla 

zajištěna díky moţnosti zapojit se do tamní výuky odhadců, která je částečně propojená s praxí, 

moţnosti vyuţití velké univerzitní knihovny, přístupu k mezinárodním databázím odborných 

publikací, moţnosti konzultace s tamními lektory atp. Stáţ byla bezesporu jedním z největších 

přínosů pro přípravu této disertační práce. 

Dalším zdrojem informací byly po návratu ze zahraniční stáţe, konzultace získaných poznatků 

se znalci a zahraničními společnostmi působícími v oblasti oceňování nemovitostí v České 

republice. 

Veškeré takto získané podklady byly nejprve důkladně analyzovány a poté byly vyuţity ke 

zpracování jednotlivých témat a příslušných kapitol, které by měly společně objasnit celou 

problematiku standardizace a harmonizace postupu znalce při odhadu obvyklé ceny nemovitosti.  

S ohledem na stanovené vedlejší cíle jsou tak v jednotlivých kapitolách např. představeny 

mezinárodní organizace a jejich standardy, objasněny problémy spojené s cenou obvyklou a trţní 

hodnotou, zmapovány a objasněny metody, které pouţívají odhadci v zahraničí, provedeny 

rozbory několika států z pohledu oceňování nemovitostí, vypracovány grafy četnosti pouţívaní 

jednotlivých metod ve vybraných státech, vypracovány informativní přehledy o výnosech 

dosahovaných ve vybraných státech atp.  

V závěrečné fázi – po objasnění všech souvislostí v rámci jednotlivých kapitol – je 

navrţeno výsledné schéma postupu znalce při určování obvyklé ceny nemovitosti. Toto závěrečné 

schéma bylo zpracováno v podobě vývojového diagramu (flowchart) tak, aby bylo co 

nejsrozumitelnější. 

V zájmu dosaţení co nejlepšího výsledku byl obsah jednotlivých kapitol prezentován na 

konferencích a publikován v odborných časopisech, aby autor během psaní této práce téměř 

okamţitě získával zpětnou vazbu odborné veřejnosti na jeho práci prostřednictvím jednotlivých 

recenzí, připomínek, dotazů nebo diskuzí na konferencích. Na základě těchto poznatků pak byly 

příslušné kapitoly upraveny tak, aby byl výsledek co nejlepší. 

 



6  REALIZACE VYMEZENÝCH ÚKOLŮ 

6.1 OBJASNĚNÍ DEFINIC A PROBLEMATIKY OBVYKLÉ CENY 

Hlavní problém harmonizace obvyklé ceny s mezinárodními a evropskými oceňovacími 

standardy je jiţ v samotném termínu, který je specifický pouze pro oceňování v České republice. 

Tento pojem byl zaveden zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nahradil dříve několik 

desítek let pouţívaný termín cena obecná. Nicméně jak v zahraniční tak v mezinárodních 

a evropských oceňovacích standardech se s přesným ekvivalentem těchto (českými zákony 

vytvořených) termínů přímo nesetkáme. V této situaci se můţeme pouze pokusit nalézt nejbliţší 

moţný ekvivalent ceny obvyklé. Z tohoto pohledu je pak nejvhodnějším a nejbliţším zahraničním 

ekvivalentem trţní hodnota [market value], avšak pouze za podmínky, ţe známe příslušné definice 

těchto termínů a tudíţ dostatečně chápeme význam a rozdíly obou pojmů. Dokonalé porozumění 

problematice těchto termínů je zapotřebí zejména z toho důvodu, aby se dále v českém prostředí 

znalců a odhadců zbytečně nešířilo chybné tvrzení (vytrţené z kontextu), ţe cena obvyklá (dříve 

cena obecná) odpovídá automaticky trţní hodnotě (market value). V běţné praxi v České republice 

nastává tento stav pouze v případě, kdy znalec určuje obvyklou cenu nemovitosti a má k dispozici 

dostatek vhodných dat pro provedení analýzy trhu. Jinak řečeno v případech, kdy se s obdobným 

majetkem v daném místě a čase obchoduje. Obvyklou cenu získanou z takové analýzy trhu lze pak 

povaţovat za trţní hodnotu. V jiných případech (kdy neexistuje trh) není moţné cenu obvyklou 

odhadnout, a tudíţ se pak vţdy bude jednat pouze o odhad jiné hodnoty, kterou bychom však 

neměli povaţovat za cenu obvyklou. Profesor Mařík v souvislosti s touto problematikou 

doporučuje, aby tzv. cena obvyklá byla chápána jako podmnoţina určování trţní hodnoty 

v případech, kdy existuje homogenní zboţí a tomu odpovídající rozvinutý trh. O problémech 

spojených s cenou obvyklou a trţní hodnotou píše i Ing. Kratěna z akademie věd České republiky 

ve svém příspěvku nazvaném „Několik poznámek k obvyklé ceně a trţní hodnotě“ [91]. Názory 

znalců na tuto problematiku se však ve znalecké obci dosti rozcházejí. 

6.2 OCEŇOVACÍ ZPŮSOBY A METODY UŢÍVANÉ K ODHADU 

OBVYKLÉ CENY V ČR 

Profesor Bradáč v publikaci Teorie oceňování nemovitostí uvádí, ţe obecná cena se obvykle 

zjišťuje porovnáním z jiţ realizovaných prodejů a koupí obdobných věcí v daném místě a čase, 

pokud jsou k tomu dostupné informace. Pokud však tyto informace nejsou od statisticky 

významného souboru dostatečně porovnatelných nemovitostí, je třeba pouţít náhradní metodiku 

[5]. 

Dále také uvádí, ţe někteří dřívější, ale i současní zahraniční autoři literatury pro oceňování 

nemovitostí poukazují na důleţitost reprodukční zůstatkové hodnoty při stanovení obvyklé ceny 

nemovitosti. A v neposlední řadě také zmiňuje fakt, ţe od minulého století do druhé světové války 

se za cenu obecnou povaţuje průměr mezi hodnotou věcnou a výnosovou. V současné době, kdy 

věcná hodnota je větší neţ výnosová, se však pouţívá spíše váţený průměr s vyšší váhou na 

hodnotu výnosovou [5]. 

S ohledem na výše uvedené informace můţeme říci, ţe se pro stanovení obvyklé ceny pouţije 

především porovnávací způsob, a pokud moţno také metody zaloţené na zjištění věcné 

a výnosové hodnoty, včetně určení váţeného průměru výsledných hodnot těchto metod. Závěrečné 

učení obvyklé ceny potom záleţí na samotném uváţení znalce nebo odhadce podle toho, které 

metodě nebo metodám přisuzuje větší váhu vzhledem k dostupným podkladům pro jednotlivé 

metody a v neposlední řadě také na základě svých odborných znalostí a zkušeností. 
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6.3 OCEŇOVACÍ ZPŮSOBY A METODY POUŢÍVANÉ V ZAHRANIČÍ 

(VELKÁ BRITÁNIE A ZEMĚ OCEŇUJÍCÍ PODLE STANDARDŮ 

RED BOOK, IVS A EVS) 

Je velmi těţké specifikovat všechny metody, které se v zahraničí pouţívají, protoţe jich je 

nepřeberné mnoţství a mnoho z nich je pouţitelných jen v konkrétní situaci a na konkrétním 

území. Všechny tyto pouţívané metody však můţeme rozdělit do cca pěti skupin (viz obr. č. 5), 

přičemţ některé z těchto skupin (metod) pak korespondují i s naším tradičním dělením na 

porovnávací, výnosový a nákladový způsob ocenění. Pouţití těchto tradičních způsobů oceňování 

je z velké části stejné jako v České republice, avšak v některých ohledech zde přece jen nalezneme 

odlišnosti jako například některé další kroky v jednotlivých metodách, zahrnutí ještě dalších 

oblastí zpracovávaných dat nebo třeba v případě porovnávacího způsobu vyuţití software pro 

vytvoření regresní analýzy z dat realizovaných prodejů obdobných nemovitostí na rozdíl od 

našeho obvyklého průzkumu realitní inzerce. Popis a rozbor jednotlivých fází těchto způsobů 

ocenění (v některých případech pak přímo i metod), včetně upozornění na jednotlivé odlišnosti 

vzhledem k zpracování praktikovanému v České republice, je uveden v jednotlivých kapitolách 

disertační práce.  

V České republice rozeznáváme jeden výnosový způsob, pod který řadíme jednotlivé výnosové 

metody, a to zejména z toho důvodu, ţe mají všechny obdobný princip. Ve Velké Británii 

a v zemích, kde se oceňuje podle Red Book, IVS a EVS standardů však nepovaţují např. princip 

investiční metody a metody zisku za obdobný, a proto na tyto metody pohlíţí odděleně. Z našeho 

pohledu by se obě metody řadily pod výnosový způsob, avšak ve Velké Británii a výše zmíněných 

zemích se tyto metody řadí do samostatných skupin – způsobů ocenění. Z tohoto důvodu jsou pak 

v obr. č. 5 znázorněny dvě vazby mezi výnosovým způsobem pouţívaným v České republice 

a dvěma způsoby ocenění pouţívanými ve Velké Británii a zemích oceňujících podle standardů 

RED BOOK, IVS a EVS. Samostatnou kapitolou je pak rozvojové oceňování a posuzování 

[development valuation and appraisal] – někdy také nazývané ekonomické hodnocení, které však 

v českém prostředí není běţnými znalci či odhadci příliš pouţíváno. Tyto metody vyuţívají spíše 

zahraniční společnosti působící na českém realitním trhu. K určení obvyklé ceny nemovitosti – 

nebo lépe řečeno trţní hodnoty – se ve výše uvedených zemích pouţívá minimálně pět druhů jiţ 

zmíněných způsobů ocenění, avšak kaţdý má své specifické podmínky, za jakých je lze pouţít. 

Hlavní smysl a podstata celého ocenění na základě trţní hodnoty spočívá v tom, ţe se v případě 

jednotlivých metod musí vycházet především z informací a dat dostupných a odvozených z trhu. 

Váha jednotlivých metod při určování výsledné hodnoty je pak posuzována podle několika kritérií, 

jako je dostupnost, věrohodnost, a především také mnoţství shromáţděných dat pouţitých pro 

jednotlivé metody [1]. 

Pokud se však jedná o specializovaný majetek s omezeným trhem, kde nejsou data z trhu 

k dispozici, provádí se v tomto případě ocenění zaloţené na jiné oceňovací základně (bázi), neţ je 

trţní hodnota, a to například pomocí reprodukční zůstatkové hodnoty (označováno také jako 

metoda DRC) [1]. Výslednou hodnotu pak sice povaţujeme za cenu obvyklou (popřípadě trţní 

hodnotu), avšak stanovenou na jiném základě – jiné oceňovací bázi [11]. Nicméně i v tomto 

případě (pouţití metody DRC) platí stále pravidlo, ţe pokud to lze, tak bychom měli co nejvíce 

vstupních hodnot odvodit opět právě z trhu. 

Na následujícím obrázku č. 5 je znázorněno podrobné orientační schéma jednotlivých metod 

a způsobů ocenění pouţívaných ve Velké Británii a v zemích, kde se oceňuje podle Red Book, 

IVS a EVS. 
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Obr. č. 1 – Rozdělení oceňovacích způsobů a metod; zdroj – vlastní grafické zpracování 

Výchozím bodem celého schématu je trţní hodnota nemovitosti „Market Value“ (pole uprostřed). 

V horní části od tohoto pole pak najdeme dělení metod, které je  běţné v České republice, a to na 

způsob porovnávací, výnosový a nákladový. Směrem dolů od „Market Value“ (trţní hodnoty) pak 

nalezneme pět skupin metod – způsobů ocenění (porovnávací, výnosový, rozvojový, ziskový 

a nákladový), které jsou pouţívány v zahraničí. U některých – pro české znalce a odhadce – méně 

známých způsobů ocenění je znázorněna vazba na další metody či analýzy tak, aby byl celý 

systém co nejpřehlednější. 

V souvislosti s výše uvedeným schématem je ještě nutné dodat, ţe jak uvedené způsoby 

ocenění, tak jednotlivé metody a následující charakteristiky se vztahují především k problematice 

odhadu trţní hodnoty a ceny obvyklé, která je však specifická pouze pro oceňování v České 

republice, a tudíţ nelze její přesný ekvivalent hledat v zahraničí. Z toho důvodu zde není ani 

uvedeno tzv. oceňování podle cenového předpisu, jehoţ výstupem je cena zjištěná, kterou nelze 

rovněţ objektivně porovnávat se zahraničními trţními způsoby a metodami ocenění. 

6.4 TABULKOVÝ PŘEHLED OCEŇOVACÍCH ZPŮSOBŮ A METOD 

POUŢÍVANÝCH V ČR A V ZAHRANIČÍ (VELKÁ BRITÁNIE A 

ZEMĚ OCEŇUJÍCÍ PODLE STANDARDŮ RED BOOK, IVS A EVS) 

V následující tabulce jsou shrnuty oceňovací způsoby a metody pouţívané v zahraničí, přičemţ 

ke kaţdé z těchto metod je uveden její nejbliţší český ekvivalent. 
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6.5 GRAFICKÉ  VÝSTUPY Z PROVEDENÉ ANALÝZY TŘINÁCTI 

VYBRANÝCH STÁTŮ 

V disertační práci byla provedena analýza několika vybraných států z hlediska oceňování 

nemovitostí. Cílem této analýzy bylo především zjistit, jaké oceňovací způsoby a metody se 

v těchto státech pouţívají. Aby však tato analýza byla co nejpřínosnější, byly zjišťovány i další 

informace a objasňovány hlubší souvislosti týkající se profese odhadce nemovitostí v daných 

státech. Z některých takto získaných informací pak byly vytvořeny grafy.   

Následující graf znázorňuje např. četnost vyuţití jednotlivých způsobů ocenění v zahraničí. 

Graf sice zahrnuje pouze data z třinácti vybraných států, nicméně i z takto malého vzorku je přesto 

jasně vidět, které skupiny metod jsou znalci v zahraničí nejčastěji pouţívány. 

 

Obr. č. 2 – Četnost využití jednotlivých způsobů ocenění; zdroj – vlastní grafické vyhodnocení 

Ve výše uvedeném grafu jsou metody rozděleny v souladu se schématem uvedeným v bodu 

6.3 – obr. č. 5. K těmto základním pěti skupinám metod byla pro názornost přidána ještě skupina 

metod zaloţená na diskontování peněţních toků – DCF, která se dle schématu řadí aţ mezi 

podmetody uţívané při výnosových či rozvojových metodách. Nicméně DCF metody jsou hojně 

pouţívány právě nadnárodními poradenskými společnostmi, a to ve všech státech, kde začnou tyto 

společnosti působit. V této souvislosti a vzhledem k expanzi těchto společností by v současné době 

měl mít kaţdý znalec v České republice alespoň malé povědomí o tom, v čem tyto metody 

spočívají a v jakých případech se vyuţívají, aby nebyl touto neznalostí zaskočen aţ ve své praxi.     

Obdobně jako byl zpracován graf četnosti vyuţití jednotlivých způsobů ocenění ze třinácti 

analyzovaných států, tak byly vytvořeny grafy znázorňující situaci na realitním trhu z hlediska 

výnosů v některých městech těchto států. Tyto grafy jsou zajímavé, zejména pokud si je spojíme 

také s metodami, které se v těchto státech k oceňování nemovitostí převáţně pouţívají. Pak si 

můţeme povšimnout skutečnosti, ţe tam, kde se nejvíce vyuţívají metody zaloţené na výnosech 

a diskontování, jsou tyto výnosy v porovnání s ostatními státy nejmenší (např. města v UK). Na 

druhou stranu jsou zase největší výnosy ve státech, kde tyto metody nejsou nejčastější anebo jsou 

nějak státem omezeny, například ve Španělsku či Portugalsku. Z grafu je tedy také patrné, které 

státy jsou z hlediska investic lukrativní. Výsledky tohoto grafu potvrzuje i chování investorů na 

realitním trhu v daném období. Příkladem můţe být obrovský zájem investorů (před celosvětovou 

krizí) ze Spojeného království o nemovitosti ve Španělsku a Portugalsku. Právě v těchto státech 

mají velké nadnárodní poradenské společnosti v oblasti realit (původem z UK) také své 

zastoupení, a tedy neustále monitorují tamní realitní trhy. Tento monitoring jim přináší okamţité 

a aktuální informace o výnosech v realitním sektoru v daných státech, které nejsou nijak zkresleny 
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zákonnými omezeními, jako tomu můţe být v případě výnosů pouţívaných při výpočtech státem 

uznávaných znalců podle tamní legislativy. 

Porovnání ročních výnosů – administrativní prostory 

 
Obr. č. 3 – Porovnání ročních výnosů z administrativních prostor; zdroj – vlastní grafické vyhodnocení

1
 

Porovnání ročních výnosů – průmyslové prostory 

 
Obr. č. 4 – Porovnání ročních výnosů z průmyslových prostor; zdroj – vlastní grafické vyhodnocení

1
 

Porovnání ročních výnosů – maloobchodní prostory 

 
Obr. č. 5 – Porovnání ročních výnosů z průmyslových prostor; zdroj – vlastní grafické vyhodnocení

1
 

                                                 
1
 Poznámka: grafy jsou uvedeny v plné velikosti v disertační práci – příloha č. 9, 10, 11  
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6.6 TERMÍN ODHADCE A KVALIFIKOVANÝ ODHADCE 

S pojmy jako odhadce, kvalifikovaný odhadce nebo znalec se setkáváme neustále, avšak ne 

všichni – a to i z řad odborné veřejnosti – vědí, co se opravdu pod těmito termíny skrývá a jaká 

jsou pro ně kritéria.   

Tyto dvě základní profese týkající se oceňování majetku v České republice laická veřejnost 

často nerozlišuje. Přitom rozdíl mezi znalcem a odhadcem je zřejmý uţ z hlediska zákonů, které se 

vztahují k jednotlivým činnostem. Zatímco výše uvedené dva termíny se v České republice běţně 

pouţívají, s pojmem kvalifikovaný odhadce se v současné době setkáme spíše jen v souvislosti 

s mezinárodními předpisy a standardy pro oceňování majetku. V zájmu globální harmonizace 

v oblasti oceňování nemovitostí se autor pokusil  objasnit i tuto problematiku a to v kapitole 8.7.2. 

disertační práce. 

6.7 ZPRÁVY O VÝSLEDCÍCH OCENĚNÍ MAJETKU Z POHLEDU 

STANDARDŮ IVS, EVS A ČESKÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Informování o výsledcích ocenění je závěrečným krokem mezinárodně uznávaného 

oceňovacího postupu (GAVP), avšak vzhledem k obsáhlosti a nutnosti objasnění některých rozdílů 

ve způsobech informování o výsledcích pouţívaných v zahraničí, byla tomuto tématu věnována 

samostatná kapitola. 

Tuto kapitolu bychom mohli pomyslně rozdělit na dvě části. Úkolem první části bylo objasnit, 

s jakými typy zpráv informujících o výsledcích ocenění se můţeme vůbec setkat a jakým 

způsobem je můţeme klasifikovat. V rámci této části pak bylo pro přehlednost vypracováno 

následující schéma.  

 
 

 

 

V druhé části jsou pak shrnuty všechny poţadavky, které jsou na jednotlivé druhy zpráv 

kladeny, a to jak z hlediska národních předpisů, tak z hlediska mezinárodních standardů. V tomto 

ohledu je třeba upozornit na skutečnost, ţe standardy nejsou ţádným zákonem, nicméně pokud 

chce znalec nebo odhadce ve svém posudku či certifikátu uvést, ţe je vypracován v souladu se 

standardy IVS 2007 nebo se standardy EVS 2009, je zapotřebí se jimi řídit. Je na kaţdém znalci 

nebo odhadci, které náleţitosti a podle kterých standardů bude dodrţovat (ostatně od toho by se 

měla odvíjet i klauzule o shodě se zvolenými standardy).  

Na závěr je třeba ještě zdůraznit, ţe tato kapitola se zabývá především obsahovými náleţitostmi 

posudků a certifikátů, které definují standardy IVS a EVS. Nicméně je jasné, ţe i striktní dodrţení 

těchto náleţitostí nečiní posudek nebo osvědčení (certifikát) mezinárodně uznávaným. K tomu je 

zapotřebí také dodrţet postupy, principy a definice schválené mezinárodními nebo evropskými 

standardy a v neposlední řadě také mít odpovídající odbornou kvalifikaci uznávanou za hranicemi 

České republiky doloţenou buď odpovídající certifikací, která je v souladu s ISO/IEC 17024, nebo 

například označením REV [Recognised European Valuer] (označení uznávaného evropského 

odhadce, které zavedla organizace TEGoVA) atp. [3]. 

 

Obr. č. 6 – Grafické znázornění systému zpráv informujících o výsledcích ocenění; zdroj – vlastní grafické zpracování 



7  NÁVRH STANDARDIZOVANÉHO A 

HARMONIZOVANÉHO POSTUPU ZNALCE DLE VŠECH 

POZNATKŮ 

Při tvorbě schématu standardizovaného a harmonizovaného postupu znalce bylo zapotřebí na 

základě všech získaných poznatků vhodně navrhnout postup, který by odpovídal jak národním 

předpisům, tak všem uznávaným a doporučovaným postupům, které definují standardy IVS, EVS 

nebo Red Book. Ani ve všech třech zmíněných mezinárodních standardech nenalezneme shodný 

postup, a proto i v této fázi bylo nezbytné jednotlivé postupy harmonizovat. 

V kapitole 9.2 disertační práce je graficky znázorněno kompletní navrhované schéma postupu 

znalce (odhadce) jak pro výpočet odhadu ceny obvyklé, tak pro určování některých dalších 

oceňovacích základen. Předepsaný formát A5 pro publikaci těchto tezí neumoţňuje publikaci 

všech dílčích schémat v dostatečné kvalitě pro čtení, a proto je v této kapitole uvedeno pouze 

základní orientační schéma.  

Toto schéma znázorňuje jednotlivé kroky postupu znalce či odhadce od počátečních 

kontrolních otázek aţ po závěrečné vyhotovení zprávy informující o výsledcích odhadu (posudek). 

Celý postup je rozdělen do několika fází označených písmeny A aţ G. Tyto fáze včetně hlavních 

kroků jsou znázorněny na obr. č. 14. Kaţdá z těchto fází obsahuje hlavní kroky (pro orientaci 

označené čísly I aţ VII) a mezikroky, které jsou bez označení. Směr postupu je vţdy vyznačen 

šipkami. 

Jednotlivé fáze A aţ G jsou sestaveny tak, aby mohly být publikovány samostatně na stránku 

velikosti A3 nebo A4 a dohromady mohly tvořit jakýsi sešit (příručku), obsahující v úvodu jedno 

základní schéma postupu znalce (obr. č. 14), a pak sedm podrobnějších schémat jednotlivých fází. 

Prostřednictvím tohoto schématu by pak odhadce či znalec měl být schopen vypracovat (znalecký) 

posudek. 
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8  ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ A PŘÍNOS V OBORU 

SOUDNÍ INŢENÝRSTVÍ 

Hlavním cílem této disertační práce byla standardizace a harmonizace znaleckého postupu při 

zjištění obvyklé ceny nemovitosti, a to především ve vztahu k mezinárodním oceňovacím 

standardům IVS, EVS a Red Book. K naplnění tohoto hlavního cíle však bylo zapotřebí nejprve 

dosáhnout několika vedlejších cílů, které byly popsány v bodu 4.  

Princip řešení jednotlivých úkolů byl obvykle stejný a skládal se ze tří fází. V první fázi bylo 

vţdy zapotřebí získat co nejvíce podkladů a informací (z různých zdrojů) k dané problematice. 

V druhé fázi se všechny tyto podklady důkladně analyzovaly, přičemţ jednotlivým zdrojům 

a informacím byla samozřejmě přisouzena váha dle významnosti. Ve třetí fázi se pak na základě 

všech získaných poznatků vţdy vypracovala konkrétní kapitola, jejímţ cílem bylo objasnit danou 

problematiku. Jednotlivé kapitoly dohromady pak mají za cíl vytvořit ucelený pohled na celou 

problematiku standardizace a harmonizace postupu znalce při zjištění obvyklé ceny nemovitosti. 

Jednou z hlavních komplikací při psaní této dizertační práce byl problém přístupu k určitým 

informacím. Jako ukázku těchto obtíţně získatelných informací můţeme uvést např. informace 

o metodách pouţívaných odhadci v zahraničí, informace o metodách vyučovaných na zahraničních 

univerzitách nebo informace o metodách pouţívaných zahraničními společnostmi v České 

republice atp. Tento problém se však z větší části podařilo vyřešit díky roční stáţi na universitě 

v Nottinghamu přes studijní program Erasmus. Během této stáţe se podařilo získat jak potřebné 

informace a literaturu, tak poznatky z praxe a výuky oceňování nemovitostí v zahraničí. 

Další nemalou komplikací byla problematika spojená s překlady textů jednotlivých 

mezinárodních standardů a jiné zahraniční literatury zabývající se oceňováním nemovitostí, 

protoţe v této oblasti není dosud ustálena česká terminologie a prolínají se zde různé vlivy 

a varianty v závislosti na původním zdroji. Tyto komplikace spojené s překlady se autor snaţil 

eliminovat pomocí mnoha konzultací s profesionálními překladateli a rodilými mluvčími. 

Časově velmi problematickým se v závěru psaní této dizertační práce stal i samotný proces 

publikace jednotlivých kapitol, jenţ měl za cíl získat v podobě recenzí okamţitou odezvu a další 

názory na danou problematiku. Na základě těchto recenzí pak byly jednotlivé kapitoly upraveny 

tak, aby výsledný text dizertační práce byl co nejkvalitnější a nejpřínosnější, a přitom zohledňoval 

dosavadní praxi i jiné pohledy na tuto problematiku. 

Výše zmíněné komplikace samozřejmě představují pouze zlomek všech problémů, které bylo 

nezbytné vyřešit. Nicméně po vyřešení veškerých problémů bylo na základě všech poznatků 

získaných při psaní jednotlivých kapitol v závěru navrhnuto standardizované a harmonizované 

schéma postupu znalce při určování obvyklé ceny nemovitosti. Toto závěrečné schéma bylo 

zpracováno v podobě vývojového diagramu (flowchart), aby bylo co nejsrozumitelnější 

a nejpřehlednější. 

Toto výsledné schéma je však pouze odpovědí na hlavní otázku dizertační práce. Jednotlivé 

kapitoly, které bylo zapotřebí vypracovat, však poskytují mnoho dalších poznatků a informací, 

které jsou bezesporu neméně významným přínosem pro obor soudní inţenýrství.   

Všechny přínosy, které tato dizertační práce obsahuje, jsou v následujícím odstavci rozděleny 

z hlediska oboru soudní inţenýrství do tří oblastí. Některé přínosy jsou však univerzální, a proto se 

mohou v jednotlivých oblastech opakovat. 

  Přínosy pro teorii: 

 objasnění terminologie pouţívané při oceňování nemovitostí v zahraničí a schválené 

mezinárodními oceňovacími organizacemi IVSC a TEGoVA; 

 objasnění zkratek pouţívaných při oceňování nemovitostí v zahraničí (UK a zemích 

oceňujících podle standardů Red Book, IVS a EVS; 
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 zmapování vývoje mezinárodních oceňovacích organizací včetně jejich standardů; 

 vysvětlení a objasnění základní orientace v mezinárodních standardech IVS, EVS a Red 

Book; 

 objasnění některých zásadních pojmů, definic a stanovisek v jednotlivých kapitolách 

standardů IVS, EVS a Red Book; 

 zmapování a rozbor oceňovacích způsobů, metod a dalších analýz pouţívaných v zahraničí; 

 analýza několika vybraných států z pohledu oceňování nemovitostí – vytvoření 

informativního přehledu o profesi odhadce v těchto státech, pouţívaných metodách, situaci 

na tamních realitních trzích, organizacích, vzdělávacích institucích atd.; 

 vytvoření grafu četnosti výskytu oceňovacích způsobů a metod v analyzovaných státech;  

 objasnění jiných hodnot majetku pouţívaných v zahraničí (oceňovacích základen neboli 

bází). 

Přínosy pro praxi 

 navrţení standardního a harmonizovaného postupu znalce či odhadce při odhadu obvyklé 

ceny nemovitosti; 

 objasnění terminologie pouţívané při oceňování nemovitostí v zahraničí a schválené 

mezinárodními oceňovacími organizacemi IVSC a TEGoVA; 

 objasnění zkratek pouţívaných při oceňování nemovitostí v zahraničí (UK a zemích 

oceňujících podle standardů Red Book, IVS a EVS; 

 zmapování současně platných předpisů a standardů vztahujících se ke stanovení obvyklé 

ceny, a to jak národních, tak mezinárodních; 

 vysvětlení a objasnění základní orientace v mezinárodních standardech IVS, EVS a Red 

Book; 

 objasnění problematiky obvyklé ceny; 

 zmapování a rozbor oceňovacích způsobů, metod a dalších analýz pouţívaných v zahraničí; 

 vytvoření grafu četnosti výskytu oceňovacích způsobů a metod v analyzovaných státech;  

 vytvoření informativního grafu o výnosech dosahovaných u různých typů nemovitostí 

v analyzovaných státech;   

 objasnění jiných hodnot majetku pouţívaných v zahraničí (oceňovacích základen neboli 

bází); 

 objasnění termínů odhadce a kvalifikovaný odhadce; 

 zmapování způsobů a forem informování o výsledcích ocenění pouţívaných ve světě; 

 objasnění a zmapování veškerých národních a mezinárodních náleţitostí kladených na 

znalecký posudek nebo certifikát. 
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Přínosy pro pedagogiku 

 objasnění terminologie pouţívané při oceňování nemovitostí v zahraničí a schválené 

mezinárodními oceňovacími organizacemi IVSC a TEGoVA; 

 objasnění zkratek pouţívaných při oceňování nemovitostí v zahraničí (UK a zemích 

oceňujících podle standardů Red Book, IVS a EVS; 

 zmapování vývoje mezinárodních oceňovacích organizací včetně jejich standardů; 

 zmapování současně platných předpisů a standardů vztahujících se ke stanovení obvyklé 

ceny, a to jak národních, tak mezinárodních; 

 vysvětlení a objasnění základní orientace v mezinárodních standardech IVS, EVS a Red 

Book; 

 objasnění některých zásadních pojmů, definic a stanovisek v jednotlivých kapitolách 

standardů IVS, EVS a Red Book; 

 objasnění problematiky obvyklé ceny; 

 sestavení přehledu oceňovacích způsobů a metod nejčastěji pouţívaných ke stanovení 

obvyklé ceny nemovitosti v ČR; 

 zmapování a rozbor oceňovacích způsobů, metod a dalších analýz pouţívaných v zahraničí; 

 analýza několika vybraných států z pohledu oceňování nemovitostí – vytvoření 

informativního přehledu o profesi odhadce v těchto státech, pouţívaných metodách, situaci 

na tamních realitních trzích, organizacích, vzdělávacích institucích atd.; 

 objasnění jiných hodnot majetku pouţívaných v zahraničí (oceňovacích základen neboli 

bází); 

 zmapování způsobů a forem informování o výsledcích ocenění pouţívaných ve světě; 

 objasnění a zmapování veškerých národních a mezinárodních náleţitostí kladených na 

znalecký posudek nebo certifikát. 



9  ZÁVĚR 

Jiţ samotné slovo „harmonizace“ z názvu této disertační práce vypovídá o tom, ţe by se při 

navrhování postupu odhadce či znalce měly zohlednit všechny jiţ dříve uvedené poznatky ze 

standardů, zákonů, vyhlášek, doporučení, odborné literatury atd. Toho se snaţil autor dosáhnout 

mimo jiné také důkladným studiem těchto zdrojů. Výsledkem pak je navrţený postup odhadce či 

znalce, který je uveden v bodu 7 . Toto schéma by mělo znalce nebo odhadce provést celým 

procesem tak, aby byly dodrţeny veškeré zásady a podmínky kladené na tuto činnost jednotlivými 

standardy, předpisy atd. Zároveň se toto schéma pomocí některých doporučujících kroků a jejich 

vysvětlivek snaţí pomoci znalcům a odhadcům zajistit, aby jejich činnost nebyla někdy zneuţita, 

neoprávněně napadena nebo dokonce zůstala bez příslušné odměny. Tyto doporučující kroky byly 

doplněny do schématu na základě podkladů ze zahraniční literatury nebo informací od zkušených 

znalců či odhadců z jejich dlouholeté odborné praxe.   

Výše popsané schéma uvedené v bodu 7  je doplněno informacemi v dalších kapitolách tak, aby 

se znalec nebo odhadce po přečtení této práce alespoň částečně orientoval ve standardech 

a oceňování v zahraničí. K tomuto všeobecnému mezinárodnímu rozhledu odhadce mají slouţit 

také kapitoly, ve kterých jsou popsány souhrnné informace o znalecké činnosti a situaci na 

realitním trhu v některých dalších státech. V grafu (obr. č. 8 v bodu Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.) je pak znázorněna četnost pouţívaných metod v těchto státech, coţ má odhadci mimo 

jiné také napomoci, jako jeden z aspektů, při rozhodování o volbě vhodné metody k určení 

poţadované hodnoty v případě oceňování v souladu s mezinárodními standardy. Pro orientaci a 

informace o ne příliš známých metodách, které se v tomto grafu také vyskytují, má pak poslouţit 

kapitola 6.3. V této kapitole jsou všechny postupy těchto metod blíţe rozebrány a na obr. č. 5 

v bodu 6.3 je pro přehlednost zobrazeno i jejich postavení mezi ostatními metodami, včetně 

uvedení jejich českých ekvivalentů. 

Všechny tyto poznatky by českému znalci či odhadci měly pomoci natolik, aby dokázal svoji 

odbornou činnost, pokud je to vyţadováno, provádět také v souladu s mezinárodními standardy. 

Jednou z dalších podpůrných kapitol je také například kapitola 0, která objasňuje způsoby 

a náleţitosti v oblasti informování o výsledcích ocenění u nás a ve světě. Na základě těchto 

informací by měl být český znalec či odhadce schopen vypracovat posudek v takovém formátu 

a s takovými náleţitostmi, které jsou jiţ v současné době standardní ve většině vyspělých 

zahraničních zemích (tj. v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy IVS, EVS, Red Book 

atd.).   

Nicméně ve vztahu k poslednímu kroku (vypracování posudku) je potřeba také zdůraznit, ţe se 

kapitola 0 zabývá především obsahovými náleţitostmi znaleckých posudků, které i při striktním 

dodrţení ještě nečiní znalecký posudek mezinárodně uznávaným. Je potřeba si uvědomit, ţe 

k vytvoření mezinárodně uznávaného znaleckého posudku je také zapotřebí dodrţet těmito 

standardy schválené postupy, principy, definice, profesní kodex a v neposlední řadě také mít 

odpovídající certifikaci. Teprve při dodrţení všech zmiňovaných aspektů můţeme povaţovat 

znalecký posudek za mezinárodně uznávaný. 
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