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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu provedených prací na rodinném domě a 

porovnání tohoto vlivu na tržní hodnotu stavby v různých lokalitách. V teoretické části jsou 

definovány základní pojmy z odborné literatury a legislativy. Byl vytipován rodinný dům ve 

stavu před rekonstrukcí v městysu Boleradice a poté dvě podobné lokality obec Hostěradice a 

město Koryčany. V praktické části byly vypočítány obvyklé ceny před rekonstrukcí.  Byla 

navržena rekonstrukce domu a vypočítány náklady na stavební práce položkovým rozpočtem. 

Pomocí databáze nemovitostí po rekonstrukci byla stanovena obvyklá cena obdobných 

nemovitostí po rekonstrukci. V závěru vlastní práce byla provedeno porovnání a analýza 

výsledků v jednotlivých lokalitách a tím byl splněn cíl práce v podobě stanovení vlivu 

provedených stavebních prací na RD a porovnání v různých lokalitách. 

Abstract 

The diploma thesis addresses the influence of building work carried out on the family house 

and the comparison of this influence in various localities. The theoretical part defines the ba-

sic terms from professional literature and legislation. A family house prior to reconstruction in 

the town of Boleradice was selected and then two other similar sites of the municipality of 

Hostěradice and the town of Koryčany. In the practical part, the customary prices were calcu-

lated before reconstruction. The reconstruction of the house was projected and the costs of 

construction work were calculated using an itemised budget. By means of a database of real 

estate properties after reconstruction, the prices of similar real estate properties after the re-

construction were established. The conclusion of the thesis presents a comparison and analy-

sis of the results at individual sites, and thus fulfils the objective of the thesis by determining 

the impact of construction work on the family house and comparing this in different locations. 

 

Klíčová slova , 

Rodinný dům, rekonstrukce, cena obvyklá, porovnávací metoda, tržní ocenění, užitná plocha, 

zastavěná plocha. 

Keywords  

Family house, reconstruction, customary price, comparative method, market valuation, usable 

area, built-up area. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

1.1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu provedených stavebních prací na 

rodinném domě na jeho tržní hodnotu a porovnání tohoto vlivu v různých lokalitách. V první 

fázi je vytipován rodinný dům ve stavu před rekonstrukcí v obci Boleradice, který je posléze 

zasazen kromě Boleradic do dalších dvou lokalit obdobné vzdálenosti od krajského města Brna 

a počtu obyvatelstva do 5 000. Prohlídka nemovitosti za účelem pořízení fotodokumentace a 

zaměření konstrukcí byla provedena 1. 9. 2017 za přítomnosti majitele domu, který si nepřeje 

být jmenován v rámci diplomové práce. Projektová dokumentace k nemovitosti není 

k dispozici, proto je vytvořena nově autorkou diplomové práce elektronické podobě v programu 

Autodesk AutoCAD.  

V teoretické části jsou vysvětleny a definovány především pojmy, které nejsou obecně 

známé a mají přímý dopad na vlastní zkoumání. V praktické části diplomové práce je nejprve 

popsán stávající stav rodinného domu. V rámci navržené rekonstrukce rodinného domu je 

detailně popsán charakter rekonstrukce a jsou vypsány veškeré navržené odstraňovací a 

demontážní úpravy, které jsou definovány v podrobném položkovém rozpočtu. V následující 

podkapitole jsou vypsány navržené rekonstrukční úpravy a jsou definovány v položkovém 

rozpočtu. K rozpočtům je využita Cenová soustava ÚRS v rozpočtovém SW KROS. 

Databáze pro tržní ocenění nemovitosti v zadaných lokalitách je provedena pro rodinné 

domy před rekonstrukcí a po rekonstrukci pomocí volně přístupného internetového realitního 

portálu a cena nemovitosti je navržena pomoci metody přímého porovnání. Pro databázi jsou 

vybrány nemovitosti v okolí 15 kilometrů od polohy oceňované nemovitosti, podobného 

vzhledu, dispozičního řešení, velikosti užitné plochy a velikosti pozemků. Dle předem 

definovaných koeficientů je provedena redukce ceny. Na základě výsledků je stanovena 

obvyklá cena nemovitosti v dané lokalitě před a po rekonstrukci. 

Na základě zjištění předchozích poznatků je proveden vyhodnocen vliv provedených 

stavebních prací na tržní hodnotu stavby a je srovnán v rámci jednotlivých lokalit. 

1.2 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je stanovení vlivu provedených stavebních prací na rodinném 

domě na jeho tržní hodnotu a porovnání tohoto vlivu v různých lokalitách. 
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Dosažení hlavního cíle bylo provedeno pomocí splnění dílčích cílů. Nejprve 

nastudování odborné literatury z oboru oceňování nemovitých věcí a také prostudování 

legislativních pramenů. V rámci praktické části byly dílčími cíli vytvoření projektové 

dokumentace, kalkulace stavebních prací v položkových rozpočtech v cenové úrovni 1/2018, 

vytvoření databáze vybraných lokalit a jejich následné tržní ocenění metodou přímého 

porovnání ke dni ocenění 15. 5. 2018. Závěrečným dílčím cílem bylo porovnání a zdůvodnění 

rozdílů mezi jednotlivými lokalitami. 

Výsledky práce mohou být využity realitními makléři pohybujícími se na trhu v daných 

lokalitách a dále pro širokou veřejnost, pro kterou mohou výstupy práce užitečné při úvahách 

o nakládání s jejich nemovitostmi. 

2 ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 NEMOVITÁ VĚC 

Tento pojem je používán od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník 

č. 89/2012 Sb. 

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 498 odst. 1 

definuje nemovitou věc jako: 

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

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

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

její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ 

Nemovité věci jsou v ČR evidovány v katastru nemovitostí, provoz katastru zajišťuje 

Český úřad zeměměřičský a katastrální. 

2.2 POZEMEK 

Zákon o katastru nemovitostí definuje pozemkem část zemského povrchu odděleného 

od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným 

povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní 

rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru 

stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 

rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků. 
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Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 

odst. 1. se pro účely oceňování pozemky dělí na:  

„a) stavební pozemky, 
b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, 
zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, 
c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí, a zalesněné 
nelesní pozemky, 
d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní plochy, 
e) jiné pozemky, které nejsou uvedeny v písmenech a) až d). “ 
 

2.3 STAVBA 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 3 

odst. 1. se pro účely ocenění stavby dělí na stavby pozemní, stavby inženýrské a speciální 

pozemní a vodní nádrže a rybníky. Pozemní stavbou se rozumí jednotky, venkovní úpravy a 

stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními 

konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Stavby inženýrské a 

speciální pozemní, jsou stavby dopravní, vodní, pro rozvod energií a vody, kanalizace, věže, 

stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny a další stavby speciálního charakteru. 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) § 2 odst. 3 se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo 

montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební 

výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se také považuje 

výrobek plnící funkci stavby. Stavba sloužící reklamním účelům, je stavba pro reklamu. 

2.4 RODINNÝ DŮM 

Dle ČSN 734301 je rodinný dům menší samostatná budova o jednom nebo několika 

podlažích, nejvýše však dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví určená k bydlení, 

v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Obvykle ji 

obývá jedna rodina nebo skupina osob, která tvoří společně jednu domácnost. Rodinný dům 

obsahuje maximálně tři byty. 

2.5 UŽITNÁ PLOCHA 

Do užitné plochy jsou započítány veškeré plochy obytné budovy. Do této plochy 

nezapočítáváme stěny, sloupy, komíny atd. Započítávány jsou však např. kuchyňské linky a 

vestavěné skříně. 
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2.6 ZASTAVĚNÁ PLOCHA 

Dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů uvádí ve své 

příloze č. 1 postup stanovení zastavěné plochy stavby. „Zastavěnou plochou stavby se rozumí 

plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních 

i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.“ 

2.7 CENA OBVYKLÁ (TRŽNÍ, OBECNÁ) 

Lze ji definovat jako cenu, za kterou lze tutéž nebo srovnatelnou věc v daném čase a na 

daném místě prodat či koupit. 

Dle zákona č. 151/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů se „majetek a služba oceňují 

obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro 

účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě 

obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 

styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, 

avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů 

prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se 

rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných 

kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní 

vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná 

majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci 

a určí se porovnáním. „ 

2.8 ZHODNOCENÍ STAVBY 

Dle § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů se 

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební 

úpravy, rekonstrukce a modernizace stávajícího dlouhodobého majetku Důležité je vysvětlení 

rozdílných pojmů rekonstrukce a modernizace. Rekonstrukcí jsou míněny takové zásahy do 

majetku, které zapříčiní změnu jeho účelu nebo změnu jeho technických parametrů. 

Modernizací je myšleno rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti dlouhodobého majetku.  

Pro případ provedení rekonstrukčních stavebních prací existuje řada možností výpočtu 

zhodnocení stavby. Jednou z variant je dle Bradáče (2006) ocenění provedených stavebních 

prací. Dle tohoto případu je proveden výpočet ceny uvedených prací většinou pomocí ceníku 

stavebních prací a materiálů, používaných k datu ocenění. Je nezbytné zmínit, že závazné 
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ceníky neexistují, existují jen ceníky doporučené různými organizacemi, například Cenová 

soustava ÚRS, Cenová soustava RTS DATA, Callida.  

3 VLASTNÍ ZKOUMÁNÍ 

Místní šetření rodinného domu se zaměřením bylo provedeno 1. 9. 2017 s pomocí nestranného 

pomocníka při měření a za přítomnosti majitele domu. Majitelem bylo umožněno seznámit se 

s kompletně celým oceňovaným objektrem. Prohlídka byla provedena důkladně, a byl pořízen 

podrobný záznam ohledání. K měření bylo využito pásmo, ke zhotovení fotodokumentace byl 

použit digitální fotoaparát. 

3.1 NEMOVITOST OCEŇOVANÁ 

Jedná se o řadový přízemní rodinný dům a zahradu za domem. Poloha domu se nachází 

ve staré zástavbě, dle sdělení vlastníka postaven po roce 1940. Projektová dokumentace 

k nemovitosti nebyla k dispozici, proto byla vytvořena nově autorkou diplomové práce 

elektronické podobě v programu Autodesk AutoCAD.  

3.1.1 Stávající stav rodinného domu 

Dům je zděný, bez podsklepení se sedlovou střechou, má dvě nadzemní podlaží. Ve 

druhém nadzemním podlaží je půda. Dispozice domu je 2+1, užitná plocha je 100,68 m2, plocha 

pozemku je 486,09 m2. Základy jsou z betonu s částečnou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé 

nosné konstrukce jsou zděné z CPP v tloušťce 300 mm a 450 mm. Svislé nenosné konstrukce 

jsou zděné z CPP v tloušťce 150 mm.  Stropy jsou dřevěné s rovnými podhledy. Střecha je 

sedlová. Krytina je z keramických tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. 

Fasáda je původní, pouze z uliční strany je nově proveden fasádní nátěr. Vnitřní omítky jsou 

vápenné štukové. Konstrukce podlah z části dřevěné prkenné podlahy a částečně keramické 

dlažby a betonové. Okna jsou plastová a dřevěná. Vnitřní dveře jsou dřevěné v obložkových 

zárubních, dveře vstupní jsou dřevěné v  ocelových zárubních. Vytápění v RD je pouze v 

obytných místností č. 101 a č. 105 lokálními plynovými topidly. Zdrojem teplé vody je 

elektrický bojler umístěný v koupelně. Vana, WC je splachovací. Dům nemá bleskosvod. RD 

je napojen na IS: veřejný vodovod, veřejný plynovod, veřejná kanalizace a elektřina. 

Fotodokumentace pořízena na místním šetření viz Příloha č. 1. Stávající stav je zaznačen 

v projektové dokumentaci ve výkresu č. 1, M 1:50 (viz Příloha č. 2) a výkresu č. 2, M 1:50 (viz 

Příloha č. 3). 
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Na domě nebyly prováděny zásadnější přístavby a nástavby. Stávající stavebně 

technický stav RD odpovídá jeho stáří a údržbě, prvky krátkodobé životnosti jsou již zcela 

opotřebovány. Pro uvedení domu do běžného technického stavu a obvyklého standardu 

vybavení je potřeba provést rozsáhlejší stavební úpravy. 

3.1.2 Navrhovaná rekonstrukce rodinného domu 

V rámci rekonstrukce je navržena změna dispozičního řešení rodinného domu. 

Rekonstrukce se bude týkat interiéru i exteriéru. Cílem projektu rekonstrukce bylo vytvoření 

moderního rodinného bydlení.  

V původním stavu nemovitosti před rekonstrukcí byla dispozice domu 2 + 1. Nový 

dispoziční stav je 3 + kk.  

V pokoji č. 1 s plochou 12,48 m2, který je po rekonstrukci uvažován jako ložnice nebo 

pracovna nastala změna oproti původnímu stavu ve změně dřevěné podlahové konstrukce na 

keramickou konstrukci podlahy. V místnosti č. 102 s plochou 10,14 m2, která slouží jako 

koupelna s WC zůstalo stejné dispoziční řešení sanitární techniky, které však bylo kompletně 

vyměněno na odpovídající současný standard včetně výměny podlahových krytin. Nový obklad 

byl místo původního lokálního rozmístění položen celoplošně. Bojler na ohřev vody byl 

nahrazen ekonomicky efektivním plynovým kotlem, který je zároveň zdrojem vytápění celého 

 Obr. č.  1 – Pohled z ulice, zdroj: fotografie z vlastního šetření 
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domu. Z koupelny je plánováno vyvedení nového odvětrávání svedeného do zahrady. Místnost 

č. 103 s plochou 11,43 m2 slouží jako chodba rozdělující dům na dvě částí a je zároveň hlavním 

průchozím koridorem domu. V chodbě je projektována výměna půdních skládacích schodů. 

Místnost č. 104 s plochou 6,22 m2 je druhá chodba, navrženou rekonstrukcí však byla změněna 

na závětří s novou podlahou z litého teraca. Je navrhováno odstranění stávajících okenních a 

dveřních konstrukcí a vybourání parapetních konstrukcí na volný prostor s cílem prosvětlení 

místnosti č. 106. V pokoji č. 2 s plochou 26,7 m2, který je po rekonstrukci uvažován jako 

ložnice nebo dětský pokoj nastala změna oproti původnímu stavu ve změně dřevěné podlahové 

konstrukce na keramickou konstrukci podlahy. Zásadní dispoziční změnou je propojení 

místnosti původního skladu a původní kuchyně. Tímto zásahem vznikne vzdušný propojený 

obývací pokoj s kuchyní s celkovou plochou 35,38 m2. Z původních dveří do chodby je 

vytvořeno francouzské okno s výhledem na zahradu. V celé nově uvažované místnosti je 

navrhována keramická dlažba. V místnosti je projektován kuchyňský kout s ostrůvkem na míru. 

V rámci rekonstrukce je navržena výměna všech interiérových dřevěných dveří včetně 

zárubní za nové odpovídající aktuálním estetickým požadavkům. Taktéž byly zrestaurovány 

veškeré stěny a stropy byly sníženy sádrokartonovými podhledy a nová výmalba v prostorách 

celého domu. Je plánována výměna všech rozvodů vody, elektřiny a vnitřní kanalizace. Je 

navržena přípojka plynu ke kotli a rozvedení topení po celém domě včetně osazení novými 

radiátory. 

V exteriéru je navrženo zateplení celého domu z expandovaného polystyrénu a nový 

fasádní nátěr, taktéž je navržena výměna oken a vstupních dveří. Dle projektu vzniknou nová 

vstupní dveře na pomezí místnosti č. 103 a nového závětří. Je plánován bleskosvod a uzemnění, 

které před rekonstrukcí chybělo. Na střešní konstrukce je navrženo nové laťování a střešní 

krytina z keramických tašek. Taktéž jsou navrženy kompletní klempířské práce na střešní 

konstrukci. 

Důvodem těchto stavebních úprav je rekonstrukce stávajících konstrukcí a vybavení za 

účelem dosažení standardu moderního bydlení.  

3.1.3 Výpis stavebních úprav za účelem rekonstrukce rodinného domu 

Navržené demontážní a odstraňovací úpravy jsou definovány v následujícím soupisu 

(podrobný položkový rozpočet na tyto stavební úpravy viz Příloha č. 6) a zaznačeny ve 

vytvořené projektové dokumentaci výkres č. 3, M 1:50. (viz Příloha č. 4): 

- vybourání příčky mezi místností č. 106 a č. 107 
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- vybourání obvodového zdiva v místnosti č. 104 v místech stávajících oken a vstupních 

dveří 

- odstranění stávajících konstrukcí podlah (keramická dlažba) v místnostech č. 102, 103, 

104 

- odstranění stávajících konstrukcí podlah (dřevěná prkenná podlaha) a částečné 

odstranění zeminy v místnostech č. 101, 105, 107 

- odstranění keramických obkladů stěn v místnosti č. 102  

- odstranění dřevěného obkladu v místnosti č. 107 

- odstranění vnitřních omítek v místnosti č. 101, 102, 103, 105, 106, 107 

- odstranění plastových oken v místnosti č. 101, 102, 105 a dřevěných oken v místnosti 

č. 104, 107 

- odstranění venkovních a vnitřních okenních parapetů v místnostech č. 101, 102, 104, 

105 a 107 

- odstranění venkovních dřevěných dveří vč. ocelové zárubně v místnosti 103, 104 

- odstranění vnitřních dřevěných dveří vč. dřevěné obložkové zárubně v místnosti 101, 

102, 103, 105, 106, 107 

- demontáž sanitární keramiky v místnosti č. 102 

- demontáž rozvodů studené a teplé vody a vnitřní kanalizace  

- demontáž svítidel, rozvaděče, zásuvek a spínačů 

- demontáž kuchyňské linky v místnosti č. 107 

- demontáž lokálních plynových otopných těles v místnosti č. 101 a č. 105 

- demontáž bojleru v místnosti č. 102 

- demontáž půdního výlezu v místnosti č. 103 

- demontáž laťování, keramické střešní krytiny 

- demontáž střešních okapních žlabů a svodů, oplechování 

Navržené rekonstrukční úpravy jsou definovány v následujícím soupisu (položkový 

rozpočet na tyto rekonstrukční úpravy viz Příloha č. 8) a zaznačeny ve vytvořené projektové 

dokumentaci výkres č. 4, M 1:50. (viz Příloha č. 5): 

- podkladní betonová nosná deska a hydroizolace v místnosti 101, 105, 107  
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- konstrukce podlah v interiéru s povrchovou úpravou keramická dlažba v místnosti 101, 

102, 103, 105, 106 

- konstrukce venkovní podlahy s povrchovou úpravou lité teraco v místnosti č. 104 

- sádrokartonové podhledy v místnostech č. 101, 102, 103, 105, 106 

- vnitřní povrchové úpravy – omítky a výmalba v místnosti č. 101, 102, 103, 105, 106, 

107 

- vnitřní povrchové úpravy – keramický obklad v místnosti č. 102, 107 

- plastové výplně okenních otvorů, plastové vnitřní okenní parapety v místnosti č. 101, 

102, 105, 107 

- vnější pozinkované okenní parapety v místnostech č. 101, 102, 105, 106 

- výplně dveřních otvorů včetně zárubní – vnitřní dřevěné dveře v místnosti č. 101, 102, 

105, 106 a vchodové plastové dveře v místnosti č. 103 

- sanitární keramika v místnosti č. 102 

- ústřední vytápění, plynový kotel v místnosti č. 102, rozvod plynové přípojky do 

místnosti č. 102 

- otopná tělesa v místnosti č. 101, 102, 103, 105, 106 

- kuchyňská linka na míru v místnosti č. 106 

- rozvody studené a teplé vody, kanalizace a rozvody elektřiny 

- půdní výlez včetně žebříku v místnosti č. 103 

- laťování střešní konstrukce a střešní keramická krytina 

- klempířské práce, střešní svody a okapy  

- zateplení domu a nový fasádní nátěr 

- bleskosvod domu 

3.1.4 Stanovení ceny stavebních úprav rodinného domu 

Pro stanovení ceny stavebních úprav byla zvolena Cenová soustava ÚRS, rozpočtový 

SW KROS, cenová úroveň 2018/1. Výběr rozpočtového SW KROS byl zvolen pro celkovou 

přehlednost a intuitivnost systému i pro nového uživatele. Náklady na navržené demontážní a 

odstraňovací úpravy jsou vyčísleny v podrobném položkovém rozpočtu, viz Příloha č. 6 (v 

Příloze č. 7 jsou přiloženy pomocné výpočty pro stanovení položkového rozpočtu). Náklady na 
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navržené rekonstrukční úpravy jsou vyčísleny v položkovém rozpočtu RYRO viz Příloha č. 8 

(v Příloze č. 9 jsou přiloženy pomocné výpočty pro stanovení položkového rozpočtu). 

3.2 DATABÁZE RODINNÝCH DOMŮ PRO TRŽNÍ OCENĚNÍ 

NEMOVITOSTI 

Pro účely ocenění nemovitosti metodou přímého porovnání byly vytvořeny databáze. 

Databáze byla vytvořena z internetového volně přístupného realitního portálu www.sreality.cz, 

který je v současnosti považován za největší v ČR v období 2. 2. – 14. 5. 2018. 

Uvedené ceny nemovitostí jsou ceny inzerované, jelikož neznáme cenu skutečně 

realizovanou a předpokládáme, že byla aplikována sleva z nemovitosti a proto je použit 

koeficient redukce ceny v hodnotě 0,95 z ceny inzerované. Ceny jsou uváděny bez provize pro 

RK, která se dnes pohybuje okolo 3-6% z ceny nemovitosti a bez daně z nabytí nemovitostí, 

která je v současnosti 4% a platí ji nově vždy kupující. 

S energetickou náročností budovy není počítáno. Průkaz energetické náročnosti budovy 

nebyl doposud majitelem předložen, resp. je ve stádiu zpracování. V souladu s právní úpravou 

proto RK uvádí energetickou třídu G. 

Pro databázi byly vybrány tři lokality v rozdílných okresech ve vzdálenosti do 50 km 

od krajského města Brna – obec Hostěradice, městys Boleradice, město Koryčany limit počtu 

obyvatel pro vybrané lokality byl 5000 obyvatel. 

3.2.1 Databáze pro lokalitu Boleradice 

Databáze rodinných domů pro lokalitu Boleradice viz Příloha č. 6 a č. 9. 

1. výřezy z map:  
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a.) Mapa s vyznačením polohy obce 

 
Obr. č.  2 – Mapa s vyznačením polohy městyse Boleradice (zdroj: mapy.cz) 

 
 

b.) Mapa s vyznačením předmětné lokality v obci 

 
Obr. č.  3 – Základní mapa s vyznačením předmětné lokality v městyse Boleradice (zdroj: 
mapy.cz) 
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c.) Letecký snímek 

 
Obr. č.  4 – Letecký snímek z roku 2015 s vyznačením předmětné lokality v městyse Boleradice 
(zdroj: mapy.cz) 

 

2. Informace o obci: 

- Městys Boleradice, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, 42 km od Brna 

a. Počet obyvatel – 889 obyvatel, podle Malého lexikonu obcí k 1. 1. 2017 

b. Napojení na inženýrské sítě  

V obci Boleradice se nachází vodovod, plynovod a obec je plně elektrifikována. 

- připojení na veřejný vodovod: ano 

- připojení na veřejnou kanalizační síť: ano 

- připojení na plyn z veřejné sítě: ano 

- připojení na elektřinu: ano 
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 c. Občanská vybavenost obce 

Mateřská škola - 1, Základní škola – nižší stup. (1. -5. roč.) - 1,  pošta- 1, obchod - 3, 

pohostinská zařízení - 6, knihovna - 1, sportovní hřiště – 2, stadion – 1, tělocvična – 2, 

divadlo – 1. 

 d. Dopravní dostupnost obce a v obci  

- automobilová doprava – napojení obce ze tří směrů  

1. směr 12 km z města Hustopeče, kde se nachází sjezd z dálnice D2 Brno - Bratislava. 

2. směr 10 km Šitbořice, napojení na silnici 380 směr Brno. 

3. směr 12 km Klobouky u Brna, napojení na silnici 380 směr Hodonín. 

- autobusová doprava přímé linky 543 IDSJMK z Klobouk u Brna (autobusové napojení 

Klobouky-Brno a Hodonín) a Hustopečí (autobusové napojení Břeclav a Mikulov, Hustopeče-

Šakvice napojení na mezinárodní železniční koridor). Linka 610 IDSJMK spojuje Boleradice 

se železniční zastávkou v Sokolnicích. 

- obcí prochází Velkopavlovická cyklostezka. Tato cyklostezka vede jedním směrem do 

Šitbořic a druhým do Velkých Pavlovic, v obou směrech navazuje na další cyklostezky.  

 3. Přístup k vybrané nemovité věci, možnost parkování:  

Přístup k nemovitosti je zajištěn po zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví 

městyse Boleradice. Parkování je možné přímo u domu.  

3.2.2 Databáze pro lokalitu Hostěradice 

Databáze rodinných domů pro lokalitu Hostěradice viz Příloha č. 7 a č. 10. 

1. výřezy z map:  
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a.) Mapa s vyznačením polohy obce 

 
Obr. č.  5 - Mapa s vyznačením polohy obce Koryčany (zdroj: mapy.cz) 

b.) Mapa s vyznačením předmětné lokality v obci 

 
Obr. č.  6 - Základní mapa s vyznačením předmětné lokality v obci Hostěradice (zdroj: mapy.cz) 
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c.) Letecký snímek 

  
Obr. č.  7 - Letecký snímek z roku 2015 s vyznačením předmětné lokality v obci Hostěradice 
(zdroj: mapy.cz) 

 

2. Informace o obci: 

- Obec Hostěradice, Jihomoravský kraj, Okres Znojmo, vzdálen 45 km od Brna  

a. Počet obyvatel – 1496 obyvatel, podle Malého lexikonu obcí k 1. 1. 2017 

b. Napojení na inženýrské sítě  

V obci Hostěradice se nachází vodovod, plynovod a obec je plně elektrifikována. 

- připojení na veřejný vodovod: ano 

- připojení na veřejnou kanalizační síť: ano 

- připojení na plyn z veřejné sítě: ano 

- připojení na elektřinu: ano 

c. Občanská vybavenost obce 

Mateřská škola - 1, Základní škola - nižší stup. (1. -5. roč.) - 1, pošta – 1, obchod – 4, 

pohostinská zařízení - 1, knihovna-1, benzínová stanice – 1, kulturní dům – 1, motel – 1, 

sportovní hřiště – 1, tělocvična – 1. 
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 d. Dopravní dostupnost obce a v obci  

- automobilová doprava – obec leží nedaleko silnice první třídy 53 spojující Pohořelice 

a Znojmo s dálničním napojením na Brno. Od silnice 53 vedou do Hostěradice 2 silnice druhé 

třídy a to 397, a 400, která spojuje obec Hostěradice s Miroslaví. Obcí prochází také silnice II. 

třídy 413 spojující Moravský Krumlov se Znojmem a přechodem hraničním přechodem 

Hnanice / Mitterretzbach. 

- autobusová doprava přímé linky spojující Znojmo, Moravský Krumlov a Ivančice 

(linka 432 IDSJMK. Obcí projíždí regionální autobus linky 158 (IDSJMK) spojující Břežany a 

Horní Dunajovice a také linka 810 (IDSJMK) spojující Znojmo a Miroslav.  

- Hostěradicemi prochází cyklotrasa 5006 Znojemská, která protíná Znojmo, Moravský 

Krumlov a Jevišovice. 

 3. Přístup k vybrané nemovité věci, možnost parkování:  

Přístup k nemovitosti je zajištěn po zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví obce 

Hostěradice. Parkování je možné přímo u domu.  

3.2.3 Databáze pro lokalitu Koryčany  

Databáze rodinných domů pro lokalitu Koryčany viz Příloha č. 8 a č. 11. 

1. výřezy z map:  
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a.) Mapa s vyznačením polohy obce 

 
Obr. č.  8 - Mapa s vyznačením polohy města Koryčany (zdroj: mapy.cz) 

b.) Mapa s vyznačením předmětné lokality v obci 

 
Obr. č.  9 - Základní mapa s vyznačením předmětné lokality v městě Koryčany (zdroj: mapy.cz) 
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c.) Letecký snímek 

 
Obr. č.  10 - Letecký snímek z roku 2015 s vyznačením předmětné lokality v městě Koryčany 
(zdroj: mapy.cz) 

 

2. Informace o obci: 

- město Koryčany, Zlínský kraj, Okres Kroměříž, vzdálen 49 km od Brna  

a. Počet obyvatel – 2 811 obyvatel, podle Malého lexikonu obcí k 1. 1. 2017 

b. Napojení na inženýrské sítě  

V obci Hostěradice se nachází vodovod, plynovod a obec je plně elektrifikována. 

- připojení na veřejný vodovod: ano 

- připojení na veřejnou kanalizační síť: ano 

- připojení na plyn z veřejné sítě: ano 

- připojení na elektřinu: ano 

c. Občanská vybavenost obce 
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Mateřská škola - 1, Základní škola – nižší stup. (1. -5. roč.) - 1, pošta – 1, obchod – 4, 

pohostinská zařízení - 5, knihovna - 4, kulturní zařízení – 1, venkovní bazén – 1, sportovní 

hřiště – 1, tělocvična – 2, stadion – 1, lékárna – 2, domov pro seniory – 1, 

 d. Dopravní dostupnost obce a v obci  

- automobilová doprava – v blízkosti Koryčan vede trasa silnice první třídy E50 

spojující Brno s Uherským Hradištěm a dále slovenským Trenčínem. Obcí prochází silnice II. 

třídy 432 spojující Hodonín s Kroměříží a Holešovem a také silnice II. třídy spojující Bohdalice 

a Nesovice s Koryčany.  

- autobusová doprava – autobusová linka 800700 spojuje přes Koryčany Brno a Uherské 

Hradiště. Linka 770060 spojuje přes Koryčany Kyjov s Kroměříží. Linka 650 spojuje Koryčany 

se železniční zastávkou v Nesovicích. Místní linka 770160 spojuje jednotlivé části obce. 

- cyklistická doprava – obcí prochází cyklostezka 473 spojující Staré město 

s Rajhradicemi. 

3. Přístup k vybrané nemovité věci, možnost parkování: 

Přístup k nemovitosti je zajištěn po zpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví města 

Koryčany. Parkování je možné přímo u domu.  

4 VYHODNOCENÍ VLASTNÍHO ZKOUMÁNÍ 

V této kapitole je provedeno vyhodnocení zkoumání výpočtu obvyklé ceny a nákladů 

na navrženou rekonstrukci. Výsledky jsou zpracovány do přehledných tabulek s komentářem. 

Výsledky navržené obvyklé ceny nemovitosti před a po rekonstrukci jsou uvedeny 

v tabulce č. 1. Byly stanoveny na základě metody přímého porovnání tržních cen pomocí 

databází vytvořených z veřejně přístupného realitního internetového portálu. V tabulce č.1 jsou 

uvedeny obvyklé ceny před rekonstrukcí a obvyklé ceny po rekonstrukci. 

Tab. č. 1 – Obvyklé tržní ceny  RD před a po rekonstrukci 

Lokalita 
Obvyklá cena RD 

stanovena tržní oceněním 
před rekonstrukcí (v Kč) 

Obvyklá cena RD 
stanovena tržním 

oceněním po rekonstrukci 
(v Kč) 

Boleradice 850 000 2 750 000 

Hostěradice 750 000 2 000 000 

Koryčany 700 000 2 000 000 
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Z výše uvedených výsledků vyplývá, že nejvyšší obvyklá cena nemovitosti před i po 

rekonstrukci je v obci Boleradice. Lokality Koryčany a Hostěradice vykazují téměř totožné 

hodnoty.  

Jako hlavní důvod pro vyšší cenu nemovitosti v lokalitě Boleradice spatřuji napojení lokality 

na dálniční síť a nejlepší spojení s krajským městem Brnem. Vzhledem k velmi vysokým 

cenám realit v krajském městě Brně hledá stále více obyvatel bydlení v okolí města a jednou 

z podmínek je kvalitní dopravní dostupnost. Dalším důležitým faktorem je atraktivita lokality 

– blízkost CHKO Pálava, vodní nádrže Nové mlýny, hustá síť cyklostezek, tradice vinařské 

kultury a v neposlední řadě blízkost velmi turisticky atraktivního města Mikulov a blízkost 

sousedního Rakouska. V lokalitě Boleradice byla také zaznamenána nejvyšší poptávka na 

realitním trhu z daných lokalit. 

V následující tabulce jsou uvedeny sumární náklady na navrženou rekonstrukci domu dle 

projektu autora a je uveden podíl typu stavebních prací v procentech. 

 

Tab. č. 2- Náklady na navrženou rekonstrukci domu 

Rekapitulace rozpočtů Cena rekonstrukčních prací 
s DPH (v Kč) 

Podíl prací na celku (v 
%) 

RD Podrobný položkový 
rozpočet - demontážní a 

odstraňovací úpravy 
168 299 9,5 

RD Položkový rozpočet 
RYRO – rekonstrukční 

úpravy 
1 596 142 90,5 

Celkem 1 764 442 100 

 

Výše skutečných nákladů provedených stavebních prací se může mírně lišit na základě 

výběru dodavatele a aktuální situaci na stavebním trhu. Počítá se s dodavatelskými pracemi, 

pokud by se jednalo o stavbu svépomocí, mohou být některé nákladové položky výrazně nižší. 

Z tabulky je patrné, že přibližně deset procent nákladů připadá na demontážní a odstraňovací 

práce a přibližně devadesát procent na rekonstrukční činnosti. V kalkulaci rozpočtů nebylo 

počítáno s vedlejšími rozpočtovými náklady, jako jsou náklady projekt. 
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V tabulce č. 3 je znázorněna obvyklá cena nemovitosti v jednotlivých lokalitách před 

rekonstrukcí a sumární náklady na navrženou rekonstrukci. V posledním sloupci je uveden 

součet celkových nákladů rekonstrukce a obvyklá cena RD před rekonstrukcí. 

 

Tab. č. 3 -  Sumární náklady navrhované obvyklé ceny RD (před rekonstrukcí) a ceny 
rekonstrukce 

Lokalita 

Navrhovaná 
obvyklá cena RD 
před rekonstrukcí 

(v Kč) 

Cena rekonstrukce 
(v Kč) 

Původní cena RD + 
náklady na 

rekonstrukci vč. 
DPH (v Kč) 

Boleradice 850 000 1 764 442 2 614 442 

Hostěradice 800 000 1 764 442 2 514 442 

Koryčany 750 000 1 764 442 2 464 442 

 

V tabulce č. 4 je uvedeno porovnání obvyklé ceny po rekonstrukci s cenou původní před 

rekonstrukcí, ke které jsou připočteny náklady na rekonstrukci. 

Tab. č. 4- Porovnání hodnot obvyklé ceny RD po rekonstrukci a sumy obvyklé ceny RD před 
rekonstrukcí s náklady na rekonstrukci 

 

Lokalita 

Původní cena 
RD + náklady 

na rekonstrukci 
vč. DPH (v Kč) 

Navrhovaná 
cena RD po 

rekonstrukci 

 (v Kč) 

Rozdíl hodnot 

cena RD (po 
rekonstrukci) – suma 

ceny RD před 
rekonstrukcí a 

náklady na 
rekonstrukci vč. DPH 

(v Kč) 

Procentní 
vyjádření 

rozdílu 
hodnot 
(v %) 

Boleradice 2 614 442 2 750 000 135 558 5 

Hostěradice 2 514 442 2 000 000 -514 442 -20 

Koryčany 2 464 442 2 000 000 -464 442 -19 

 

Z výsledků vyplývá, že jedinou lokalitou kde není ekonomicky ztrátové a neefektivní je 

investovat do rekonstrukce nemovitosti v lokalitě Boleradice, kde zhodnocení rekonstrukce 

bylo ve výši 135 500 Kč a hodnota se zvýšila o 5 procent proti původní ceně a nákladům na 

rekonstrukci. Naopak v případech lokality Hostěradice a Koryčany byla stanovená obvyklá 

cena nemovitosti po rekonstrukci výrazně nižší než stanovená obvyklá cena před rekonstrukcí 

v součtu s náklady na rekonstrukci. Z toho vyplývá, že je neekonomické do nemovitostí 
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podobných parametrů v těchto lokalitách investovat před plánovaným prodejem nemovitosti. 

Lze předpokládat, že při zvýšení prodejní ceny nemovitosti na výši ceny kupní před 

rekonstrukcí a nákladů na rekonstrukci by byly nemovitosti velmi těžko prodejné. 

 V tabulce č.5 je uveden podíl stavebních prací na ceně obvyklé před rekonstrukcí a po 

rekonstrukci. 

 

Tab. č. 5- Procentní vyjádření podílů ceny rekonstrukčních prací s DPH a obvyklé ceny RD 
před a po rekonstrukci (v %) 

 
Lokalita 

Procentní vyjádření podílu 
ceny rekonstrukčních prací 
s DPH a obvyklé ceny RD 
před rekonstrukcí (v %) 

Procentní vyjádření podílu 
ceny rekonstrukčních prací 
s DPH a obvyklé ceny RD 

po rekonstrukcí (v %) 

Boleradice 208 64 

Hostěradice 235 88 

Koryčany 252 88 

 

Z výsledků plyne, že celkové náklady na rekonstrukci jsou přibližně 2 – 2,5krát vyšší než 

původní obvyklá cena nemovitostí před rekonstrukcí. Z výsledků tedy plyne, že rekonstrukční 

práce jsou mnohem nákladnější položkou než samotné pořízení nemovitosti před rekonstrukcí. 

Pro hlubší záběr diplomové práce byly vybrány další dvě výrazně odlišné lokality s co 

nejvíce totožnými parametry nemovitosti. Jsou předpokládány stejné náklady na rekonstrukci. 

První lokalita se nachází v okrajové městské části Brna, druhá lokalita se nachází na východním 

okraji Prahy.  

V tabulce č. 6 jsou uvedeny obvyklé ceny před rekonstrukcí a obvyklé ceny po 

rekonstrukci 

 

Tab. č. 6 - Obvyklé tržní ceny  RD před a po rekonstrukci 

Lokalita 
Obvyklá cena RD 

stanovena tržní oceněním 
před rekonstrukcí (v Kč) 

Obvyklá cena RD 
stanovena tržním oceněním 

po rekonstrukci (v Kč) 

Brno – městské části 2 690 000 5 250 000 

Praha - obce sousedící v 
těsnosti 3 450 000 8 990 000 
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Z výsledků je patrná násobně vyšší obvyklá cena RD před i po rekonstrukci než ve 

venkovských lokalitách. Obzvláště výrazný rozdíl je v obvyklé ceně RD po rekonstrukci 

v oblasti Prahy. 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny sumární náklady na navrženou rekonstrukci domu dle 

projektu autora a je uveden podíl typu stavebních prací v procentech. 

 
Tab. č.  7- Sumární náklady navrhované obvyklé ceny RD (před rekonstrukcí) a ceny 

rekonstrukce 

Lokalita 
Obvyklá cena RD 
před rekonstrukcí 

(v Kč) 

Cena rekonstrukce 
(v Kč) 

Původní cena RD + 
náklady na 

rekonstrukci vč. 
DPH (v Kč) 

Brno – městské 
části 2 690 000 1 764 442 4 454 442 

Praha - obce 
sousedící v těsnosti 3 450 000 1 764 442 5 214 442 

 
V rámci tohoto porovnání je uvažováno s totožnými náklady na stavební rekonstrukci jako 

v případě venkovských lokalit, cena však záleží na aktivitě na stavebním trhu v dané lokalitě a 

mnoha dalších aspektech. V reálné situaci se tedy může cena na stavební rekonstrukci lišit. 

V tabulce č. 8 je uvedeno porovnání obvyklé ceny po rekonstrukci s cenou původní před 

rekonstrukcí, ke které jsou připočteny náklady na rekonstrukci. 

 

Tab. č. 8 - Porovnání hodnot obvyklé ceny RD po rekonstrukci a sumy obvyklé ceny RD před 
rekonstrukcí s náklady na rekonstrukci 

 
Lokalita 

Původní 
cena RD + 
náklady na 

rekonstrukci 
vč. DPH (v 

Kč) 

Navrhovaná 
cena RD po 

rekonstrukci 
 (v Kč) 

Rozdíl hodnot 
cena RD (po 

rekonstrukci) – suma 
ceny RD před 

rekonstrukcí a náklady 
na rekonstrukci vč. DPH 

(v Kč) 

Procentní 
vyjádření 

rozdílu 
hodnot 

(v %) 

Brno – městské 
části 4 454 442 5 250 000 795 558 18 

Praha - obce 
sousedící v 

těsnosti 
5 214 442 

8 990 000 3 775 558 72 
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Z výsledků vyplývá, že v obou lokalitách je výhodné nemovitost rekonstruovat, jelikož 

se tím výrazně zvýší tržní hodnota nemovitosti. Tento poměr je významný především v pražské 

lokalitě, kde po rekonstrukci vznikl rozdíl obvyklé ceny RD před rekonstrukcí v součtu se 

stavebními náklady na rekonstrukci proti obvyklé ceně RD vznikl rozdíl 72%, což činí 

v absolutních číslech 3 775 558. V lokalitě Brno není tento rozdíl tak výrazný, přesto je však 

výhodné do rekonstrukce RD investovat.  

 V tabulce č. 9 je uveden podíl stavebních prací na ceně obvyklé před rekonstrukcí a po 

rekonstrukci. 

Tab. č.  9 - Procentní vyjádření podílů ceny rekonstrukčních prací s DPH a obvyklé ceny RD 
před a po rekonstrukci (v %) 

 

Lokalita 

Procentní vyjádření podílu 
ceny rekonstrukčních prací 
s DPH a obvyklé ceny RD 
před rekonstrukcí (v %) 

Procentní vyjádření podílu 
ceny rekonstrukčních prací 
s DPH a obvyklé ceny RD 

po rekonstrukcí (v %) 

Brno – městské části 66 34 

Praha - obce sousedící v 
těsnosti 

51 20 

 

5 ZÁVĚR 

V diplomové práci byl zkoumán vliv provedených stavební prací na tržní hodnotu 

rodinného domu a porovnání tohoto vlivu v různých lokalitách. Z výsledků zkoumání je patrné, 

že zhodnocení stavebními pracemi je rozdílné. V podobných lokalitách na venkově není rozdíl 

příliš výrazný. Při podobném počtu obyvatel obce a podobném polohy obce je navýšení 

relativně malé. Z vyhodnocení je patrné, že u obcí podobného charakteru není investice do 

rekonstrukce ekonomicky příliš výhodná, pouze v jedné z lokalit byla výsledná cena vyšší než, 

obvyklá cena před rekonstrukcí a součet nákladů na rekonstrukci. V lokalitách, kde vychází 

rekonstrukce ztrátově lze polemizovat o prodejnosti nemovitosti po rekonstrukci za vyšší cenu 

tak, aby byly alespoň náklady na rekonstrukci a původní obvyklá cena pokryty. Lze se 

domnívat, že u obcí s ještě menším počtem obyvatel, vyšší vzdáleností od velkých měst a s 

nižší turistickou atraktivitou se bude rekonstrukce stávat ještě více nerentabilní. Tyto podmínky 

platí i opačně.  

Pro ověření tohoto tvrzení byly ve zjednodušeném porovnání vybrány dvě obdobné 

nemovitosti v naprosto odlišných lokalitách a to dvou největších měst ČR – Prahy a Brna. 
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Z následného porovnání plyne, že je velmi ekonomicky efektivní rekonstruovat tyto typy 

nemovitostí ve velkých městech, kde rostou ceny nemovitostí meziročně v řádu desítek procent. 

Hlavní cíl práce byl tedy pomocí splnění dílčích cílů naplněn a výsledky lze do určité 

míry zobecnit a jsou aplikovatelné pro vlastníky nemovitostí či zájemce o nemovitosti 

v podobných lokalitách. Dalším okruhem, který může výsledky práce využít, jsou 

profesionálové a realitní makléři v daných lokalitách. 
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6 VYSVĚTLENÍ ZKRATEK 
§ - paragraf 

IS – inženýrské sítě 

k.ú – katastrální území 

Kč – korun českých 

m – metry  

m² –  metry čtvereční 

mm - milimetry 

SW - software 

odst. – odstavec 

č. - číslo 
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