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Diplomová práce se zabývá porovnáním ceny stavebního produktu na realizačním trhu a hodnoty
stavby na trhu s nemovitostmi s ohledem na vývoj ekonomického trhu v České republice.

První, teoretická část charakterizuje základní klasifikační systémy používané v České republice ve
stavební s ohledem na vznik a vývoj ceny stavebního produktu ve fázi realizace stavby. Následující
kapitola je věnována metodám oceňování nemovitostí, obecným pojmům a nutným podkladům pro
stanovení ceny předmětné nemovitosti resp. rodinného domu. V praktické části diplomant stanovuje
cenu zvolené nemovitosti pomoci 2 metod dle platných cenových předpisů a obecnou cenou pomocí
porovnávací metody. Na základě těchto výsledků zjišťuje optimální cenu předmětné nemovitosti na
reálném trhu s nemovitostmi za pomoci RB INDEXU.

Vvtknula bych několik skutečností:

Teoretická část:

• Postrádám bližší charakteristiku RB INDEXU, na základě kterého v praktické části
stanovujete optimální cenu nemovitosti.

Praktická část:

• použití nákladové metody při stanovení ceny rodinného domu dle § 5 vyhlášky Č. 3/2008
Sb., o provedení některých ustanovení zákona Č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplívá ze změn provedených vyhláškami
č. 456/2008 Sb., Č. 460/2009 Sb. a Č. 364/2010 Sb., je v tomto případě nevhodné, předmětná
nemovitost nesplňuje dané předpoklady pro aplikaci výše zmíněné metody.

Na základě předložené práce soudím, že student přistoupil ke zpracování závěrečné práce
zodpovědně. I přes drobné nedostatky diplomovou práci shledávám vyhovující, jak z metodického a
ekonomického hlediska, tak i po stránce obsahové a formální.

Závěrem lze tedy konstatovat, že veškeré požadavky, které byly kladeny na tuto diplomovou práci,
autor v požadované míře splnil, práce obsahuje pár drobných nepřesností a formální chyby. Protože
diplomant prokázal potřebný rozsah znalostí v teoretické i praktické části doporučuji diplomovou
práci k obhajobě.

Doplňující otázky:

1. V jakých případech je možné ocenit rodinný dům nákladovou metodou dle platných
oceňovacích předpisů?

Klasifikace: C/2 - dobře /
vt

/'

V Bmě dne 23. 1. 2012
Ing/ Kateřina Dyntarová
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