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Autor práce si klade za cíl shromáždit a utřídit teoretické poznatky z oblasti oceňování 

nemovitostí v rámci ČR i zahraničí a následně získané teoretické znalosti aplikovat na 
konkrétní nemovitosti v legislativním prostředí ČR. Tento cíl je poměrně náročný jak po 
teoretické stránce, pro šíři zadaného tématu a zaměření na zahraniční metodiky 
oceňování, tak na aplikaci získaných znalostí na konkrétní nemovitost v rámci ČR. 

Vytyčený cíl diplomové práce autor splnil ve všech směrech. Velice podrobně se 
věnoval teoretické části práce, kde popsal a vysvětlil základní pojmy, související 
legislativu a také metodologii hromadného oceňování nemovitostí v zahraničí. Získané 
teoretické znalosti pak uplatnil při ocenění dvou rodinných domů, na jejichž základě pak 
výpočtem stanovil výši daně z převodu nemovitosti a daně z nemovitosti. Předložená 
praktická část diplomové práce je detailně zpracovaná. 

V závěru práce se autor věnoval rekapitulaci a souhrnu výsledků výpočtů. Na základě 
provedených ocenění, která provedl na dvou rodinných domech dle platné legislativy ČR, 
vypracoval srovnání výše daně z nemovitosti v kontextu ČR – USA. Autor poměrně 
detailně popsal použití metod hromadného oceňování nemovitostí v zahraničí, avšak dle 
mého názoru mohl ve svém hodnocení více rozebrat možnosti a podmínky pro zavedení 
hromadného oceňování v rámci ČR. 

Předložená diplomová práce je strukturovaná v souladu se zadáním a je rozdělena 
do teoretické a praktické části. Grafická úroveň práce je dle mého názoru velmi dobrá, autor 
použil řadu grafů, map a schémat, která pomáhají orientaci v předkládané problematice a 
podporují argumentaci.  

Autor ve své diplomové práci uvedl citace a odkazy na literaturu dle norem a po 
formální stránce tak práce odpovídá požadovaným nárokům. Psaný jazyk: Čeština. 

 

Ze všech výše uvedených důvodů práci k obhajobě        d o p o r u č u j i. 
 

Klasifikační stupeň ECTS:         Velmi dobře   B/1,5 
 
 
Doplňující otázky: 

1) Existuje v rámci ČR obdobná databáze prodaných nemovitostí jako je databáze 
organizace NVM na Holandském trhu? 

2) Bylo by dle Vašeho názoru zavedení vybírání daně z nemovitosti v systému             
AD VALOREM v ČR přínosné, proč? 
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