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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oce�ování 

nemovitostí v �eské republice. Zejména jaké metody jsou pro výpo�et ocen�ní 

využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému ú�elu jsou využívány. Nejprve 

je v této diplomové práci popsána problematiku oce�ování nemovitostí v �eské 

republice a v zahrani�í. Na základ� t�chto p�edpoklad� je následn� rozebrána 

problematika hromadného oce�ování.   

Pro ilustraci metod hromadného oce�ování je provedeno ocen�ní dvou soubor�

nemovitostí pro pot�eby dan� z p�evodu nemovitostí a dan� z nemovitostí v kontextu 

legislativy �eské republiky. Dále pak jsou rozebrány výhody použití takových systém�, 

využívajících metod hromadného oce�ování nemovitostí v praxi. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to explore the use of Mass Appraisal Methods in Czech 

republic. This diploma thesis specifies main use of those methods, next specifies who 

uses this methods and in which cases this methods are used. At first, there is 

description of appraisal methods used in Czech republic and abroad in this diploma 

thesis. On the basis of this knowledge utilizations of Mass Appraisal Methods are 

described. 

For illustration of Mass Appraisal Methods the appraisal of two sets of similar 

houses is performed for use of property taxes in context of legislation in Czech 

republic. Further advantages of appraisal systems are described, which use a Mass 

Appraisal Methods in praxes.    

KEY WORDS 

real estate, building, land, appraisal, appraising real estate, appraisal methods, tax, 

property market, characteristics, built-up space, built-up area  
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY OCE�OVÁNÍ 

NEMOVITOSTÍ - ZÁKLADNÍ POJMY 

Po dohod� s vedoucím práce, Prof. Ing. Kolomanem Ivani�kou, PhD, byla tato 

diplomová práce zam��ena na problematiku nemovitostních trh�. Konkrétn� je tato 

práce zam��ena na metody hromadného oce�ování nemovitostí a jejich použití 

v zahrani�í a v �eské republice.  

Toto téma je velmi zajímavé, z pohledu celoevropské, potažmo sv�tové perspektivy. 

V této diplomové práci jsou zpracovány a teoreticky popsány metody, používané pro 

oce�ování nemovitostí v �R i zahrani�í, s jejich návazností na konkrétní právní 

p�edpisy �R, které tuto problematiku upravují. Zcela klí�ová pro pochopení jakékoliv 

oce�ovací metodiky resp. oce�ovacího p�edpisu je znalost nejd�ležit�jších základních 

pojm�, uvedených níže v této práci.  

První kapitola této diplomové práce se zabývá vymezením základních pojm�, 

pot�ebných pro pochopení problematiky oce�ování nemovitostí. 

Druhá kapitola je zam��ena na platnou legislativu používanou v �eské republice pro 

oce�ování nemovitostí. Dále je zde popsána problematika daní ad valorem, 

metodologie stanovení dan� z p�evodu nemovitostí a dan� z nemovitostí. 

T�etí kapitola je v�nována oce�ování nemovitostí ve sv�t�, popisu problematiky 

mezinárodních oce�ovacích standard� a základnímu popisu metod používaných 

v r�zných zemích pro oce�ování nemovitostí. Dále je v této kapitole zpracována 

problematika a metodologie hromadného oce�ování nemovitostí v praxi. 

�tvrtá kapitola je v�nována praktickému ocen�ní zvolených soubor� nemovitostí na 

základ� platné legislativy pro �R. Dále je zde rozebrán praktický vypo�et daní, 

souvisejících s t�mito soubory nemovitostí. 

V páté kapitole je provedeno shrnutí výsledk� �tvrté kapitoly a je zde provedeno 

p�ímé porovnání výsledk� se zahrani�ními státy. Pátá kapitola obsahuje také záv�r 

celé diplomové práce.   
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1.1 NEMOVITOST, STAVBA, POZEMEK 

1.1.1 NEMOVITOSTI PODLE OB�ANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Nemovitost je definována v § 119 ob�anského zákoníku, v�ci se d�lí na movité       

a nemovité, nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. 

Pozemkem se podle katastrálního zákona rozumí �ást zemského povrchu, odd�lená 

od sousedních �ástí hranicí území správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, 

hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druh� pozemk�, pop�. rozhraním zp�sobu 

využití pozemku. Pozemek je ur�en parcelním �íslem a názvem obce, eventuáln�

katastrálního území, ve kterém leží. Údaj o kultu�e je nutný v n�kterých obdobích pro 

ocen�ní, obdobn� jako byl v ur�itých obdobích zapot�ebí údaj, zda se pozemek 

nachází  v zastav�ném území obce (v tzv. Intravilánu).  

Stavbou se rozumí výsledek stavební �innosti, který lze individualizovat podle 

druhu, ú�elu a využití. Jde o jednotlivý stavební objekt, nikoli o soubor t�chto objekt�, 

i když by tvo�ily ur�itý funk�ní celek. V takovém p�ípad� pak podle funk�ního, 

ú�elového využití objekt� jeden z nich zaujímá postavení v�ci (stavby) hlavní (nap�. 

rodinný d�m, rekrea�ní chata, garáž) a jiný postavení v�ci (stavby) vedlejší (nap�. 

studna, k�lna). Konkrétní stavba je ur�ena druhem, popisným �íslem, eviden�ním 

�íslem (u rekrea�ních chat), obcí ev. Katastrálním územím, na n�mž je postavena. 

Nemá-li stavba popisné nebo eviden�ní �íslo, je ur�ena parcelním �íslem pozemku, na 

n�mž se nachází. [5] 
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1.2 STAVBY DLE ZÁKONA O OCE�OVÁNÍ MAJETKU               

�. 151/1997 SB. 

Pro ú�ely ú�edního oce�ování, dle zákona �. 151/1997 Sb. Se nemovitosti (stavby) 

d�lí na:  

A) Stavby pozemní, kterými jsou 

• Budovy, jimiž se rozumí budovy prostorov� soust�ed�né a navenek 

p�evážn� uzav�ené obvodovými st�nami a st�ešními konstrukcemi, 

s jediným nebo více ohrani�enými užitkovými prostory. 

• Venkovní úpravy. 

B) Stavby inženýrské a speciální pozemní stavby, kterými jsou stavby 

dopravní, vodní, pro rozvod energií a vody, kanalizace, v�že, stožáry, 

komíny, plochy a úpravy území, studny a další stavby speciálního 

charakteru. 

C) Vodní nádrže, rybníky. 

D) Jiné stavby. 

�len�ní staveb na jednotlivé druhy stanoví vyhláška �. 3/2008 Sb. (provád�cí 

vyhláška k zákonu �. 151/1997 Sb.) Pro ú�ely oce�ování se stavba posuzuje podle 

ú�elu užití. P�i nesouladu mezi ú�elem užití stavby uvedeném v kolauda�ním 

rozhodnutí nebo ve stavebním povolení a skute�ným užitím se p�i oce�ování vychází 

ze skute�ného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o ú�elu, pro který byla stavba 

povolena, nebo p�i nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a 

skute�ným stavem platí, že stavba je ur�ena k ú�elu, pro který je svým stavebn�

technickým uspo�ádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasv�d�uje n�kolika 

ú�el�m, má se za to, že stavby je ur�ena k ú�elu, ke kterému se užívá bez závad. [4] 
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1.2.1 POZEMKY DLE ZÁKONA O OCE�OVÁNÍ MAJETKU 

Zákon �. 151/1997 Sb. Rozd�luje jednotlivé pozemky do následujících kategorií:

A) Stavební pozemky, kterými jsou: 

• Nezastav�né pozemky, evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemk�, které byly vydaným územním rozhodnutím ur�eny k zastav�ní. Je-li 

zvláštním p�edpisem ur�ena nejvyšší p�ípustná zastav�nost pozemku, je stavebním 

pozemkem pouze �ást, odpovídající p�ípustnému limitu ur�enému k zastav�ní. 

• Pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastav�né plochy 

a nádvo�í, v druhu pozemku ostatní plochy – staveništ� nebo ostatní plochy, které jsou 

již zastav�ny a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvo�í jednotný funk�ní 

celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zastav�ná plocha a nádvo�í, za ú�elem jejich spole�ného využití a jsou ve vlastnictví 

stejného subjektu. 

• Plochy pozemk� skute�n� zastav�né stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí. 

B) Zem�d�lské pozemky, evidované v katastru nemovitostí jako orná p�da, 

chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina. 

C) Lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a 

zalesn�né nelesní pozemky. 

D) Pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky. 

Jiné pozemky, kterými jsou nap�íklad hospodá�sky nevyužitelné pozemky a 

neplodná p�da, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, mo�ál, bažina. 

Stavebním pozemkem pro ú�ely oce�ování není pozemek, který je zastav�ný jen 

podzemním nebo nadzemním vedením, v�etn� jejich p�íslušenství, podzemními 

stavbami, které nedosahují úrovn� terénu, podzemními �ástmi a p�íslušenstvím staveb 

pro dopravu a vodní hospodá�ství, netvo�ící sou�ást pozemních staveb. Stavebním 

pozemkem pro ú�ely ocen�ní není též pozemek zastav�ný stavbami bez základ�, 

studnami, ploty, op�rnými zdmi, pomníky, sochami apod. [4]   
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1.3 BYT 

Definic bytu existuje celá �ada, záleží odkud je definice �erpána a k jakému 

ú�elu je používána. Zákon �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku, v § 8, odst. 2 

definuje byt jako místnost nebo soubor místností ur�ených k bydlení a jeho sou�ásti 

a p�íslušenství. Zákon �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt� v § 2, písm. b) ozna�uje bytem 

místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního ú�adu ur�eny 

k bydlení. 

Podle § 3, písm. g) vyhlášky �. 268/2009, o technických požadavcích na stavby, 

se bytem rozumí soubor místností, pop�ípad� jedna obytná místnost, který svým 

stavebn� technickým uspo�ádáním a vybavením spl�uje požadavky na trvalé bydlení 

a je k tomuto ú�elu užívání ur�en. Obytnou místností se podle stejného paragrafu, 

písm. i) této vyhlášky, rozumí �ást bytu, která spl�uje požadavky p�edepsané touto 

vyhláškou, je ur�ena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. 

Kuchy�, která má plochu nejmén� 12 m2 a má zajišt�no p�ímé denní osv�tlení, p�ímé 

v�trání a vytáp�ní s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvo�í byt 

jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejmén� 16 m2; u místností se 

šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapo�ítává plocha se sv�tlou výškou 

menší než 1,2 m. [6] 

1.4 RODINNÝ D�M 

Pro ú�ely vyhlášky �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

se podle § 2, písm. a) rozumí stavbou pro bydlení rodinný d�m (RD), ve kterém více 

než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk�m na trvalé rodinné bydlení a je 

k tomuto ú�elu ur�ena. Rodinný d�m m�že mít nejvýše t�i samostatné byty, nejvýše 

dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. [7] 
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1.4.1 CENA A HODNOTA 

Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skute�n� zaplacenou 

�ástku za zboží nebo službu. M�že nebo nemusí mít vztah k hodnot�, kterou v�ci 

p�isuzují jiné osoby. �ástka je nebo není zve�ejn�na, z�stává však historickým faktem. 

a) Zákon �. 526/1990 Sb. o cenách definuje cenu jako pen�žní �ástku, která jea) 

sjednaná p�i nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo b) zjišt�ná podle zvláštního 

p�edpisu ([3]) k jiným ú�el�m než k prodeji. 

b) § 121 zákona �. 40/1964 Sb., ob�anského zákoníku 

Vlastní cenu p�i koupi a prodeji je možno sjednat dohodou v libovolné výši, odchyln�

od p�edpisu. Omezení horní hranicí podle vyhlášky je zde pouze v p�ípad�, kdy cena 

nemovitosti je pln� nebo �áste�n� hrazena ze státního rozpo�tu, státního fondu nebo 

jiných prost�edk� státu (viz Vým�r Ministerstva financí �R – seznam zboží 

s regulovanými cenami). 

Pojem HODNOTA není skute�n� zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. 

Je to ekonomická kategorie, vyjad�ující ekonomický vztah mezi zbožím a službami, 

které lze koupit kupujícími na jedné stran� a prodávajícími na stran� druhé. Jedná se o 

odhad. Podle ekonomické koncepce hodnoty vyjad�uje užitek, prosp�ch vlastníka zboží 

nebo služby k datu, k n�muž se odhad hodnoty provádí. Existuje �ada hodnot, podle 

toho, jak jsou definovány (v�cná hodnota, výnosová hodnota, st�ední hodnota, tržní 

hodnota apod.), p�itom každá z nich m�že být vyjád�ena zcela jiným �íslem. [1] 

1.4.2 �ASOVÁ CENA 

�asová cena neboli v�cná hodnota je reproduk�ní cena v�ci, snížená o p�im��ené 

opot�ebení, odpovídající pr�m�rn� opot�ebené v�ci stejného stá�í a p�im��ené intenzity 

používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které 

znemož�ují okamžité užívání v�ci. Zákon o oce�ování majetku uvádí, že obdobou 

�asové ceny je cena zjišt�ná nákladovým zp�sobem. V § 2, odst. 3 zákona �.151/1997 

Sb. je uvedeno, že jiným zp�sobem oce�ování, stanoveným tímto zákonem nebo na 

jeho základ� je nákladový zp�sob, který vychází z náklad�, které by bylo nutno 
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vynaložit na po�ízení p�edm�tu ocen�ní, v míst� ocen�ní a podle jeho stavu ke dni 

ocen�ní. [1], [4] 

1.4.3 CENA OBECNÁ 

Obecná cena, nebo též obvyklá �i tržní, je cena, za kterou lze v�c v daném �ase a 

míst� prodat nebo koupit. Obvyklou cenou se pro ú�ely zákona o oce�ování rozumí 

cena, která by byla dosažena p�i prodejích stejného, pop�ípad� obdobného majetku v 

obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen�ní. P�itom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo�ádných 

okolností trhu, osobních pom�r� prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. 

Mimo�ádnými okolnostmi trhu se rozum�jí nap�íklad stav tísn� prodávajícího nebo 

kupujícího, d�sledky p�írodních �i jiných kalamit. Osobními pom�ry se rozum�jí 

zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a 

kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p�ikládaná majetku nebo 

služb�, vyplývající z osobního vztahu k nim. [1], [4] 

1.4.4 CENA ZJIŠT�NÁ 

Cena zjišt�ná (administrativní, ú�ední), je cena zjišt�ná podle zákona �. 151/1997 

Sb. O cenách a jeho provád�cích vyhlášek, v platném zn�ní k datu ocen�ní. Cena je 

pen�žní �ástka a) sjednaná p�i nákupu nebo prodeji zboží podle §2 až §13 tohoto 

zákona, b) zjišt�ná podle zvláštního p�edpisu k jiným ú�el�m, než k prodeji. [4] 

1.4.5 CENA REPRODUK�NÍ 

Cena reproduk�ní nebo též po�izovací cena je cena (v�cná hodnota), za kterou by 

bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou v�c po�ídit v dob� ocen�ní, bez 

odpo�tu opot�ebení. Zjiš�uje se u staveb bu� podrobným položkovým rozpo�tem, nebo 

za pomoci agregovaných položek, nej�ast�ji však za pomoci technicko hospodá�ských 

ukazatel� (THU), tj. jednotkových cen za 1 m3, 1 m2 zastav�né plochy, apod. [1] 
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2 LEGISLATIVA UPRAVUJÍCÍ POSTUPY A METODY P�I 

OCEN�NÍ

Cílem této práce je zkoumat možnosti využití metod hromadného oce�ování 

nemovitostí v legislativním kontextu �eské republiky. Zejména jaké metody jsou pro 

výpo�et ocen�ní využívány, kým jsou tyto metody využívány a k jakému ú�elu jsou 

využívány. 

V �eské republice je pro stanovení ceny nemovitosti používána skupina metod. 

V principu jsou to t�i základní metody (nákladová, porovnávací a výnosová), pop�ípad�

jejich vhodné kombinace. Vymezení pojm� a práv nalezneme v zákon� �. 151/1997 

Sb. a v provád�cí vyhlášce 3/2008 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Nejprve je t�eba zam��it pozornost na zjišt�ní tzv. výchozí hodnoty stavby, tj. 

hodnoty stavby v novém stavu. Tuto hodnotu m�žeme zjistit pomocí metod: 

1. Cena za stavebn� technickou hodnotu (reproduk�ní cena), zjišt�ná dle 

skute�ných náklad� v daném období: 

•  Individuální cenová kalkulace – jedná se o nejpodrobn�jší, zárove�

nejp�esn�jší metodu. P�irozen� se tato metoda vyzna�uje velmi vysokou 

pracností provedení. 

• Podrobný položkový rozpo�et – jedná se také o velmi p�esnou metodu 

ur�ení výchozí ceny stavby. Tato cena je sestavována z cenových položek 

jednotlivých prací a konstrukcí, za pomoci rozpo�tovacích softwar�.  

• Metoda agregovaných položek – jedná se o metodu podobnou metod�

podrobného položkového rozpo�tu, avšak za využití agregace (slu�ování) 

jednotlivých položek. 

• Propo�et ceny – u této metody je využíváno technicko-hospodá�ských 

ukazatel� THU, zobecn�ných z kompletních staveb za jednotku, nap�. K�/m3

obestav�ného prostoru stavby.   

2. Zjišt�ní výchozí ceny staveb podle vyhlášky �. 3/2008 Sb. – jedná se o metodiku 

velmi podobnou, respektive vycházející z metodiky THU. Tato metodika je platná se 

zm�nami dle oce�ovacího p�edpisu od roku 1994, bez použití koeficientu 

prodejnosti. 

3. Zjišt�ní výchozí ceny staveb tzv. bodovací metodikou – jde o metodu, kdy se 

cena u budov skládá z cen jednotlivých podlaží, jednotkou je 1 m2 zastav�né plochy 
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podlaží. Cena za jednotku se skládá pomocí bod� za jednotlivé konstrukce a jejich 

provedení v jednotlivých podlažích (metodika platná p�i ocen�ní dle cenového 

p�edpisu s obm�nami od roku 1985 do 1994). 

4. Zjišt�ní výchozí ceny budov na základ� obytné plochy – cena je dána za 1 m2

obytné plochy, bez ohledu na ostatní prostory. Cena je odstup�ovaná podle tzv. 

t�ídy kvality. 

Pro stanovení výchozí ceny staveb jsou nezbytné pojmy, používané pro stanovení 

výchozí hodnoty:  

a) Cenové indexy – slouží pro p�epo�et z jedné cenové úrovn� (z jednoho data) 

na druhou cenovou úrove� (na druhé datum), s ohledem na zm�ny cen 

stavebních prací, zp�sobených zejména inflací. 

b) Cenové podíly – stavebních konstrukcí a vybavení, tento pojem bychom 

mohli nahradit pojmem „objemové podíly“, jedná se o podíl ceny konstrukce 

na celkové cen� stavby. [1] 

2.1 ZÁKON O OCE�OVÁNÍ MAJETKU �. 151/1997 SB. 

Základním právním p�edpisem pro oce�ování majetku v �eské republice je zákon 

ze dne 17. �ervna 1997, �. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých 

zákon	 (zákon o oce�ování majetku). Dále jsou pro pot�eby této práce vybrány a 

zpracovány informace z tohoto zákona. Citovány jsou zde první dv� hlavy tohoto 

zákona, protože vymezují pojmy, pot�ebné pro oce�ování STAVEB a POZEMK	. 

HLAVA PRVNÍ - §1 až §2 jsou obsažena základní ustanovení tohoto zákona: 

− §1 – P
edm�t úpravy: „(1) Zákon upravuje zp�soby oce�ování v�cí, práv a 

jiných majetkových hodnot a služeb pro ú�ely stanovené zvláštními p�edpisy. 

(2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oce�ování 

p�írodních zdroj� krom� les�“. [4]  

Sjednávání cen upravuje právní p�edpis �íslo 526/1990 Sb., o cenách, ve 

zn�ní zákona �íslo 135/1994 Sb. 

− §2 – Zp	sob oce�ování majetku a služeb: „(1) Majetek a služba se 

oce�ují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zp�sob 

oce�ování. Obvyklou cenou se pro ú�ely tohoto zákona rozumí cena, která 

by byla dosažena p�i prodejích stejného, pop�ípad� obdobného majetku 

nebo p�i poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním 
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styku v tuzemsku ke dni ocen�ní. P�itom se zvažují všechny okolnosti, které 

mají na cenu vliv“. [4]

„(3) Jiným zp�sobem oce�ování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho 

základ� je  

a) Nákladový zp�sob, který vychází z náklad�, které by bylo nutno vynaložit 

na po�ízení p�edm�tu ocen�ní v míst� ocen�ní a podle jeho stavu ke dni 

ocen�ní, 

b) Výnosový zp�sob, který vychází z výnosu z p�edm�tu ocen�ní skute�n�

dosahovaného nebo z výnosu, který lze z p�edm�tu ocen�ní za daných 

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

c) Porovnávací zp�sob, který vychází z porovnání p�edm�tu ocen�ní se 

stejným nebo obdobným p�edm�tem a cenou sjednanou p�i jeho prodeji; 

je jím též ocen�ní v�ci odvozením z ceny jiné funk�n� související v�ci“ 

[4] 

HLAVA DRUHÁ - §3 specifikuje �len�ní staveb 

− §3 – �len�ní staveb: „(1) Pro ú�ely oce�ování se stavby �lení na

a) Stavby pozemní, kterými jsou 

1) Budovy, jimiž se rozumí stavby prostorov� soust�ed�né a navenek 

p�evážn� uzav�ené obvodovými st�nami a st�ešními konstrukcemi, 

s jedním nebo více užitkovými prostory,

2) Venkovní úpravy

b)  Stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou dopravní, vodní, 

pro rozvod energií a vody, kanalizace, v�že, stožáry, komíny, plochy a 

úpravy území, studny a další stavby speciálního charakteru,

c) Vodní nádrže a rybníky

d) Jiné stavby“. [4]

− §4 - §7 – vymezují druhy oce�ování staveb nákladovým zp�sobem, 

porovnávacím zp�sobem a výnosovým zp�sobem 

− §8 – rozebírá oce�ování bytu a nebytového prostoru 

− §9 – �len�ní pozemk	: Pro ú�ely oce�ování �lení tento zákon pozemky na  

a) Stavební pozemky 

b) Zem�d�lské pozemky 

c) Lesní pozemky 
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d) Pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní 

toky 

− §10 – §13 – vymezují oce�ování jednotlivých druh� pozemk�

− §14 - §16 – vymezují oce�ování trvalých porost�

2.2 METODY OCE�OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V �R 

Postupy provád�ní jednotlivých metod oce�ování majetku specifikuje vyhláška 

�. 3/2008 Sb. ze dne 3. ledna 2008 o provedení n�kterých ustanovení zákona 

�. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní vyhlášky �. 456/2008 Sb., 

vyhlášky �. 460/2009 Sb. a vyhlášky �. 364/2010 Sb. 

Vyhláška vymezuje pro ú�ely oce�ování v �ÁSTI PRVNÍ tyto pojmy: 

a) Hala – jde o stavbu o jednom nebo více podlažích, o velikosti každého 

prostoru nejmén� 400 m3, zastav�ná plocha haly �iní nejmén� 150 m2

b) Vedlejší stavba – tvo�í p�íslušenství stavby hlavní nebo dopl�uje užívání 

pozemku, zastav�ná plocha nep�esahuje 100 m2  

c) Stá
í stavby – po�et let, který uplynul od roku, v n�mž nabylo právní moci 

kolauda�ní rozhodnutí 

d) Stavba pro rodinnou rekreaci

1. Rekrea�ní chata 

2. Zahrádká�ská chata 

3. Rekrea�ní domek 

4. Rekrea�ní chalupa 

e) Soubor staveb – vzájemn� provozn� a ekonomicky související stavby ve 

vlastnictví stejné právnické nebo fyzické osoby 

f) Pozemky vodních ploch

g) Rybníky a um�le vytvo
ené nádrže

h) Po�et obyvatel – rozumí se tím po�et obyvatel obce ke dni ocen�ní, 

zve�ejn�ný �eským statistickým ú�adem, zve�ejn�ném v Malém lexikonu 

obcí 

i) Lesní porost – jsou to stromy nebo ke�e lesních d�evin v nezastav�ném 

území, které jsou na pozemcích ur�ených k pln�ní funkce lesa 
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j) Nelesní porost – jedná se o okrasné, ovocné d�eviny a ke�e, které 

v zastav�ném i nezastav�ném území plní funkce jiné, než porosty rostoucí 

na pozemcích plnících funkci lesa [4] 

2.2.1 OCE�OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ NÁKLADOVÝM ZP�SOBEM 

Nákladový zp�sob vychází z náklad�, které by bylo nutno vynaložit na po�ízení 

p�edm�tu ocen�ní v míst� ocen�ní a podle jejího stavu ke dni ocen�ní. P�i stanovení 

ceny nemovitosti nákladovým zp�sobem se vychází ze základních cen za m�rné 

jednotky stavby nebo náklad� na po�ízení stavby. P�i této metod� je zohled�ován 

charakter a velikost stavby, její vybavení, poloha a prodejnost.  

a) Pro budovu a halu se jejich cena stanoví vynásobením po�tu m3 jejich 

obestav�ného prostoru a základní cenou stanovenou v závislosti na ú�elu užití stavby. 

Pro stanovení základní upravené ceny budovy a haly (ZCU) slouží základní ceny (ZC) 

uvedené v p�ílohách �. 2 a 3 této vyhlášky, vynásobené koeficienty K1 až K5, Ki a Kp

podle vzorce: 

��� � �� � �� � �� � �	 � �
 � �� � �� ��
kde 

���� základní cena upravená 

�� �� základní cena podle p�ílohy �.2 a �.3 

��� koeficient p�epo�tu základní ceny podle druhu konstrukce 

��� koeficient p�epo�tu základní ceny podle velikosti zastav�né plochy podlaží  

�	� koeficient p�epo�tu základní ceny podle pr�m�rné výšky podlaží v objektu 

�
� koeficient vybavení stavby 

��� koeficient polohový podle p�ílohy �. 14 

��� koeficient zm�ny cen staveb podle p�ílohy �. 38, koeficient inflace 

�� koeficient prodejnosti podle p�ílohy �. 39 [4] 

b) Cena inženýrské a speciální pozemní stavby, krom� stavby rybníky a malé 

vodní nádrže se zjistí vynásobením po�tu p�íslušné m�rné jednotky, základní cenou 
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uvedenou v p�íloze �. 5 a násobí se koeficienty K5 z p�ílohy �. 14, Ki z p�ílohy �. 38 a Kp

z p�ílohy �.39. [4] 

c) Pro rodinný d�m, rekrea�ní chalupu a rekrea�ní domek se cena nákladovým 

zp�sobem vypo�ítá vynásobením po�tu m3 obestav�ného prostoru, ur�eného 

zp�sobem uvedeným v p�íloze �. 1, základní cenou uvedenou v p�íloze �. 6, 

stanovenou v závislosti na druhu konstrukce a koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce: 

��� � �� � �
 � �� � �� � �
kde 

�� �� základní cena podle p�ílohy �.6 

�
� koeficient vybavení stavby 

��� koeficient polohový podle p�ílohy �. 14 

��� koeficient zm�ny cen staveb podle p�ílohy �. 38, koeficient inflace 

�� koeficient prodejnosti podle p�ílohy �. 39 

Obestav�ný prostor hospodá�ské místnosti se do obestav�ného prostoru rodinného 

domu nezapo�ítává. [4] 

d) Pro rekrea�ní a zahrádká�ské chaty je základní cena uvedena v p�íloze �. 7, pro 

vedlejší stavby v p�íloze �. 8, pro garáž v p�íloze �. 9. Tyto základní ceny se pak násobí 

koeficienty K4, K5, Ki a Kp podle vzorce: 

��� � �� � �
 � �� � �� � �
kde 

�� �� základní cena podle p�ílohy �.7, �.8 a �.9 

�
� koeficient vybavení stavby 

��� koeficient polohový podle p�ílohy �. 14 

��� koeficient zm�ny cen staveb podle p�ílohy �. 38, koeficient inflace 
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�� koeficient prodejnosti podle p�ílohy �. 39 [4] 

e) Cena bytu a nebytového prostoru, v�etn� p�íslušenství a podílu na spole�ných 

�ástech domu se zjistí nákladovou metodou: 

• U RD tak, že se vynásobí po�et m2 podlahové plochy bytu nebo 

nebytového prostoru zp�sobem ur�eným z p�ílohy �. 1 této vyhlášky, 

základní cenou za m2 stanovenou podle p�ílohy �. 6, upravenou podle 

vzorce: 

• V ostatních p�ípadech se cena bytu nebo nebytového prostoru stanovuje 

vynásobením po�tu m2 podlahové plochy, ur�ené zp�sobem z p�ílohy 

�. 1 této vyhlášky, základní cenou za m2 stanovenou podle typu stavby 

v p�ílohách �. 2,3 a 6, upravenou podle vzorce: 

��� � �� � �� � �
 � �� � �� � �
kde 

�� �� základní cena podle p�ílohy �.2, �.3 nebo �.6 

��� koeficient p�epo�tu základní ceny podle druhu konstrukce 

�
� koeficient vybavení stavby 

��� koeficient polohový podle p�ílohy �. 14 

��� koeficient zm�ny cen staveb podle p�ílohy �. 38, koeficient inflace 

�� koeficient prodejnosti podle p�ílohy �. 39 [4] 

f) Vyhláška �. 3/2008 Sb. Dále specifikuje ocen�ní dalších typ� staveb 

nákladovým zp�sobem. Tyto jednotlivé typy staveb nejsou ur�ující pro tuto diplomovou 

práci, proto je zde zmíníme jenom okrajov�. Jedná se o §7 a §9 - §14 zahrnující: 

studny, venkovní úpravy, h�bitovní stavby a h�bitovní za�ízení, kulturní památky, 

rybníky a malé vodní nádrže.  [4] 
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2.2.2 OCE�OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A 

VÝNOSOVÉHO ZP�SOBU 

V p�ípad�, že je celá stavba pronajatá, v�etn� p�íslušenství a pozemku, oce�uje se 

budova kombinací t�chto metod. Cena stavby se zjistí nákladovou metodou, zp�sobem 

odpovídajícím typu stavby. 

Je-li stavba, pop�ípad� její p�evažující �ást, stavbou typu z p�ílohy �. 2 nebo �. 3 a je 

�áste�n� pronajata, pop�ípad� s p�íslušenstvím a pozemkem v souladu se svým 

ú�elem užití, ocení se taková stavba kombinací nákladového a výnosového zp�sobu. 

Ceny staveb se zjistí z ceny stavby nebo ceny staveb, zjišt�né nákladovým zp�sobem, 

bez koeficientu prodejnosti Kp a ceny stavby nebo staveb ur�ené výnosovým 

zp�sobem s tím, že postup výpo�tu ceny je stanoven v p�íloze �. 17 na základ�

analýzy rozvoje nemovitosti. [4] 

2.2.3 OCE�OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ VÝNOSOVÝM ZP�SOBEM 

Výnosový zp�sob oce�ování majetku definujeme jako zp�sob, který vychází 

z výnosu p�edm�tu ocen�ní skute�n� dosahovaného nebo z výnosu, který lze 

z p�edm�tu ocen�ní obvykle o�ekávat, za daných podmínek ocen�ní. Oce�ujeme-li 

stavbu výnosovým zp�sobem, vyhláška ur�í zp�sob výpo�tu této ceny a výši míry 

kapitalizace pro dané �asové období. Nákladový zp�sob ocen�ní stavby byl popsán 

viz. výše: 

�� � �
� � ���

kde 

��� cena zjišt�ná výnosovým zp�sobem 

�� upravené ro�ní nájemné 

�� míra kapitalizace v procentech uvedená v p�íloze �. 16 

Výši ro�ního nájemného je t�eba stanovit z nájemní smlouvy nebo z jiných doklad� o 

placení nájemného. Nedá-li se stanovit nájemné, pro nedostupnost (nebo neexistenci) 

doklad�, nebo je-li nájemné nižší než obvyklé nájemné, ur�í se nájemné ve výši 
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obvyklé ceny dle §2 zákona �. 151/1997 Sb. Výše obvyklého nájemného musí být 

objektivn� a prokazateln� zd�vodn�na. Ro�ní nájemné je souhrn nájemného za 

podlahové plochy stavby, které je možno pronajmout a které se zjistí z celkové 

podlahové plochy stavby jako sou�et zjišt�ných vým�r podlahových ploch jednotlivých 

podlaží, v �len�ní v po�adí podle ú�elu užití s uvedením nájemného. P�itom se do ní 

nezapo�ítávají podlahové plochy spole�ných prostor staveb, jako jsou chodby, 

prádelny, sušárny, sklepy, p�dy, kotelny apod., pokud nejsou uvedeny v nájemní 

smlouv�. Celková podlahová plocha stavby se sníží o podlahové plochy nepronajatých 

nebo nepronajatelných ploch, jejichž technický stav nebo stavebn� technické 

provedení neumož�uje pronajmutí a užívání. Tento odpo�et ploch se používá pouze na 

základ� pr�kazného technického zd�vodn�ní, kterým je zejména fotodokumentace, 

výpo�et a podrobný popis t�chto prostor. Do ro�ního nájemného se zahrnují ceny 

služeb, poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí. 

U staveb s víceú�elovým užitím se použije míra kapitalizace podle p�evažujícího 

ú�elu užití; jsou-li podíly ú�elu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se 

vyšší míra kapitalizace. U souboru staveb se míra kapitalizace bere podle jeho 

základního ú�elu užití. [1], [4]  

2.2.4 OCE�OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ POROVNÁVACÍ METODOU 

Ocenit stavbu porovnávacím zp�sobem znamená vzít v úvahu veškerá hlediska, 

která se p�i porovnání berou v úvahu, tato hlediska ur�uje vyhláška �. 3/2008 Sb. 

V podstat� se u porovnávací metody vychází z porovnání p�edm�tu ocen�ní se 

stejným nebo obdobným p�edm�tem a cenou srovnanou p�i jeho prodeji. Jedná se též 

o ocen�ní v�ci odvozením ceny z ceny jiné funk�n� související v�ci. Stejn� jako u 

nákladové metody, vyhláška rozd�luje u porovnávací metody stavby na jednotlivé typy 

a druhy. 

a) Cena garáže, která je dokon�ená, samostatn� stojící a netvo�ící se žádnou 

stavbou funk�ní celek, se ur�í porovnávací metodou, podle §24, vynásobením po�tu 

m3 obestav�ného prostoru, indexovanou pr�m�rnou cenou uvedenou v p�íloze �. 18 a 

upravenou cenou. 
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Upravená cena stavby se zjistí podle vzorce: 

�� � ��� � �
kde 

��� cena upravená za m3 obestav�ného prostoru 

��� � indexovaná pr�m�rná cena podle p�ílohy �. 18a a tabulky �. 1 

� � index cenového porovnání, stanovený podle vzorce: 

� � �� � �� � ��
kde 

�� � index trhu 

��� index polohy 

��� index konstrukce a vybavení 

�� � � � � ��	���   ,     �� � � � � ������   ,     �� � �� � � ������ � � �          

kde 

��� hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z p�ílohy �. 18a tabulky �. 1 

�� � hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z p�ílohy �. 18a tabulky 

�. 2 

��� hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z p�ílohy 

�. 18 tabulky �. 2 [4] 

b) Cena dokon�eného rodinného domu, rekrea�ní chalupy nebo rekrea�ního 

domku s obestav�ným prostorem do 1100 m3, se zjiš�uje, podle §26a, jako násobek 

po�tu m3 obestav�ného prostoru oce�ovaného objektu a indexované pr�m�rné ceny, 

upravené podle vztahu: 

�� � ��� � �
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kde 

��� cena upravená za m3 obestav�ného prostoru 

��� � indexovaná pr�m�rná cena podle p�ílohy �. 20a a tabulky �. 1 

� � index cenového porovnání, stanovený podle vzorce: 

� � �� � �� � ��
kde 

�� � index trhu 

��� index polohy 

��� index konstrukce a vybavení 

�� � � � � ��	���   ,     �� � � � � ��!���   ,     �� � �� � � ������� � � ��	         

kde 

��� hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z p�ílohy �. 18a tabulky �. 1 

�� � hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy z p�ílohy �. 18a tabulky 

�. 3,4,5 a 6 v návaznosti na ú�el užití stavby a podle toho, ve které obci se 

oce�ovaný objekt nachází 

"�  celkový po�et znak� v p�íslušné tabulce 

��� hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z p�ílohy 

�. 20a tabulky �. 2 

Porovnávací metodou zjišt�ná cena rodinného domu, rekrea�ní chalupy nebo 

rekrea�ního domku zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvo�ících jeho p�íslušenství, 

krom� sklep�, skleník�, venkovních bazén�, zahradních altán� a teras. Tato cena 

zahrnuje i pop�ípad� cenu vedlejších staveb, tvo�ících p�íslušenství objektu, jejichž 

sou�et zastav�ných ploch nep�esahuje 25 m2. [4] 
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c) Vyhláška �. 3/2008 Sb. dále specifikuje ocen�ní dalších typ� staveb 

porovnávacím zp�sobem. Tyto jednotlivé typy staveb nejsou ur�ující pro tuto 

diplomovou práci, proto je zde zmíníme jenom okrajov�.  

§25 - vymezuje ur�ení ceny bytu ve vícebytovém dom� porovnávacím zp�sobem 

§26 - vymezuje ur�ení ceny rekrea�ní chaty a zahrádká
ské chaty porovnávacím 

zp�sobem. [4] 

2.3 DA� Z P�EVODU NEMOVITOSTI DLE ZÁKONA �.357/1992 

SB., O DANI D�DICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI 

Z P�EVODU NEMOVITOSTÍ 

�ást první tohoto zákona je v�nována definicím poplatníka dan�, p�edm�tu dan� a 

základu dan�. Jedná se o typický p�íklad dan� ad valorem. 

Poplatník dan� z p
evodu nemovitostí – je jím prodejce (p�evodce), v tomto 

p�ípad� je nabyvatel ru�itelem. Pokud se jedná o vým�nu nemovitostí, jsou nabyvatel a 

prodejce povinni platit da� spole�n� a nerozdíln�. 

P
edm�t dan� – jedná se o úplatný p�evod nebo p�echod vlastnictví 

k nemovitostem. Podílem spoluvlastníka se pro ú�ely této dan� rozumí souhrn hodnot 

všech podíl� na nemovitostech, které jsou p�edm�tem vypo�ádání. Jedná-li se o 

vým�nu nemovitostí, považují se vzájemné p�evody za jeden p�evod. Da� se vybere 

z toho p�evodu, z n�hož je da� vyšší. 

Základ dan� – je jím cena stanovená podle zvláštního právního p�edpisu, platná 

v den nabytí nemovitosti, a to i v p�ípad�, je-li cena nemovitostí sjednaná dohodou 

nižší, než cena zjišt�ná. Rozdíl mezi cenou zjišt�nou a cenou sjednanou nepodléhá 

dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší, než cena zjišt�ná, je základem dan�

cena sjednaná. 

Zákon �.357/1992 Sb. dále rozd�luje poplatníky této dan� do t�í skupin, podle 

úrovn� p�íbuznosti (I. – p�íbuzní v �ad� p�ímé a manželé, II. – p�íbuzní v �ad� pobo�né, 

III. ostatní fyzické a právnické osoby). Pro pot�eby této diplomové práce bude da�

stanovena pro skupinu III.- ostatní fyzické a právnické osoby. [8] 
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2.4 DAN� AD VALOREM  

Tento typ daní se ur�uje podle ceny základu dan� (Ad valorem – k hodnot�), základ 

dan� se pak násobí procentní sazbou dan�. V �R je typickým druhem dan� ad 

valorem da� z p�evodu nemovitostí. 

Metoda ad valorem se používá pro stanovení základu dan� v mnoha zemích celého 

sv�ta. Rozší�ení tohoto typu daní je dáno jeho vyšším stupn�m spravedlnosti p�i 

výpo�tu dan�. Díky vyšší spravedlnosti se ad valorem daní využívá zejména ve 

vysp�lých státech (USA, Holandsko, atd.). Velké využití nachází tento p�ístup p�i 

výpo�tu dan� z nemovitostí. V �R je základ dan� z nemovitostí stanoven na jiném 

principu, jak je uvedeno v bod� 2.5.  

Da� z nemovitostí stanovená na principu ad valorem odpovídá principu tzv.: 

horizontální spravedlnosti, která vychází z toho, že stejné p�edm�ty zda�ování mají být 

stejn� zda�ovány (nap�. majetek, p�íjmy, atd.). Otázkou z�stává, jestli lze na základ�

horizontální spravedlnosti posuzovat stejn� rodinu, ve které pracuje jeden dosp�lý 

s rodinou, kde pracují oba. Proto je velmi d�ležité komplexn� posoudit, zda se jedná o 

stejný p�edm�t zdan�ní, �i nikoliv.  

V zemích se zavedeným systémem ad valorem dan� z nemovitostí, p�edstavuje tato 

da� významn�jší roli než v �R. V t�chto zemích hrají velmi významnou roli p�i nákupu 

nemovitostí krom� lokality, také náklady na da� z nemovitostí. Da� z nemovitostí je 

totiž natolik vysoká, že ji investor musí zahrnout do svého rozhodování. Je t�eba 

po�ítat i s ur�itým zvýšením této dan�, na základu p�irozeného r�stu cen nemovitostí. 

V �R tyto investi�ní motivy zohled�ují jenom podnikatelé, eventuáln� rodiny, které 

po�izují druhou nebo další nemovitost. 

Trendem dnešní doby je pomalý postupný p�echod postkomunistických stát� na 

tento systém výpo�tu dan� z nemovitostí, po vzoru vysp�lejších ekonomik. Okamžité 

zavedení toho systému v �eské republice by znamenalo problém. Investo�i, kte�í si 

nemovitosti po�ídili již d�íve, by byli zna�n� znevýhodn�ni. Proto je nutné v �R do 

budoucna klást d�raz na pozvolný a plynulý legislativní p�echod k tomu systému 

výpo�tu dan� z nemovitostí. [9], [10], [11] 
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2.5 DA� Z NEMOVITOSTÍ DLE ZÁKONA �.338/1992 SB., O 

DANI Z NEMOVITOSTÍ 

Da� z nemovitostí je koncipována do dvou díl�ích daní: 

a) da� z pozemk�

b) da� z nemovitostí 

2.5.1 DA� Z POZEMK�

P
edm�t dan� – je jím pozemek zapsaný v katastru nemovitostí, který se nachází 

na území �R.  

Poplatník dan� - poplatníkem dan� z pozemku je jeho majitel. V 

n�kterých p�ípadech pronájmu je plátcem dan� jeho nájemce.  

Základ dan� – závisí na typu pozemku:   

a) Základem dan� u pozemku zahrady je vým�ra vynásobená cenou p�dy, 

kterou stanovuje ministerstvo zem�d�lství pro všechna katastrální území, 

pomocí p�íslušné vyhlášky. 

b)  Základem dan� u pozemk� typu zastav�ná plocha a nádvo�í je vým�ra 

pozemku. [12], [13], [14] 

2.5.2 DA� ZE STAVEB 

P
edm�t dan� – P�edm�tem dan� ze staveb jsou stavby na území �eské republiky, 

které jsou zp�sobilé k užívání, a pro které byl vydán kolauda�ní souhlas. 

 Poplatník dan� – Poplatníkem dan� je vlastník stavby, bytu nebo nebytového 

prostoru. 

Základ dan� – Základem dan� ze staveb je vým�ra p�dorysu nadzemní �ásti 

stavby v m2 (zastav�ná plocha – ZP) ve stavu k 1. lednu zda�ovacího období. [12], 

[13], [14] 
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3 METODOLOGIE HROMADNÉHO OCE�OVÁNÍ 

T�etí kapitola je v�nována oce�ování nemovitostí ve sv�t�, popisu problematiky 

mezinárodních oce�ovacích standard� a základnímu popisu metod, používaných 

v jednotlivých zemích pro oce�ování nemovitostí. 

Dále je v této kapitole zpracována problematika a metodologie hromadného 

oce�ování nemovitostí v praxi.  

3.1 OCE�OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANI�Í 

Oce�ování nemovitostí v zahrani�í je principieln� velmi blízké metodologii, 

používané pro oce�ování nemovitostí v �R. M�žeme konstatovat, že pro odhady 

majetku jsou používány 3 základní metody, a to metoda nákladová (reproduk�ní cena, 

v�cná hodnota), metoda výnosová (v r�zných podobách) a metoda porovnávací. 

V praxi jsou používány dle okolností a druhu nemovitosti, bu�to jedna metoda nebo 

jejich kombinace (dv� až t�i metody). 

V každé zemi se jejich organizace odhadc� majetku snaží o co možná nejlepší 

standardizaci oce�ovacích postup�. Rovn�ž podíl státu v tomto sm�ru je r�zný 

s r�zným zp�sobem publikování metod a doporu�ení, které je t�eba p�i oce�ování 

dodržet. Celková úrove� odhadu majetku je více mén� úm�rná úrovni vzd�lání 

odhadce, jeho praxi a zkušenostem. U odhad� majetku jsou kladeny velké nároky na 

morální vlastnosti odhadce. 

V jednotlivých zemích spoléhají odhadci majetku na odbornou literaturu, která jé 

odlišná stát od státu. Konkrétní hodnoty (nap�. jednotkové ceny) nejsou nikde 

publikovány. Výjimkou mezi t�mito zem�mi je SRN (Spolková republika N�mecko), kde 

Spolkový statistický ú�ad vydává statistickou �adu index� a cen staveb, tzv. Bauindexy. 

Proto je t�eba mít na pam�ti, že právní systémy jednotlivých zemí jsou odlišné. 

V zemích tzv. západního sv�ta (western world), jsou využívány zejména dva druhy 

právních systém�:  

a) Právní systém založený na ko�enech �ímského práva (Roman law), je 

používán v zemích Evropského spole�enství, tento právní systém je 

mezinárodn� ozna�ován jako „civil law“. 

b) Právní systém založený na ko�enech anglosaského práva (English law), je 

používán v Anglii v�etn� Walesu, ale bez Skotska. (Skotsko tvo�ilo 
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spojeneckou unii s Holandskem a Francií a proto je zde využíváno „civil 

law“.) Dále pak v je toto právo používáno v zemích bývalých britských kolonií 

(Austrálie, USA – bez státu Lousiana, Canada – bez provincie Quebeck)   

Toto d�lení právních systém� je jen velmi orienta�ní. Nap�íklad v USA p�evzali 

základ z anglického práva a upravili si jej pro své pot�eby, proto nelze p�edpokládat, že 

na celém území USA platí stejné p�edepsané normy pro trh s nemovitostmi. [1] 

3.1.1 MEZINÁRODNÍ OCE�OVACÍ STANDARDY 

Na po�átku 20. století se objevila pot�eba zavedení oce�ovacích postup� a metod, 

tyto postupy se podobaly v mnoha státech, k jejich zavád�ní došlo v�tšinou do roku 

1930. Uznání oce�ování jakožto samostatné profese se vyvíjelo a realizovalo až 

v letech 40-tých, tento vývoj ovšem probíhal v r�zných státech r�zn�. V pr�b�hu 60-

tých a 70-tých let za�alo n�kolik národních organizací oce�ovatel� (odhadc�) 

sestavovat a vydávat pro své �leny Standardy profesionálních metod. V dalších letech 

tyto státy následovaly i zbylé státy – toto vedlo v mezinárodním kontextu k vytvo�ení 

velkého po�tu standard�, p�edpis�, sm�rnic a na�ízení, které se �áste�n� podobaly, 

ale svou podobností vytvá�ely velký prostor pro vznik nedorozum�ní na mezinárodní 

úrovni. [1] 

V 70-tých letech došlo k výrazným ekonomickým zm�nám v globálním m��ítku. 

Zrychlené tempo globalizace investi�ních trh� vedlo k uv�dom�ní si, že bez 

mezinárodních oce�ovacích standard� m�že a bude docházet k zám�nám a 

neúmyslným nedorozum�ním. Na tuto vyvíjející se situaci zareagovali v Anglii �lenové 

technického výboru Královské instituce diplomovaných odhadc� (RICS – Royal 

Institution of Chartered Surveyors) tím, že koncem 70-tých let za�ali vést dialogy se 

zástupci organizací ze Spojených stát�, které vedly v roce 1981 k ustavení Výboru pro 

mezinárodní standardy oce�ování majetku (TIAVSC- The Internacional Assets 

Valuation Standards Committee). V roce 1994 výbor zm�nil sv�j název, od té doby je 

znám jako Výbor pro mezinárodní oce�ovací standardy (IVSC – The International 

Valuation Standard Committee). Tento výbor funguje stále, je to volné sdružení 

profesionálních oce�ovacích asociací celého sv�ta, které je vázané jednotnými 

stanovami. [1] 

V roce 1977 vznikl další �len, podílející se na vytvá�ení mezinárodních standard�, 

TEGOVOFA (The European Group of Valuers of Fixed Assets), vznikla na základ�

belgických zákon�. TEGOVOFA m�la sídlo v Bruselu a sdružovala profesionální 
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odhadce majetku z Belgie, Velké Británie, Irska, N�mecka a Francie. Díky Belgické 

právní úprav� z roku 1977 došlo k transformaci z TEGOVOFA na TEGOVA (The 

European Group of Valuers Associations). V nyn�jší podob� se TEGOVA objevuje až 

od roku 1999. [1]

IVSC – INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS COMMITTEE 

Výbor pro mezinárodní oce�ovací standardy (IVSC – The International Valuation 

Standard Committee) je volné sdružení profesionálních oce�ovacích asociací celého 

sv�ta, které je vázané jednotnými stanovami. Hlavní mezinárodní centrála tohoto 

výboru je umíst�na v Londýn� (www.IVSC.org). IVSC provedlo celkem 8 revizí 

Mezinárodních oce�ovacích standard� IVS (Internacional Valuation Standards), 

nejnov�jší verze byla publikována v roce 2007. 

Tento výbor má dva základní cíle: 

• Ve ve�ejném zájmu formulovat a publikovat Standardy pro ocen�ní majetku 

(IVS) a podporovat jejich celosv�tové p�ijetí. 

• IVSC má dále za cíl harmonizovat oce�ovací standardy mezi jednotlivými 

státy, rozpoznávat a zve�ej�ovat rozdíly ve formulacích nebo ú�elech použití 

Standard� tak, jak se vyskytnou. 

Výbor pro mezinárodní oce�ovací standardy (IVSC) je v dnešní dob� považován za 

plnohodnotný mezinárodní orgán. Tento výbor zakládalo svým �lenstvím 20 národních 

organizací odhadc�. V IVSC jsou dnes rozlišovány 3 základní druhy statut�

jednotlivých zemí: 

• Plnoprávný �lenský stát (Full Member State)- 45 stát�

• Pozorovatel (Observer)- 8 stát�

• Korespondent (Correspondent) 

S cíly výboru, týkajícími se oce�ování, musejí souhlasit všechny �lenské 

organizace. Jednotlivé organizace musí mít dostate�ný po�et �len�, schopných provést 

ocen�ní majetku v souladu se Standardy. Jednotlivé národní asociace podporují 

Standardy a sm�rnice vydané výborem a pokud možno, tak usilují o zajišt�ní a uznání 

Standard� ve svých p�íslušných státech. 

�lenské asociace mají za úkol sd�lovat IVSC jakékoliv podstatné rozdíly mezi 

národními a mezinárodními Standardy a pomocí IVSC seznamovat širokou 
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mezinárodní ve�ejnost s t�mito rozdíly. �lenské asociace spolupracují s kontrolními a 

�ídícími orgány, jak statutárními, tak i dobrovolnými sdruženími za ú�elem zabezpe�ení 

souladu oce�ování majetku se Standardy a Sm�rnicemi Výboru. �lenské asociace 

hrají významnou vzd�lávací a poradenskou roli v oblasti t�chto oce�ovacích standard�

ve svých p�íslušných státech. �eská komora odhadc� majetku není �lenem této 

organizace, avšak spolupracuje s ní ve statutu korespondent. [1], [15] 

TEGOVA – THE EUROPEAN GROUP OF VALUERS ASSOCIATIONS

Evropské sdružení asociací odhadc� majetku je nezisková organizace sdružující 43 

oce�ovacích asociací z 26 stát�, což zahrnuje kolem 120 000 profesionálních odhadc�

majetku z Evropy. Tato organizace byla vytvo�ena v roce 1997 z organizace 

TEGOVOFA, své hlavní sídlo má v Bruselu a je otev�ená �lenským stát�m Evropské 

unie, ale i stát�m mimo spole�enství Evropské unie. 

Podobn� jako IVSC, rozlišuje i TEGOVA 3 základní druhy �lenství jednotlivých 

stát�: 

• Plnoprávný �len (Full member) 

• P�idružený �len (Associate member) 

• Pozorovací �len (Observer member) 

Spole�nost TEGOVA – Evropské sdružení odhadc� majetku zam��uje své aktivity 

na v�decké a vzd�lávací cíle, dále se zam��uje na ovliv�ování evropské legislativy a 

vydávání Evropských oce�ovacích standard� (European Valuation Standards) – tzv. 

„Modré knihy“. Od za�átku svého p�sobení TEGOVA vydala již 6 vydání „Modré knihy“.  

Realizací t�chto standard� p�ispívá TEGOVA k provád�ní objektivn�jších tržních 

odhad� nemovitostí a jiných druh� majetku v rámci celé Evropy. Významnou úlohu plní 

EVS v oblasti sjednocování oce�ovacích metodik, aplikovanými jednotlivými �lenskými 

státy TEGOVA, dále pak v oblasti zavád�ní jednotného názvosloví v rámci procesu 

oce�ování majetku. �eská republika, zastoupená �eskou komorou odhadc� majetku je 

�ádným �lenem této organizace. [1], [16]  
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3.1.2 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Na Slovensku se hodnota majetku stanovuje pomocí vyhlášky Ministerstva 

spravedlnosti slovenské republiky (MS SR) �.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecné 

ceny majetku. Tato vyhláška stanovuje znalc�m metody a postupy stanovení 

všeobecné hodnoty majetku. Ve vyhlášce �íslo 492/2004 Z. z. jsou popsány základní 

pojmy takto: 

− Majetek - Jedná se o majetek podniku jako celku, �ást podniku, složka majetku 

podniku, anebo jiný majetek, jako majetek podniku. 

− Jiný majetek - Za jiný majetek je považován hmotný a nehmotný majetek, který 

vlastní jiná osoba jako podnikatel a slouží k jiným ú�el�m než k podnikání. 

− Cizí zdroje - Jsou to všechny závazky a �asové rozlišení. 

− Všeobecná hodnota majetku - Jedná se o výslednou objektivizovanou 

hodnotu majetku, která je znaleckým odhadem nejpravd�podobn�jší ceny 

oce�ovaného majetku ke dni ocen�ní v daném míst� a �ase, kterou by m�l 

dosáhnout na trhu v podmínkách volné sout�že, p�i poctivém prodeji, za 

p�edpokladu, že kupující a prodávající budou jednat s pat�i�nou informovaností, 

opatrností a s p�edpokladem, že cena není ovlivn�na. 

− Objektivizace - Jde o znalecké stanovení všeobecné hodnoty majetku 

zohled�ující technický stav, vliv trhu, ekonomické vlivy a jiné specifické faktory. 

− Východisková hodnota - Je to hodnota majetku v �ase ocen�ní anebo  jde o 

hodnotu vybrané složky majetku, která je ustanovená v p�ílohách 1 až 17 této 

vyhlášky. 

− Ú�etní hodnota majetku podniku anebo jeho �ásti - Jedná se o hodnotu 

vykazovanou v ú�etní evidenci anebo v jiné evidenci, sloužící pro stanovení 

všeobecné hodnoty majetku podniku. 

− Od�erpatelný zdroj - Je to pen�žní vyjád�ení užitku, vytvá�eného hlavn�

z disponibilních zisk� anebo ze salda pen�žních tok�, které se dosáhne 

z �innosti podniku, nebo jeho �ástí a nebo se sestává ze složek majetku 

podniku, jehož výška závisí na minulém vývoji podniku, dále závisí na jeho 

sou�asném postavení na trhu a p�edevším závisí na jeho p�edpokládaném 

vývoji. 
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VŠEOBECNÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ A STAVEB 

Všeobecnou hodnotu nemovitostí a staveb ur�uje znalec podle p�ílohy �. 3 vyhlášky 

MS SR �.492/2004 t�mito metodami: 

a) Porovnávací metoda 

b) Kombinovaná metoda (tato metoda se používá u staveb, které jsou schopny 

dosahovat výnos formou pronájmu) 

c) Výnosová metoda (používá se u pozemk�, které jsou schopné dosahovat 

výnos) 

d) Metoda polohové diferenciace 

Výb�r vhodné metody provádí znalec. P�edpokládá se p�itom, že stavba spl�uje 

všeobecné požadavky na návrh, požadavky na vhodné výrobky a požadavky na 

stavební práce. Dle ú�elu znaleckého posudku je možno použít i více metod sou�asn�, 

p�i�emž bude po zd�vodn�ní v záv�ru uvedena jenom všeobecná hodnota, ur�ená 

vybranou metodou, která nejvíc vystihuje definici všeobecné hodnoty. 

Pro stanovení odhadu hodnoty nemovitostí a staveb stanovuje vyhláška MS SR 

�.492/2004 Z. z. tyto základní pojmy: 

− Všeobecná hodnota (VŠH) - Je výsledná objektivizovaná hodnota nemovitostí 

a staveb, která je znaleckým odhadem jejich nejpravd�podobn�jší ceny ke dni 

ocen�ní, kterou by m�li dosáhnout na trhu v podmínkách volné sout�že, p�i 

poctivém prodeji za p�edpokladu, že kupující a prodávající budou jednat 

s pat�i�nou informovaností, opatrností a s p�edpokladem, že cena není 

nep�im��en� ovlivn�ná. 

− Východisková hodnota staveb (VH) - Je to znalecký odhad hodnoty, za 

kterou by bylo  možno hodnocenou stavbu nabýt pomocí výstavby v �ase 

ocen�ní, na úrovni bez dan� z p�idané hodnoty. 

− Technická hodnota (TH) - Je to znalecký odhad výchozí hodnoty stavby, 

snížený o hodnotu odpovídající hodnot� opot�ebení. 

− Výnosová hodnota (HV) - Jedná se o znalecký odhad sou�asné hodnoty 

budoucích disponibilních výnos� z využití nemovitosti formou pronájmu, 

diskontovaných diskontní sazbou. 

− V�k stavby (V) - V�k stanoví znalec rozdílem roku, ke kterému se oce�ování 

provádí a roku, ve kterém nabylo platnosti kolauda�ní rozhodnutí. V p�ípad�, že 

došlo k využívání stavby d�íve, stanoví se v�k tak, že od roku, ke kterému se 

ocen�ní provádí, se ode�te rok ve kterém se stavba za�ala prokazateln� užívat. 
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Pokud neexistují doklady dokazující v�k stavby, ur�í jej znalec zd�vodn�ným 

odborným odhadem. 

− Základní životnost stavby (ZZ) - Základní životností stavby se rozumí 

p�edpokládaná životnost daného typu staveb s ohledem na jejich konstruk�n�-

materiálové �ešení a zat�íd�ní do klasifikace. Udává se v letech. 

− Životnost stavby (Z) - Životností stavby se rozumí celková p�edpokládaná 

životnost stavby p�i b�žné údržb� od jejího vzniku až po její úplný zánik. Udává 

se v letech. Životnost stavby ur�uje znalec s p�ihlédnutím na její konstruk�n�-

materiálové �ešení, technický stav, zp�sob a intenzitu užívání a vykonávanou 

údržbu. K ur�ení životnosti stavby je možné použít vztah: 

� � � � � , kde 

    V - v�k stavby, T – znalcem ur�ená z�statková životnost stavby  [1] 

3.1.3 SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA 

Jako základ pro oce�ování slouží v t�chto zemích t�i základní metody oce�ování 

(nákladová, výnosová a porovnávací, p�ípadn� jejich kombinace). V t�chto zemích je 

oce�ování nemovitostí upraveno a provád�no dle tzv „�ervené knihy“ (the Red Book, 

RICS Apprasial and Valuation Manual), kterou vydává Královský ústav autorizovaných 

odhadc� (RICS – Royal Institution of Chartered Surveyors) ve spolupráci s Akciovou 

spole�ností odhadc� a licitátor� a Institutem ohodnocování zisk� a oce�ování (ISVA – 

Incorporated Society of Valuers and Auctioneers, IRRV – Institute of Revenues Rating 

and Valuation). Tato publikace se nezbývá p�ímo teorií a metodami oce�ování, ale je 

zam��ena na zp�sob shromaž�ování, vyhodnocování a zpracování informací. V 

„�ervené knize“ jsou definovány n�které termíny, které jsou používány pro oce�ování. 

P�íklady t�chto termín� jsou uvedeny v tabulce 3-1 níže. „�ervená kniha“ uvádí i 

konkrétní zp�soby oce�ování v jednotlivých p�ípadech. Tyto zp�soby jsou vnímány 

jenom jako doporu�ení, volba konkrétní metody a postupu ocen�ní je �ist� na odhadci, 

p�íklady metod používaných ve vybraných p�ípadech jsou uvedeny v tabulce �. 3-1 

níže. P�evážnou �ást p�íru�ky tvo�í formální náležitosti �innosti odhadce. [1] 
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MV Tržní hodnota 

Market Value 

P�edem vypo�tená cena majetku, 
který by m�l být k datu ocen�ní 
sm�n�n podle zásad �ádného 
tržního hospodá�ství 

OMV Otev�ená tržní cena 

Open Market Value 

P�edpokládaná nejvyšší cena, za 
kterou by bylo možno prodat podíl 
na majetku v hotovosti ke dni 
ocen�ní 

OMRV Otev�ená tržní nájemní hodnota 

Open Market Rental Value 

P�edpokládaná nejvyšší cena, 
kterou je možno získat novým 
pronajmutím k datu ocen�ní, v dob�
ur�ené znalcem 

EFRV Odhad budoucích p�íjm� z nájemného 

Estimated Future Rental Value 

P�edpokládané nájemné, které bere 
znalec v úvahu k datu ocen�ní 
v p�im��ené dob�, ur�ené znalcem, 
dle nájemného nemovitosti stejného 
typu a t�ídy 

EUV Sou�asná výnosová (užitná) hodnota 

Existing Use Value 

Majetek m�že být v blízké 
budoucnosti užíván pouze pro 
ú�ely, k nimž je užíván k datu 
ocen�ní 

ERP P�edb�žný výpo�et po�izovací ceny 

Estimated Realisation Price 

P�edpokládaná cena p�ed 
odpo�tem náklad� na prodej ke dni 
ocen�ní, která m�že být o�ekávána 
v budoucnosti p�i úplném prodeji 
majetku, když dokon�ení prodeje 
nastane v p�im��ené dob�, ur�ené 
znalcem 

DRC Snížená reproduk�ní cena 

Depreciated Replacement Cost 

Reproduk�ní cena snížená o 
dopo�ty za stá�í, stav, ekonomické 
a funk�ní opot�ebení, vlivy životního 
prost�edí a jiné p�ípustné faktory 

Tab. 3-1: P�ehled termín� používaných pro oce�ování v zemích Velké Británie a 

Severního Irska uvedených v „�ervené knize“  

P�ÍPAD OCE�OVÁNÍ OCE�OVACÍ METODA

Komer�ní pozemky a budovy ur�ené pro 
ú�ely p�j�ek 

MV, OMV nebo ERP 

Obytné domy, pro hypote�ní ú�ely OMV 

Registrované sociální nájemní domy pro 
ú�ely pronajímání 

ERP, OMV 

Pozemky a budovy pro ustanovení 
akciových spole�ností nebo pro 
reference v materiálech burzy cenných 
papír�

OMV, EUV, DRC 
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Plán obchodního rozvoje OMV 

Ložiska nerostných surovin EUV 

�erpací stanice Výnosová metoda, porovnávací metoda 

Restaurace Diskontované pen�žní toky, výnosová 

metoda, porovnávací metoda, p�ípadn�

kombinace  

Tab. 3-2: P�íklady metod používaných ve vybraných p�ípadech oce�ování ve Velké 

Británii a Severním Irsku 

3.1.4 USA A KANADA 

Jako základ pro oce�ování slouží v t�chto zemích t�i základní metody oce�ování 

(nákladová, výnosová a porovnávací, p�ípadn� jejich kombinace). P�sobí zde velká 

�ada znaleckých profesních organizací, z nichž nejznám�jší je v Kanad� Kanadský 

oce�ovací institut (Apprasial Institute of Canada - AIC), v USA je nejznám�jší 

organizací Oce�ovací institut (American Institute of Real Estate Appraisers – zkrácen�

Appraisal Institute). Tyto instituce rovn�ž vydávají publikace, podle nichž se oce�ování 

provádí (AIC – vydává The Apprasial of Real Estate, American Appraisal Institute – 

vydává The Apprasial of Real Estate). 

V t�chto zemích musí mít odhadce pro výkon svojí profese ud�lenou akreditaci, 

kv�li udržení vysokého standardu u �len� t�chto institucí – v Kanad� nap�íklad CRA 

nebo AACI. Akreditovaný �len AIC vypracovává ocen�ní nemovitostí, respektované 

soudy, realitními kancelá�emi, bankami, ú�ady poskytujícími p�j�ky a dotace, 

organizacemi �innými v oblasti nemovitostí, architektonickými kancelá�emi, vládními 

ú�ady na všech úrovních i soukromými subjekty. Akreditovaný �len stanovuje odhadní 

cenu nemovitostí, budoucí cenu nemovitostí, ocen�ní nemovitostí pro ú�ely p�j�ek, 

ocen�ní nemovitostí p�i rozhodování o investicích, ocen�ní nemovitostí za ú�elem 

platby daní atd. Ve veškeré literatu�e je považováno získání dostate�ného množství 

informací o zkoumané nemovitosti za jeden ze základních pilí�� práce odhadce. Jsou 

to informace: okolí nemovitosti, všechny okolní vlivy, které nemovitost ovliv�ují, 

technický stav všech sou�ástí nemovitosti, sociální, ekonomické, politické aspekty 

m�sta atd. Oce�ování není považováno za exaktní v�du, proto musí odhadce rovn�ž 

jako um�lec interpretovat získaná data. [1] 
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3.2 METODY HROMADNÉHO OCE�OVÁNÍ V PRAXI 

V nedávné dob� zaznamenaly kvantitativní metody v sociální a ekonomické sfé�e 

renesanci a vstoupily op�t do pop�edí zájmu. Tento zvýšený zájem zp�sobilo hned 

n�kolik faktor�: 

• Vývoj výpo�etních technologií 

• Efektivní a p�ístupné registry dat (zavád�ní Friendly software) 

• Pot�eba standardizace procedur oce�ování nemovitostí a hromadného 

oce�ování 

Tyto faktory jsou zp�sobeny ekonomickou globalizací, díky níž vzniká pot�eba 

standardizovaných metod oce�ování po celém sv�t�. Tímto d�ležitým tématem se 

zabývá IVSC, jak bylo popsáno výše v této diplomové práci. Dále jsou popsány a 

zpracovány metody hromadného oce�ování, jak jsou používány v USA a Holandsku. 

3.2.1 SROVNÁVACÍ A UPRAVENÁ SROVNÁVACÍ METODA, JAKO 

ZÁKLAD PRO SYSTÉM UR�ENÍ DAN� Z P�ÍJMU V USA 

Srovnávací metoda (CSM – Comparable Sales Method) je v USA nejrozší�en�jší 

metodou pro oce�ování reziden�ních nemovitostí. Existuje zde p�ímý vztah mezi 

srovnávací metodou, používanou odhadci a sou�asným vývojem prostorov�

orientovaných oce�ovacích model�. U upravené srovnávací metody (MCSM – Modified 

Comparable Sales Method) se jedná o speciální p�ípad prostorových model� váhových 

matic (Spatially Lagged Weight Matrix Models). Tyto metody mají rovn�ž jasný vztah 

s geograficky pojatou regresí. 

Srovnávací metoda CSM je široce používána pro pot�eby hromadného oce�ování 

nemovitostí po celých Spojených státech. Ovšem použití této metody není univerzální, 

v USA je využíváno i velkého množství alternativních metod. Srovnávací metoda CSM 

a upravená srovnávací metoda MCSM pat�í mezi výborné, ne-li nejlepší metody 

hromadného oce�ování nemovitostí v USA. P�íklad dalších metod využívajících 

lineární nebo nelineární model, nastavený pro celou oce�ovanou oblast, jsou metody 

zam��ené na trhovou segmentaci a další pokro�ilé metody modelování, v�etn�

geografické regrese (Gegrafically Weighted Regression). [2] 
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DA� Z NEMOVITOSTÍ V USA   

Da� z nemovitostí je jednou z nejd�ležit�jších federálních daní, vybíraných v USA. 

V letech 2003 - 2004 p�edstavovala da� z nemovitostí p�íjem do rozpo�tu rovnající se 

314 miliard USD. Typický majitel nemovitosti zaplatí ro�n� 0,1 – 2,0% z tržní ceny jeho 

nemovitosti. Jedná se o ad valorem systém výpo�tu základu dan� z nemovitostí. 

Proto je t�eba pro tyto pot�eby využívat co nejtransparentn�jší metody. Nejb�žn�jší 

postup je, že si obec (okrsek, atd.), kde má být provedeno ocen�ní, sestaví seznam 

ro�ních hodnot nemovitostí za použití po�íta�ového systému pro hromadné oce�ování 

(CAMA – Computer-Assisted Mass Apprasial systém). Systém pro hromadné 

oce�ování shromaž�uje velké množství popisných informací o nemovitostech. Tento 

systém je dále podporován systémem geografických informací (GIS – Geografical 

Information System), který poskytuje data o prostorovém umíst�ní každé nemovitosti. 

[2], [17] 

Obr. 3-1: P�ehled st�edních hodnot sazby dan� z nemovitostí v USA [18] 
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SROVNÁVACÍ METODA CSM 

Mezi základní procesní kroky srovnávací metody CSM (Comparable Sales Method) 

�adíme zejména tyto: 

• Najít n nejvíce srovnatelných prodej� nemovitostí 

• Vypo�tení a stanovení prodejní ceny srovnatelné nemovitosti k datu ocen�ní 

• Ohodnocení t�chto odhad� vahou, v závislosti na porovnatelnosti 

s oce�ovaným subjektem 

• Se�tení veškerých vah odhad� prodejních cen srovnatelných nemovitostí pro 

stanovení kone�ného odhadu ceny oce�ované nemovitosti 

Tato metoda vychází z p�edpokladu, že nalezení nejvíce srovnatelné nemovitosti je 

ekvivalentem k nalezení nejmén� odlišné nemovitosti. M��ítko odlišnosti je založeno na 

rozdílech v charakteristikách nemovitostí, jako nap�íklad je datum prodeje a okolí této 

srovnatelné nemovitosti. [2] 

Z po�átku se pro ur�ení odhadu ceny nemovitosti používalo pouze jedné 

srovnatelné nemovitosti. V roce 1989 odborníci popsali metodu stanovení jako rozdíl 

ve stanovení hodnot násobné regresní analýzy subjektu a srovnatelné nemovitosti. 

Samotný proces stanovení je vyjád�en následujícími vztahy: 

1.) �# � $%���#� � &'%�(%)* + '%�(�#*,  

kde 

�#…odhad ceny srovnatelné nemovitosti j 

%)…odhad ceny zkoumané nemovitosti k

$%�(�#*…skute�ná prodejní cena nemovitosti j 

'%�(%)*…odhadovaná prodejní cena nemovitosti k 

Výše uvedenou rovnici lze p�epsat od tvaru: 

2.) �# � '%�(%)* � &$%���#� + '%�(�#*,  

kde 

&$%���#� + '%�(�#*,…reprezentuje reziduální (zbytkovou) chybu odhadu ceny 

srovnatelné nemovitosti j  
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V p�ípad� oce�ování podle více srovnatelných nemovitostí slouží tento obecný tvar 

rovnice: 

3.) �%-(%)* � � �.#)&'%�(%)* � ($%���#� + '%���#�*,!#�� ,     � �.#)!#�� � �

kde    

�%-(%)*…hodnota odhadu ceny nemovitosti, stanovené podle metody CSM 

'%�(�#*…odhadovaná prodejní cena nemovitosti j 

Protože je odhadovaná prodejní cena oce�ované nemovitosti '%�(%)* nezávislá na 

po�tu srovnatelných nemovitostí, lze rovnici 3.) p�epsat následovn�:

4.) �%-(%)* � '%�(%)* � � �.#)($%���#� + '%���#�*!#��

V maticovém zápisu lze rovnici 4.) p�epsat ve tvaru : 

5.) �%-(%* � /01 � �.(2 + /01* , 
kde  

01 je odhad hodnot 0, získaných pomocí metody nejmenších �tverc� (OLS – 

Ordinary Least Squares), po dosazení substituce /01 � 23, �%-(%* � 24 , lze rovnici 

p�epsat do tvaru: 

6.) 24 � 23 � �.56 ,  
kde 

.56…vážené reziduální (zbytkové) chyby z metody nejmenších �tverc�

Tento druh maticového zápisu bude vhodný pro porovnání s metodami váhových 

matic.  
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MODELY VÁHOVÉ MATICE (WEIGHT MATRIX MODELS) 

V této problematice W p�edstavuje n×n rozm�rnou matici, prvky této matice 

reprezentují pevnost (sílu) spojení (závislosti) mezi všemi nemovitostmi navzájem. 

Existují dv� varianty MODELU VÁHOVÉ MATICE. V první variant� je matice využívána 

p�ímo k modelování prostorových proces�. Takové modely navazují na  SPATIAL LAG 

MODELS. V druhé variant� je matice využívána pro stanovení (modelování) chyby 

(error term). Logika autoregresivních model� spo�ívá v tom, že prodejní ceny 

nemovitostí v blízkém okolí mají v�tší vliv na zkoumanou nemovitost, než prodejní 

ceny nemovitostí ve v�tší vzdálenosti od zkoumané nemovitosti. [2] 

3.2.2 AUTOMATIZOVANÉ OCE�OVÁNÍ NA HOLANDSKÉM TRHU 

NEMOVITOSTÍ 

Na holandském nemovitostním trhu hrají velmi d�ležitou roli obchodníci 

s nemovitostmi, a� už to jsou soukromí maklé�i nebo realitní kancelá�e. Tito realitní 

obchodníci zprost�edkovávají 90% veškerých prodej� nemovitostí v Holandsku. 

Typický proces prodeje nemovitosti za�íná oslovením ur�itého po�tu realitních 

maklé��, kte�í jsou požádáni o prozkoumání nemovitosti a vyslovení jejich postoje 

k tržní cen� nemovitosti (Market Value), k prodejní strategii, nabídkové cen� a cen� za 

poskytnuté služby, v závislosti na dob� trvání procesu prodeje a ocen�ní. Z t�chto 

maklé�� si prodejce nemovitosti vybere toho, který nejvíce odpovídá jeho požadavk�m, 

následn� je maklé� najat na provedení ocen�ní. Jeho provedená práce je ohodnocená 

p�edem smluvn� stanoveným procentem z prodejní ceny nemovitosti. �ím je p�esn�ji 

ur�ena prodejní cena nemovitosti, tím v�tší šance jsou pro úsp�šný a uspokojující 

záv�r procesu prodeje nemovitosti.  

Pro posouzení tržní hodnoty jakéhokoliv domu v Holandsku, poskytuje organizace 

NVM (the Netherlands Organization of Real Estate Agents) svým �len�m aplikaci 

„MarktPositie“. Jedná se webovou aplikaci pro automatizované oce�ování jakéhokoliv 

domu, vložením jeho charakteristik, za použití hédonického cenového modelu. 

Pro stanovení co nejp�esn�jšího odhadu aktuální tržní hodnoty specifické 

nemovitosti je zapot�ebí shromáždit data týkající se charakteristik nemovitosti a 
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prodejních cen srovnatelných nemovitostí. V aplikaci „MarktPositie“ je využíváno 

databáze organizace NVM. Základem je systém, pomocí kterého sdílejí �lenské 

kancelá�e organizace NVM informace o všech nemovitostech, které mají v nabídce. 

Tímto zp�sobem získávají všichni �lenové NVM velmi detailní obrázek o všech 

nemovitostech nabízených �lenskými kancelá�emi NVM. Všechny nabízené 

nemovitosti jsou také p�ístupné na serveru Funda, jde o hlavní portál, zabývající se 

nemovitostmi v Holandsku. Soubor charakteristik nemovitostí p�ístupných na serveru 

Funda je menšího rozsahu (je podmnožinou), než soubor charakteristik p�ístupný 

�len�m NVM. [2] 

Obr. 3-2: Náhled mapy Holandska ze serveru FUNDA  
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Data, která jsou �len�m NVM k dispozici, poskytují velmi p�esné informace o: 

• všech charakteristikách nemovitosti samotné  

• lokalit�, kde se nemovitost nachází 

• charakteristikách okolí, které jsou významné pro ur�ení tržní ceny 

nemovitosti 

• tzv. prodejním statusu, který zahrnuje poslední prodejní cenu, d�ív�jší 

prodejní cenu a �as nabídky. 

Vybrané charakteristiky nemovitosti jsou nap�íklad: adresa, typ domu (samostatn�

stojící, �adový, atd.), druh domu (vila, bungalov, hausbót, atd.), velikost domu (po�et 

pokoj�, velikost podlahové plochy), velikost pozemku, stá�í nemovitosti, kvalita údržby 

(nadpr�m�rn� udržovaný, pr�m�rn� udržovaný, podpr�m�rn� udržovaný), velikost 

zahrady, garáže (jejich po�et a velikost), umíst�ní nemovitosti (stupe� urbanizace, 

v centru, u parku, tiché sousedství, u rušné komunikace atd.).  

Ihned po prodeji nemovitosti, je její status zm�n�n z nabízené na prodanou 

nemovitost a soubor nabídkových cen je dopln�n o prodejní cenu a p�esné datum 

uskute�n�ní prodeje. Tento systém sdílení informací funguje v Holandsku už od roku 

1973, proto m�žeme prohlásit, že se jedná o velmi dob�e zavedený a vyzkoušený 

systém, který je používán v každodenní praxi holandských odhadc�. [2] 

Prodeje nemovitostí zprost�edkované �leny organizace NVM zaujímají asi 72% 

všech existujících nemovitostí, prodaných v Holandsku. Podíl na trhu organizace NVM 

rozd�luje na 76 díl�ích region�. V regionech s nejnižším po�tem �len� NVM je 

procentuální podíl prodej� kolem 60%. V regionech s nejv�tším zastoupením �len�

NVM, je tento procentuální podíl prodej� nad 90%. Pro Holandský nemovitostní trh to 

každoro�n� p�edstavuje nabídku 200 000 nemovitostí od NVM, z nichž je zhruba 

150 000 opravdu uskute�n�ných prodej�. V dnešní dob� obsahuje databáze NVM 

podrobné informace o 3 milionech nemovitostí prodaných v posledních letech. [2] 

Na schématu 3-3 je znázorn�n proces, jehož prost�ednictvím stanovuje webová 

aplikace tržní cenu jakékoliv nemovitosti v Holandsku. Celý proces ocen�ní za�íná 

správn� provedeným za�azením nemovitosti dle jejích charakteristik, to vyžaduje 

zkušenosti a praxi. Aplikace „MarktPositie“ provádí �adu kontrol v�rohodnosti 

charakteristik, které do systému vkládají realitní kancelá�e. Po vložení charakteristik 

nemovitosti vyhledá aplikace v databázi MIDAS (the NVM – Market Information 

Database) nemovitosti srovnatelné s oce�ovanou nemovitostí. Tato databáze obsahuje 

informace o všech prodejích uskute�n�ných v Holandsku od roku 1985. Soubor 



46 

nemovitostí, který vykazuje nejv�tší podobnost s oce�ovanou nemovitostí je použit pro 

hédonickou regresi. [2] 

P�ed provedením hedonické regrese, jsou ceny minulých prodej� p�epo�teny na 

cenovou úrove� odpovídající datu, pro které je nemovitost oce�ována. Pro zajišt�ní co 

nejp�esn�jších výsledk� hédonické regrese, je soubor srovnatelných nemovitostí 

analyzován po stránce závislosti variance na parametru a z hlediska autokorelace. 

Závislá prom�nná je v tomto p�ípad� cena nemovitosti, ostatní relevantní 

charakteristiky slouží jako up�es�ující faktory.  

Výsledkem této hédonické regrese je soubor charakteristik nemovitosti, ovliv�ujících 

cenové rozdíly v rámci skupiny srovnatelných nemovitostí, s jejich koeficienty regrese. 

Aplikace t�chto regresních koeficient� na charakteristiky oce�ované nemovitosti vede 

k ur�ení tržní ceny nemovitosti. Pro udržení kvality jednotlivých odhad� realitních 

kancelá�í, poskytuje aplikace komplexní informace o: 

• souboru srovnatelných nemovitostí 

• poloze nemovitosti v porovnání se souborem srovnatelných nemovitostí 

v rozsahu všech možných charakteristik nemovitosti 

• charakteristikách nemovitosti, které zp�sobují cenové rozdíly ve skupin�

srovnatelných nemovitostí  [2] 
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Obr. 3-3: Proces stanovení tržní ceny nemovitosti v aplikaci MarktPositie [2] 
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SROVNATELNÉ NEMOVITOSTI 

Pro ur�ení srovnatelných nemovitostí k nemovitosti, která je oce�ována slouží tzv. 

funkce podobnosti. Existují r�zné typy t�chto funkcí podobnosti, v závislosti na 

statisticky odlišných souborech charakteristik nemovitostí. Každá funkce podobnosti 

vede k ur�ení hodnoty, která je rovna rozdílu jednotlivých hodnot charakteristik dvou 

srovnávaných nemovitostí. Výpo�et samotný je rozd�len do t�í �ástí, podle 

významnosti charakteristik pro ur�ení tržní ceny nemovitosti. Mezi nejvýznamn�jší 

charakteristiky pat�í takové, které nejde jednoduše zm�nit a ovlivnit, jako nap�íklad: 

velikost zastav�né plochy nemovitosti, lokalita, kde se nemovitost nachází, typ 

nemovitosti, atd. Mezi charakteristiky s menší váhou významnosti pat�í charakteristiky, 

jejichž stav lze zm�nit snadn�ji, nap�íklad: údržba nemovitosti, druh vytáp�ní, 

podsklepení nemovitosti, atd. Mezi nejmén� významné charakteristiky pro ur�ení tržní 

hodnoty nemovitosti pat�í charakteristiky, týkající se vnit�ního vybavení nemovitosti. 

Tyto t�i skupiny charakteristik jsou ohodnoceny od 0 do 10, v závislosti na mí�e 

srovnatelnosti nemovitostí. Z t�chto hodnot je vypo�ten vážený pr�m�r: skupiny 

nejvíce významných charakteristik jsou ohodnoceny nejvyšší vahou, skupiny nejmén�

významných charakteristik jsou ohodnoceny nejnižší vahou. �ím vyšší je celková 

hodnota funkce srovnatelnosti, tím podobn�jší je nemovitost s oce�ovanou 

nemovitostí. Následující rovnice ukazuje, výpo�et hodnoty funkce podobnosti. [2], [19] 

7� �
� ( 89:;<9 � :;�9*	9��

�� � =�

kde 

7� � hodnota funkce srovnatelnosti pro nemovitost i

89� váha skupiny charakteristik s

:;<9� hodnota srovnatelnosti oce�ované nemovitosti pro skupinu s   

"9� po�et charakteristik ve skupin� s

:;�9� hodnota funkce srovnatelnosti pro nemovitost i ve skupin� s 

=� � snížení hodnoty funkce srovnatelnosti pro nemovitost i

Hodnota funkce srovnatelnosti nemovitosti i ve skupin� s je ur�ena podle vzorce: 

:;�9 �
� >�9# + :;9?�!#
:;9?@AB��
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kde 

:;�9� hodnota funkce srovnatelnosti nemovitosti i ve skupin� s

>�9# � hodnota charakteristiky j ve skupin� s pro nemovitost i 

:;9?�!� minimální hodnota charakteristiky ve skupin� s 

:;9?@A� maximální hodnota charakteristiky ve skupin� s

NEJVÝZNAM�JŠÍ MÉN� VÝZNAMNÉ NEJMÉN� VÝZNAMNÉ

UMÍST�NÍ 

Okolí 

Oblast (okres) 

Stupe� urbanizace 

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 

Po�et podlaží 

Obestav�ný prostor (m3) 

Velikost obytné �ásti (m2) 

Vestav�ná garáž 

Rozestav�nost 

Vybavenost 

BUDOVY 

Typ budovy 

T�ída budovy 

Velikost pozemku 

BYTY 

Výtah 

Kvalita bytu (luxusní nebo ne) 

Druh bytu 

UMÍST�NÍ 

Komunikace s velkou hustou 
dopravy 

V centru, mimo centrum 

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

Vybavení koupelen 

Nájemné z pozemku 

Možnost parkování 

Po�et místností v patrech 

Po�et místností ve sklep�

Po�et dalších místností 

Izolace 

Podkroví 

Po�et balkon�

Po�et toalet (WC) 

Po�et kuchyní navíc 

Druh vytáp�ní 

Pevné schodišt� do podkroví 

Obývací pokoj 

Po�et viký��

Po�et teras  

Druh zast�ešení 

Orientace zahrady 

BUDOVY 

Sklep 

Metráž zahrady 

BYTY

Podlaží s hlavním vstupem 

Celkový po�et podlaží budovy 

OBECNÉ CHARAKTERISTIKY 

Nová kuchyn�

Bazén (venkovní, vnit�ní) 

Velikost kuchyn�

Pracovna 

Krb 

Podlahové vytáp�ní 

Alarm 

Velikost obývacího pokoje 

Zadní vchod 

Sklep 

Zimní zahrada 

Velikost zahrady 

Kvalita údržby zahrady 

K�lna 

Tab. 3-3: P�ehled charakteristik použitých pro výpo�et srovnatelnostních funkcí 
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V tabulce 3-3 je p�ehled charakteristik použitých pro výpo�ty hodnot srovnatelností. 

Dále jsou v této tabulce rozd�leny charakteristiky podle jejich významnosti pro výpo�et.  

Sofistikované funkce zmín�né výše nejsou v praxi dob�e aplikovatelné na soubory 

h��e srovnatelných nemovitostí. Aplikace „MarktPositie“ prioritn� využívá pro sestavení 

souboru opravdu srovnatelných nemovitostí t�chto hlavních charakteristik:  

• typ nemovitosti 

• geografická vzdálenost oce�ovaného domu 

• datum posledního prodeje nemovitosti 

HEDONICKÉ MODELOVÁNÍ 

Metoda hédonického modelování není až tak nová, jak by se mohlo zdát. Jedná se 

o dobrý a dob�e zavedený zp�sob p�isuzování cenových zm�n nemovitostí na základ�

jejich charakteristik. Sestavení souboru charakteristik odpov�dných za cenové zm�ny, 

bez zadaného souboru nemovitostí a ur�ení p�esného podílu jednotlivých charakteristik 

na cen� nemovitosti, umož�uje ocenit jakoukoliv nemovitost na základ� jejich 

charakteristik. Atraktivita hédonické regrese spo�ívá v tom, že její výsledky jsou ihned 

interpretovatelné na základ� použitých charakteristik. Rozdíly v cenách jednotlivých 

nemovitostí m�žeme p�i�íst rozdíl�m v charakteristikách jednotlivých dom�. [2] 

 Výsledek by mohl být nap�íklad interpretován jako:  

• pokoj navíc – znamená p�idání 18000 euro k pr�m�rné cen� nemovitosti ze 

souboru zkoumaných nemovitostí 

• garáž navíc - znamená p�idání 15000 euro k pr�m�rné cen� nemovitosti ze 

souboru zkoumaných nemovitostí, atd. 

V aplikaci „MarktPositie“ je využíváno vážené regrese nejmenších �tverc�, pro 

stanovení souboru charakteristik a regresních koeficient�. Regrese je aplikována jen 

na soubor nemovitostí, které jsou srovnatelné se zkoumanou nemovitostí. 

Srovnatelnost každé nemovitosti s oce�ovanou nemovitostí je brána jako váhový faktor 

pro regresi samotnou. Prodejní ceny nemovitostí jsou p�epo�teny na cenovou úrove�

odpovídající datu ocen�ní, za použití funkcí cenové inflace. Tyto ceny, ur�ené ke dni 

ocen�ní tvo�í závislé prom�nné pro regresi. [2] 

Výsledky jakékoliv regrese bývají zkreslené extrémními hodnotami, které se 

vyskytují u všech prom�nných zahrnutých do regrese. To vnáší heteroskedasticitu 
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(nekonstantnost rozptylu) do výsledk�. Po sestavení souboru srovnatelných 

nemovitostí, „MarktPositie“ vyhledává extrémní hodnoty ve všech charakteristikách 

celého souboru. Pokud jsou nalezeny extrémní hodnoty, existuje n�kolik možností, jak 

soubor upravit. Jedna z možností je vy�azení samotné extrémní hodnoty ze souboru 

hodnot nemovitosti samotné nebo je možné vylou�it úpln� nemovitost ze souboru 

srovnatelných nemovitostí. [2] 

Dalším faktorem negativního zkreslení výsledk� jakékoliv regrese je výskyt vysoce 

korelovaných nezávislých prom�nných. V p�ípad� výskytu, tento jev zkreslí výsledky 

korelace a zjišt�né koeficienty budou také nep�esné. Pro eliminování výskytu 

negativního faktoru korelace aplikace „MarktPositie“ používá speciáln� programovaný 

modul pro odstra�ování korelujících prom�nných ze  souboru charakteristik, který 

odpovídá souboru srovnávaných nemovitostí. Za vysokou míru korelace je považována 

hodnota koeficientu korelace r, C D �EF�. V p�ípad� korelace, jsou nadmíru korelující 

prom�nné vy�azeny z regrese. Aplikace „MarktPositie“ dále využívá dalších pravidel 

pro stanovení co nejobjektivn�jšího souboru charakteristik. P�i eliminaci korelujících 

prom�nných jsou nejprve vybrány mén� d�ležité charakteristiky, ve snaze zachovat 

teoreticky významn�jší charakteristiku v souboru. V obecnosti lze �íci, že pro každou 

nemovitost a p�i každém ocen�ní, je zavedena nová hédonická regrese pro soubor 

srovnatelných prodaných nemovitostí. [2] 

Následující rovnice popisuje výpo�et hodnot regresní funkce: 

�� � G �H�I# � ��#� � ��
!

#��

kde 

�� � vypo�tená hodnota pro nemovitost i 

G� konstanta 

I#� koeficient pro charakteristiku j 

��# � hodnota charakteristiky j pro nemovitost i 

�� � chybový koeficient

Webovou aplikaci „MarktPositie“ využívají realitní kancelá�e a maklé�i, kte�í jsou 

�ádnými �leny holandské organizace NVM-realtors. V sou�asné form� nelze aplikaci 

jednoduše použít pro hromadné ocen�ní veškerých nemovitostí v obci nebo v regionu. 
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Avšak variabilita nastavení samotné aplikace umož�uje toto použití. Je nezbytné 

vytvo�it obal výpo�etního jádra systému, aby bylo možné: 

• poskytnout pomocí systému desítky tisíc nemovitostí pro ocen�ní v �ase 

ocen�ní 

• poskytnout modul sloužící k poskytování výsledk� pro velké soubory 

srovnatelných nemovitostí 

Pro variantu aplikace „Markt positie“, sloužící pro hromadné oce�ování, je nezbytné, 

aby byl ohodnocen kompletní soubor charakteristik pro oce�ované nemovitosti. 

Nemovitost musí být zcela charakterizována, v souladu s modelem dat, používaným 

�leny NVM. Nezbytným pro „MarktPositie“ je také další shromaž�ování informací 

týkajících se obcí. V obcích, kde mají �lenové NVM velký podíl na prodejích 

nemovitostí, je snadn�jší dosáhnout cíle ocen�ní, než v obcích, kde je podíl �len� NVM 

na prodejích nemovitostí menší. V p�ípadech velkého podílu na trhu, obsahuje 

databáze NVM, tém�� 100% užívaných nemovitostí. Tato databáze slouží pouze pro 

informaci, zda je nemovitost stále v užívání. Pro hromadné oce�ování nájemního 

bydlení jsou používány jiné charakteristiky nemovitostí, využívá se jiného zp�sobu 

shromaž�ování dat. V Holandsku je v�tšina t�chto údaj� shromaž�ována od 

spole�ností, zabývajících se pronajímáním nemovitostí. Tyto spole�nosti vlastní tém��

kompletní objem pronajímaných nemovitostí v Holandsku, soukromý sektor je v tomto 

p�ípad� velmi malý. [2] 
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4 UŽITÍ HROMADNÉHO OCE�OVÁNÍ V �R 

Tato �ást diplomové práce je zam��ena na ocen�ní nemovitostí podle platných 

legislativních p�edpis� v �R, pro pot�eby dan� z p�evodu nemovitostí a pro stanovení 

dan� z nemovitostí.  

 Toto oce�ování nemovitostí má za cíl co nejlépe napodobit metody hromadného 

oce�ování nemovitostí v zahrani�í, které jsou popsány v kapitolách výše, za použití 

legislativních prost�edk�, používaných v �eské republice. V USA je využíváno metod 

hromadného oce�ování nemovitostí pro výpo�et každoro�ní federální dan�

z nemovitostí.   

V �R je ocen�ní nemovitostí pot�ebné pro stanovení dan� z p�evodu nemovitostí, 

kde kone�ná cena nemovitosti vystupuje jako základ dan�. V �R tomuto americkému 

typu dan� odpovídá typov� da� z nemovitostí. U dan� z nemovitostí slouží jako základ 

pro stanovení dan� zastav�ná plocha prvního nadzemního podlaží. Proto jsem provedl 

ocen�ní nemovitostí a výpo�et obou typ� daní, pro ilustraci (napodobení) metodologie 

hromadného oce�ování nemovitostí v zahrani�í, v legislativním kontextu �R.  V záv�ru 

bude provedeno srovnání metod hromadného oce�ování s metodami, použitými dle 

platné legislativy v �R. 

4.1 OCEN�NÍ RODINNÉHO DOMU DLE CENOVÉHO P�EDPISU 

– KYJOV �.p. 1230 

Zkoumaná nemovitost se nachází v obci Kyjov, okr. Hodonín, v katastrálním území 

N�t�ice u Kyjova. 

P�edm�tem ocen�ní je Rodinný d�m �.p. 1230, který se nachází na pozemku p.�. 

414, dále jde o dv� garáže, tvo�ící funk�ní celek se stavbou hlavní a pozemek zahrady 

p.�. 612/4. Na listu vlastnictví t�chto nemovitostí jsou uvedeni manželé Gregorovi�ovi, 

tyto nemovitosti pat�í do SJM manžel�.   
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Obr. 4-1: Vý�ez z katastrální mapy [20]                                     

  

4.1.1 SITUACE OCE�OVANÉ NEMOVITOSTI 

P�edm�tná nemovitost ocen�ní se nachází na ulici Kv�tná, �.p. 1230, �.o. 31. Celá 

tato ulice je zastav�na obytnou zástavbou. P�íjezd k nemovitosti je po místní asfaltové 

komunikaci. Další charakteristiky obce, ve které se oce�ovaná nemovitost nachází, 

uvádím v tabulkách níže. 

OBEC A OKOLÍ NEMOVITOSTI

Druh obce: M�sto s rozší�enou p�sobností 

Správní funkce obce: Pro 41 obcí správní oblasti Kyjovsko 

Po�et obyvatel: 12 000 

Obchod s potravinami: Nachází se zde celá �ada obchod� a 
supermarket�  

Školy: V obci je kompletní školská vybavenost:  
mate�ské školy, základní školy, st�ední 
školy, gymnázium. 
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Poštovní ú
ad: V míst�

Obecní ú
ad: Obecní ú�ad Kyjov  

Stavební ú
ad: V míst�

Okresní ú
ad: Okresní ú�ad Hodonín 

Kulturní za
ízení: Kulturní d�m, Kino, letní Kino  

Sportovní za
ízení: Pln� vybavený sportovní stadion, 
Tenisové kurty, Sportovní haly 

Struktura zam�stnanosti: Pr�mysl, zem�d�lství a služby 

Životní prost
edí: Dobré, bez výrazných negativních vliv�

Poptávka nemovitostí: P�im��ená 

Hotely a ubytovací za
ízení: V míst�

Územní plán: Existuje 

Tab. 4-1: Obec a okolí nemovitostí 

UMÍST�NÍ NEMOVITOSTI V OBCI

Poloha k centru: Jedná se o �tvr� RD, s dobrým spojením 
s centrem obce 

Vzdálenost od nádraží �D: Cca 1km 

Vzdálenost k autobusovému nádraží: Cca 1km 

Vzdálenost k zastávce MHD: Cca 100m 

Dopravní podmínky: Velmi dobré 

Konfigurace terénu: Lehce svažitý 

P
evládající zástavba: Rodinné domy 

Parkovací možnosti: 2 samostatn� stojící garáže 

Obyvatelstvo v okolí: Bez problémových skupin 

Inženýrské sít� v obci: Vodovod, kanalizace, elektro sí�, zemní 
plyn 

Tab. 4-2: Umíst�ní nemovitosti v obci 
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V dalších tabulkách, budou specifikovány charakteristiky týkající se p�ímo hlavního 

oce�ovaného objektu. 

VLASTNÍ NEMOVITOST

Typ stavby: Rodinný d�m �adový 

Po�et pokoj	: 4 

Po�et kuchyní: 2 

Po�et koupelen: 2 

Po�et WC: 2 

Provozní prostory: Jsou soust�ed�ny do 1PP 

Sklepní místnosti: Schodišt�, chodba, dílna, kotelna, 
prádelna 

Zahrada: Zahrada za domem, 234 m2

Pozemky – zastav�ná plocha a 
nádvo
í:

283 m2

Pozemky celkem: 517 m2

P
íslušenství: 2 garáže 

Možnost dalšího rozší
ení: P�ístavbou do dvora 

Údržba stavby: Pr�b�žná, dobrý stav nemovitosti 

Tab. 4-3: Vlastní nemovitost 

P�IPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍT�

Vodovod: P�ípojka na ve�ejný vodovod z ulice 

Kanalizace: P�ípojka do ve�ejné kanalizace z ulice 

Elektrická sí�: P�ípojka zemním kabelem 230/400 V, 
p�íkon je dostate�ný 

Plyn: P�ípojka zemního plynu je zavedena 

Tab. 4-4: P�ipojení na inženýrské sít�
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MOŽNOSTI OHROŽENÍ STAVBY

Sesuv: Nep�ichází v úvahu 

Kritická poloha objektu u vozovky: Není 

Výskyt radonu: V této oblasti se radon nevyskytuje 

Zdroj zne�išt�ní v blízkém okolí: Není 

Zdroj zne�išt�ní ve vzdálen�jším 
okolí:

Sklárny Kyjov 

Zdroj hluku v okolí: Není 

Jiné: Nejsou 

Tab. 4-5: Možnosti ohrožení stavby 

4.1.2 MÍSTNÍ ŠET�ENÍ A POPIS OCE�OVANÝCH NEMOVITOSTÍ 

Dne 20.10.2011 v 15:00 hodin bylo provedeno místní šet�ení s ohledáním 

oce�ovaných nemovitostí. Toto místní šet�ení bylo svoláno za ú�elem prohlídky 

a posouzení technického stavu nemovitostí na míst�. Byla provedena 

fotodokumentace a zam��ení rozm�r� jednotlivých objekt�. 

P�edm�tem ocen�ní je rodinný d�m �.p.1230, který je umíst�n na ulici Kv�tná 

1230/31, na pozemku p.�.414 a zahrada na pozemku p.�.612/4. Všechny oce�ované 

nemovitosti se nacházejí v katastrálním území N�t�ice u Kyjova, obec Kyjov, okres 

Hodonín. Jedná se o zcela dokon�ený RD z roku 1973. Nemovitosti se nacházejí cca 

1 km od centra obce, s možností využití MHD. P�íjezd k nemovitostem je po ulici 

Kv�tná, samostatný p�ístup k nemovitostem je po zpevn�ných plochách. D�m je 

napojen na veškeré inženýrské sít�. Fotodokumentace této stavby je uvedena 

v p�ílohách 1, 2, 3. 

Obytný objekt �.p.1230 – Jedná se obytnou budovu, která je užívána jako rodinný 

d�m, spl�uje kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva pro 

místní rozvoj �.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (d�m má 

maximáln� t�i samostatné byty, 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví). 

D�m je zd�ný se základy z betonových pas� s izolací proti zemní vlhkosti. D�m má 2 

nadzemní podlaží, plochou st�echu a je zcela podsklepen. �len�ní jednotlivých podlaží 

je viz. výkresová dokumentace, p�ílohy �íslo 4, 5, 6, 7. Další charakteristiky nemovitosti 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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St
echa: Plochá, zateplená  

Krytina: PVC folie Sarnafil 

Klempí
ské konstrukce: Pozinkovaný plech 

Obvodové zdivo: Cihelné, tj 400 mm 

Venkovní úprava st�n: B�izolit 

Vnit
ní úprava st�n: Vápenná omítka hladká, keramické 
obklady 

Stropy: Keramické s vložkami MIAKO 

Schodišt�: Montované ŽB se stupnicemi z um�lého 
mramoru 

Podlahy dlažby: D�ev�né vlysy, PVC, keramická dlažba   

Okna: Plastová (5 komor profil) 

Dve
e: Plastové (vstupní), D�ev�né prosklené 
(vnit�ní) 

Vytáp�ní: Centrální, plynový kotel 

Kanalizace: P�ipojena na obecní kanalizaci 

Zdroj teplé vody: Plynový zásobníkový oh�íva�

Tab. 4-6: Druhy konstrukcí oce�ované nemovitosti 

Podle informace od majitel� pochází nemovitost z roku 1973. V pr�b�hu užívání 

objektu prob�hly, rekonstrukce vytáp�ní, rekonstrukce oh�evu vody, rekonstrukce 

zast�ešení a rekonstrukce oken a dve�í. Hlavní stavební konstrukce stavby jsou 

v dobrém stavebn� technickém stavu. 

Garáž �.1 na p.�.414 – Ve stejném roce jako objekt hlavní, byla postavena garáž 

�. 1. Jedná se o klasickou garáž s montážní jámou. Tlouš�ka zdiva je 300 mm. Je zde 

zavedena elekt�ina.  

Garáž �.2 na p.�.414 – V roce 1990 byla postavena druhá garáž. Jedná se 

o klasickou garáž, tlouš�ka zdiva je 150 mm. 
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4.1.3 OCEN�NÍ RODINNÉHO DOMU �.P.1230 

 Pro vyhláškové ocen�ní je nejprve t�eba za�adit oce�ovaný objekt podle jeho typu. 

Oce�ovaný objekt je typu D (2 nadzemní podlaží, podsklepený, plochá st�echa).  

VÝPO�ET ZASTAV�NÉ PLOCHY (ZP) A OBESTAV�NÉHO PROSTORU (OP)

�íslo 
místnosti

Délka (m) Ší�ka (m) Výška (m) ZP (m2) OP (m3) 

1.PP 110 4,60 4,40 2,35 20,24 47,56 

1,50 0,40 2,35 0,60 1,41 

111 4,15 4,40 2,35 18,26 42,91 

112 5,60 4,85 2,35 27,16 63,83 

113 4,05 4,85 2,35 19,64 46,16 

1.NP 101 4,60 4,85 3,00 22,31 66,93 

102 5,50 4,40 3,00 24,20 72,60 

103 4,15 4,40 3,00 18,26 54,78 

104 4,15 4,85 3,00 20,13 60,39 

108 1,90 2,90 3,00 5,51 16,53 

109 1,50 4,85 3,00 7,28 21,84 

2.NP 201 4,60 4,85 3,00 22,31 66,93 

202 5,40 4,40 3,00 23,76 71,28 

203 4,25 4,40 3,00 18,70 56,10 

204 4,15 4,85 3,00 20,13 60,39 

207 1,50 4,85 3,00 7,28 21,84 

Zast
ešení 10,25 4,85 0,65 49,71 32,31 

9,65 4,40 0,65 42,46 27,60 

Sou�et 367,94 831,39

Tab. 4-7: Výpo�et obestav�ného prostoru 

Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ur�uje pro ocen�ní 

porovnávací metodu, protože se jedná o rodinný d�m s obestav�ným prostorem do 

1100 m3. Cena nemovitosti je stanovena pomocí následujících vzorc�:  
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�J"G�KILJ>MN � O� � ��

kde 

O�� obestav�ný prostor 

��� cena upravená za m3 obestav�ného prostoru 

�� � ��� � �

kde 

��� � indexovaná pr�m�rná cena podle p�ílohy �. 20a a tabulky �. 1 

� � index cenového porovnání, stanovený podle vzorce: 

� � �� � �� � ��

kde 

�� � index trhu 

��� index polohy 

��� index konstrukce a vybavení 

�� � � � � ��	���   ,     �� � � � � ��!���   ,     �� � �� � � ������� � � ��	         
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Stanovení indexu trhu IT podle p�ílohy �. 18a, tabulky �.1, vyhlášky �.3/2008 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:  

�. Název znaku Popis 
pásma 

�íslo 
pásma 

Doporu�. 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

Ti 

Sou�et = 
koeficient

0,00 

1 Situace na 
díl�ím trhu 

Nabídka 
odpovídá 
poptávce 

III. 0,00 0,00 

2 Vlastnictví 
nemovitosti 

Stavba na 
vlastním 
pozemku 

II. 0,00 0,00 

3 Vliv právních 
vztah� na 
prodejnost 

Bez vlivu II. 0,00 0,00 

Tab. 4-8: Stanovení indexu trhu 

Stanovení indexu polohy IP podle p�ílohy �. 18a, tabulky �.5, vyhlášky �.3/2008 

Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:  

�. Název znaku Popis pásma �íslo 
pásma 

Použitá 
hodnota 

Pi 

Sou�et = 
koeficient

0,26 

1 Význam obce 
z hlediska 
zem�pisného, 
kulturního nebo 
hospodá�ského 

Bez v�tšího významu I. 0,00 

2 Ú�ady v obci Komplexní soustava 
ú�ad�, v�etn�
finan�ního a 
katastrálního 

III. 0,04 

3 Poloha 
nemovitosti v obci

Vnit�ní území obce III. 0,00 

4 Okolní zástavba a 
životní prost�edí 
v okolí 
nemovitosti 

Objekty pro bydlení 
bez významn�jší 
okolní zelen�

IV. 0,03 
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5 Obchod, služby, 
kultura v okolí 
nemovitosti 

Komplexní sí�
obchod� a služeb, 
pohostinské a kulturní 
za�ízení 

III. 0,05 

6 Školství a sport 
v okolí 
nemovitosti 

Základní škola a 
sportovní za�ízení 

III. 0,04 

7 Zdravotnické 
za�ízení v okolí 
nemovitosti 

Dobrá dostupnost 
zdravotnické pé�e 

III. 0,05 

8 Ve�ejná doprava Zastávka MHD do 
200m 

V. 0,05 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezam�stnanost 
v obci a okolí 

Odpovídá pr�m�ru v 
kraji 

II. 0,00 

11 Zm�ny v okolí 
s vlivem na cenu 
nemovitosti 

Bez vlivu III. 0,00 

12 Vlivy neuvedené Bez dalších vliv� II. 0,00 

Tab.: 4-9: Stanovení indexu polohy 

Stanovení indexu konstrukce a vybavení IV podle p�ílohy �. 20a, tabulky �.2, 

vyhlášky �.3/2008 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

�. Název znaku Popis pásma �íslo 
pásma 

Použitá 
hodnota 

Vi 

Sou�et = 
koeficient

0,11 

1 Druh stavby Samostatný rodinný 
d�m 

III. 0,00 

2 Provedení 
obvodových 
st�n 

Zdivo cihelné nebo 
tvárnicové 

III. 0,00 

3 Tlouš�ka 
obvodových 
st�n 

Mén� jak 450 mm I. -0,02 

4 Podlažnost Hodnota v�tší než 2 I. 0,00 

5 Napojení na sít� P�ípojka elektro, voda, 
kanalizace a plyn  

V. 0,08 

6 Zp�sob vytáp�ní 
stavby 

Úst�ední, etážové, 
dálkové 

III. 0,00 
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7 Základní 
p�íslušenství v 
RD 

Úplné nadstandardní 
nebo více základních 
p�íslušenství standard. 
Provedení, pop�
prádelna 

IV. 0,05 

8 Bez dalšího 
vybavení 

Bez dalšího vybavení I. 0,00 

9 Venkovní 
úpravy 

Standardní rozsah a 
provedení 

III. 0,00 

10 Vedlejší stavby 
tvo�ící 

Bez vedlejších staveb 
nebo jejich celkové 
zastav�né ploše nad 
25m2

II. 0,00 

11 Pozemky ve 
funk�ním celku 
se stavbou 

Od 300 m2 do 800 m2

celkem 
II. 0,00 

12 Kriterium nikde 
neuvedené 

Bez vlivu na cenu III. 0,00 

13 Stavebn�-
technický stav 

Stavby v dobrém stavu 
s pravidelnou údržbou 

II. 1,05* 

*pro stavby stá�í nad 30 do 50 let …se hodnota kvalitativního pásma násobí 0,8 

Tab. 4-10: Stanovení indexu konstrukce a vybavení 

Výpo�et: 

�KPQGR"K:M � ��(;JQ>KST*
��(�U��* � VFWEXYZ�BXWEFXZ� � VEWW

�� � � � � ��	���   ,     �� � � � � ��!���   ,     �� � �� � � ������� � � ��	         

�� � � � �E�� � � ,     �� � � � �E[F � �E[F  ,     �� � (� � �E��* � �E\Y � �EXV[Y         

� � �� � �� � �� � � � �E[F � �EXV[Y � �E�WY\[Y
��� � V�FW��]BZ	  

�� � ��� � � � V�FW�]BZ	 � �E�WY\[Y � VW[�EFFWF�]BZ	

�J"G�KILJ>MN � O� � �� � \V�EVXZ	 � VW[�EFFWF�]BZ	 � �V�XVV[^E\VF�]

Cena objektu po zaokrouhlení je 3 093 330 K�. 
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4.1.4 OCEN�NÍ GARÁŽÍ 

Garáže, které se nacházejí ve dvo�e rodinného domu, tvo�í p�íslušenství tohoto 

objektu a mají sou�et zastav�ných ploch v�tší než 25 m2. Vyhláška �.3/2008 Sb. ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� stanovuje ocen�ní takového p�íslušenství rodinného domu 

samostatn� dle §24. 

VÝPO�ET ZASTAV�NÉ PLOCHY (ZP) A OBESTAV�NÉHO PROSTORU (OP)

Délka (m) Ší�ka (m) Výška (m) ZP (m2) OP (m3) 

Garáž �.1 5,60 3,90 2,20 21,84 48,048 

Garáž �.2 5,55 3,10 2,20 17,21 37,862 

Tab. 4-11: Výpo�et obestav�ného prostoru garáží 

GARÁŽ �.1  

Tato stavba tvo�í p�íslušenství ke stavb� oce�ované dle §26a, to znamená, že se 

pro výpo�et ceny garáže použije index trhu stanovený pro tuto stavbu. Index polohy je 

též stanoven dle indexu polohy stavby hlavní. Stavba garáže pochází ze stejného roku, 

jako samotný RD. 

Stanovení indexu konstrukce a vybavení IV podle p�ílohy �. 18, tabulky �.2, 

vyhlášky �.3/2008 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

�. Název znaku Popis pásma �íslo 
pásma 

Použitá 
hodnota 

Vi 

Sou�et = 
koeficient

0,00 

1 Druh stavby Samostatn� stojící III. 0,00 

2 Konstrukce Obvodové zdivo nebo 
st�ny tl. 150 – 300 mm 

II. 0,00 

3 Technické 
vybavení 

El. proud 230V/400V 
nebo vrata 
s elektrickým pohonem 

III. 0,00 

4 Venkovní 
úpravy 

Bez výrazného vlivu na 
cenu 

I. 0,00 

5 Kriterium jinde 
neuvedené 

Bez vlivu na cenu III. 0,00 

6 Stavebn�-
technický stav 

Stavba v dobrém stavu 
s pravidelnou údržbou 

II. 1,05* 

*pro stavby stá�í nad 30 do 50 let …se hodnota kvalitativního pásma násobí 0,8 

Tab. 4-12: Stanovení indexu konstrukce a vybavení pro garáž 
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Výpo�et: 

�� � � ,     �� � �E[F  ,     �� � (� � �E��* � �E\Y � �E\Y         

� � �� � �� � �� � � � �E[F � �E\Y � �E�^\Y
��� � [Y^V��]BZ	  

�� � ��� � � � [Y^V�]BZ	 � �E�^\Y � [^XFE[^^[�]BZ	

�J"G�KILJ>MN � O� � �� � Y\E�Y\Z	 � [^XFE[^^[�]BZ	 � �[YWYYE\FX\��]

Cena objektu po zaokrouhlení je 124 745 K�. 

GARÁŽ �.2 

Tato stavba tvo�í p�íslušenství ke stavb� oce�ované dle §26a, to znamená, že se 

pro výpo�et ceny garáže použije index trhu stanovený pro tuto stavbu. Index polohy je 

též stanoven dle indexu polohy stavby hlavní. Stavba pochází z roku 1993. 

Stanovení indexu konstrukce a vybavení IV podle p�ílohy �. 18, tabulky �.2, 

vyhlášky �.3/2008 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

�. Název znaku Popis pásma �íslo 
pásma 

Použitá 
hodnota 

Vi 

Sou�et = 
koeficient

-0,05 

1 Druh stavby Samostatn� stojící III. 0,00 

2 Konstrukce Obvodové zdivo nebo 
st�ny tl. 150 – 300 mm 

II. 0,00 

3 Technické 
vybavení 

Bez vybavení I. -0,05 

4 Venkovní 
úpravy 

Bez výrazného vlivu na 
cenu 

I. 0,00 

5 Kriterium jinde 
neuvedené 

Bez vlivu na cenu III. 0,00 

6 Stavebn�-
technický stav 

Stavba v dobrém stavu 
s pravidelnou údržbou 

II. 1,05* 

*pro stavby stá�í do 20 let …se hodnota kvalitativního pásma násobí 1 

Tab. 4-13: Stanovení indexu konstrukce a vybavení pro garáž 
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Výpo�et: 

�� � � ,     �� � �E[F  ,     �� � (� + �E�^* � �E�^ � �EXXW^         

� � �� � �� � �� � � � �E[F � �EXXW^ � �E[^FX
��� � [Y^V��]BZ	  

�� � ��� � � � [Y^V�]BZ	 � �E[^FX � V�\VE�W^W�]BZ	

�J"G�KILJ>MN � O� � �� � Z	 � V�\VE�W^W�]BZ	 � ��FWV^E�X\Y��]

Cena objektu po zaokrouhlení je 116 735 K�. 

4.1.5 OCEN�NÍ POZEMK�

Ocen�ní pozemk� je provedeno podle §28 vyhlášky �. 3/2008 ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, protože obec Kyjov nemá z�ízenu cenovou mapu pozemk�. 

Základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í se vypo�te podle vzorce: 

�� � � � �E�� , 

pro obec, která spl�uje podmínky odstavce (1) písmene k) 

kde 

�� cena pozemku v K�/m2, zaokrouhlená na dv� desetinná místa, vypo�tená podle 

vzorce: 

� � V^ � (G + ����* � �E��WY�Y

kde 

G� po�et obyvatel v obci 

Tuto základní cenu je pak t�eba upravit podle odstavce (2) p�irážkami a srážkami 

podle p�ílohy �.21 vyhlášky 3/2008 Sb. a vynásobí se koeficienty Ki z p�ílohy �.38 a Kp

z p�ílohy �.39. Roznásobením takto upravené základní ceny plošnou vým�rou 

pozemku dostaneme cenu pozemku. 
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Cenou v K�/m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvo�í jednotný 

funk�ní celek se stavbou a stavebním pozemkem oce�ovaným postupem dle odstavce 

(2), se rozumí cena stanovená podle odstavce (2) vynásobená koeficientem 0,40. 

Výpo�et: 

� � V^ � (�[��� + ����* � �E��WY�Y � ��FE^^Y�]BZ�                

�� � � � �E�� � ��FE^^Y�]BZ� � �E�� � ��FE^^Y�]BZ�  

Pro oce�ované pozemky nejsou použity žádné p�irážky ani srážky podle p�ílohy 

�.21, podle p�ílohy �.38 a p�ílohy �.39 je t�eba základní cenu pozemku upravit 

o koeficienty Ki a Kp. 

�� � [E�W�� koeficient zm�n cen staveb 

� � �EXXX� koeficient prodejnosti 

��� � �� � [E�W� � �EXXX � ��FE^^Y�]BZ� � [E�W� � �EXXX � [^[EFFX�]BZ� , 

���_ � ��� � �EY� � [^[EFFX�]BZ� � �EY� � ���E�FWF�]BZ� , 

Parcela 
�íslo 

Druh pozemku Vým�ra 
v m2 

ZCU
v K�/m2 

Cena v K�
po 

zaokrouhlení

414 Zastav�ná plocha a 
nádvo�í 

283 252,669 71 505 

612/4 Zahrada 234 101,0676 23 650 

Tab. 4-14: Výpo�et ceny pozemk�
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4.1.6 REKAPITULACE OCEN�NÍ 

Cena p�edm�tných nemovitostí stanovená podle vyhlášky �.3/2008 Sb., kterou jsou 

provád�na n�která ustanovení zákona �.151/1997 Sb., o oce�ování majetku je 

uvedena v následující tabulce: 

OBJEKT CENA V K�

Rodinný d	m 3 093 330,- 

Garáž �.1 124 745,- 

Garáž �.2 116 735,- 

Stavební pozemek p.�.414 71 505,- 

Zahrada p.�.612/4 23 650,- 

CELKOVÁ CENA 3 430 000,-

Tab. 4-15: Rekapitulace ocen�ní 

Celková cena oce�ovaných nemovitostí je po zaokrouhlení 3 430 000 K�.  

Slovy: T
i miliony �ty
i sta t
icet tisíc korun �eských. 
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4.2 OCEN�NÍ RODINNÉHO DOMU DLE CENOVÉHO P�EDPISU 

– KYJOV �.P. 1241 

Zkoumaná nemovitost se nachází v obci Kyjov, okr. Hodonín, v katastrálním území 

N�t�ice u Kyjova. 

P�edm�tem ocen�ní je Rodinný d�m �.p. 1241, který se nachází na pozemku 

p.�. 509, dále jde o dv� garáže, tvo�ící funk�ní celek se stavbou hlavní a pozemek 

zahrady p.�. 612/7. Na listu vlastnictví t�chto nemovitostí jsou uvedeni Josef Kyn�ra 

a Marie Kyn�rová, kte�í vlastní p�edm�tné nemovitosti v pom�ru: Josef Kyn�ra 1/8, 

Marie Kyn�rová 7/8. 

Obr. 4-2: Vý�ez z katastrální mapy 
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4.2.1 SITUACE OCE�OVANÉ NEMOVITOSTI 

P�edm�tná nemovitost ocen�ní se nachází na ulici Kv�tná, �.p. 1241, �.o. 37. Celá 

tato ulice je zastav�na obytnou zástavbou. P�íjezd k nemovitosti je po místní asfaltové 

komunikaci. Další charakteristiky obce, ve které se oce�ovaná nemovitost nachází, 

uvádím v tabulkách níže. 

OBEC A OKOLÍ NEMOVITOSTI

Druh obce: M�sto s rozší�enou p�sobností 

Správní funkce obce: Pro 41 obcí správní oblasti Kyjovsko 

Po�et obyvatel: 12 000 

Obchod s potravinami: Nachází se zde celá �ada obchod� a 
supermarket�  

Školy: V obci je kompletní školská vybavenost:  
mate�ské školy, základní školy, st�ední 
školy, gymnázium. 

Poštovní ú
ad: V míst�

Obecní ú
ad: Obecní ú�ad Kyjov  

Stavební ú
ad: V míst�

Okresní ú
ad: Okresní ú�ad Hodonín 

Kulturní za
ízení: Kulturní d�m, Kino, letní Kino  

Sportovní za
ízení: Pln� vybavený sportovní stadion, 
Tenisové kurty, Sportovní haly 

Struktura zam�stnanosti: Pr�mysl, zem�d�lství a služby 

Životní prost
edí: Dobré, bez výrazných negativních vliv�

Poptávka nemovitostí: P�im��ená 

Hotely a ubytovací za
ízení: V míst�

Územní plán: Existuje 

Tab. 4-16: Obec a okolí nemovitosti 

UMÍST�NÍ NEMOVITOSTI V OBCI

Poloha k centru: Jedná se o �tvr� RD, s dobrým spojením 
s centrem obce 

Vzdálenost od nádarží �D: Cca 1km 

Vzdálenost k autobusovému nádraží: Cca 1km 

Vzdálenost k zastávce MHD: Cca 100m 
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Dopravní podmínky: Velmi dobré 

Konfigurace terénu: Lehce svažitý 

P
evládající zástavba: Rodinné domy 

Parkovací možnosti: 2 vbudované garáže 

Obyvatelstvo v okolí: Bez problémových skupin 

Inženýrské sít� v obci: Vodovod, kanalizace, elektro sí�, zemní 
plyn 

Tab. 4-17: Umíst�ní nemovitosti v obci 

V dalších tabulkách, budou specifikovány charakteristiky týkající se p�ímo hlavního 

oce�ovaného objektu. 

VLASTNÍ NEMOVITOST

Typ stavby: Rodinný d�m �adový 

Po�et pokoj	: 5 

Po�et kuchyní: 1 

Po�et koupelen: 1 

Po�et WC: 2 

Provozní prostory: Jsou soust�ed�ny do 1PP 

Sklepní místnosti: Schodišt�, chodba, dílna, kotelna, garáž 
�.1, garáž �.2 

Zahrada: Zahrada za domem, 116 m2

Pozemky – zastav�ná plocha a 
nádvo
í:

249 m2

Pozemky celkem: 365 m2

P
íslušenství: 2 garáže 

Možnost dalšího rozší
ení: P�ístavbou do dvora 

Údržba stavby: Pr�b�žná, dobrý stav nemovitosti 

Tab. 4-18: Vlastní nemovitost 
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4.2.2 MÍSTNÍ ŠET�ENÍ A POPIS OCE�OVANÝCH NEMOVITOSTÍ 

Dne 21.10.2011 v 15:00 hodin bylo provedeno místní šet�ení s ohledáním 

oce�ovaných nemovitostí. Toto místní šet�ení bylo svoláno za ú�elem prohlídky a 

posouzení technického stavu nemovitostí na míst�. Byla provedena fotodokumentace 

a zam��ení rozm�r� jednotlivých objekt�. 

P�edm�tem ocen�ní je rodinný d�m �.p.1241, který je umíst�n na ulici Kv�tná 

1241/37, na pozemku p.�.509 a zahrada na pozemku p.�.612/7. Všechny oce�ované 

nemovitosti se nacházejí v katastrálním území N�t�ice u Kyjova, obec Kyjov, okres 

Hodonín. Jedná se o zcela dokon�ený RD z roku 1972. Nemovitosti se nacházejí cca 1 

km od centra obce, s možností využití MHD. P�íjezd k nemovitostem je po ulici Kv�tná, 

samostatný p�ístup k nemovitostem je po zpevn�ných plochách. D�m je napojen na 

veškeré inženýrské sít�. Fotodokumentace této stavby je uvedena v p�ílohách �íslo 

8 a 9.

Obytný objekt �.p.1241 – Jedná se obytnou budovu, která je užívána jako rodinný 

d�m, spl�uje kritéria rodinného domu, definovaného ve vyhlášce Ministerstva pro 

místní rozvoj �.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (d�m má 

maximáln� t�i samostatné byty, 2 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží a podkroví). 

D�m je zd�ný se základy z betonových pas� s izolací proti zemní vlhkosti. D�m má 2 

nadzemní podlaží, plochou st�echu a je zcela podsklepen. �len�ní jednotlivých podlaží 

je viz. výkresová dokumentace, p�ílohy �íslo 10, 11, 12, 13. Další charakteristiky 

nemovitosti jsou uvedeny v následujících tabulkách.

St
echa: Plochá

Krytina: Pozinkovaný plech 

Klempí
ské konstrukce: Pozinkovaný plech 

Obvodové zdivo: Cihelné, tj 400 mm 

Venkovní úprava st�n: B�izolit 

Vnit
ní úprava st�n: Vápenná omítka hladká, keramické 
obklady 

Stropy: Keramické s vložkami MIAKO 

Schodišt�: Montované ŽB se stupnicemi ze žuly 

Podlahy dlažby: D�ev�né vlysy, PVC, keramická dlažba   
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Okna: D�ev�ná dvojitá 

Dve
e: D�ev�né (vstupní), D�ev�né prosklené 
(vnit�ní) 

Vytáp�ní: Centrální, plynový kotel 

Kanalizace: P�ipojena na obecní kanalizaci 

Zdroj teplé vody: Plynový zásobníkový oh�íva�

Tab. 4-19: Druhy konstrukcí oce�ované nemovitosti 

Podle informace od majitel� pochází nemovitost z roku 1972. V pr�b�hu užívání 

objektu prob�hla rekonstrukce vytáp�ní a oh�evu teplé vody. Hlavní stavební 

konstrukce stavby jsou v dobrém stavebn� technickém stavu. 

4.2.3 OCEN�NÍ RODINNÉHO DOMU �.P.1241 

Pro vyhláškové ocen�ní je nejprve t�eba za�adit oce�ovaný objekt podle jeho typu. 

Oce�ovaný objekt je typu D (2 nadzemní podlaží, podsklepený, plochá st�echa).  

VÝPO�ET ZASTAV�NÉ PLOCHY (ZP) A OBESTAV�NÉHO PROSTORU (OP)

�íslo 
místnosti

Délka (m) Ší�ka (m) Výška (m) ZP (m2) OP (m3) 

1.PP 110 4,60 4,85 2,35 22,31 52,43

1,50 0,40 2,35 0,60 1,41

111 4,15 4,85 2,35 20,13 47,31

112 5,60 4,40 2,35 24,64 57,90

113 4,05 4,40 2,35 17,82 41,88

114 3,10 5,30 2,35 16,43 38,61

1.NP 101 4,60 4,85 3,00 22,31 66,93

102 5,60 4,40 3,00 24,64 73,92

103 4,15 4,40 3,00 18,26 54,78

104 4,15 4,85 3,00 20,13 60,39
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108 3,10 5,30 3,00 16,43 49,29

109 1,50 4,85 3,00 7,28 21,84

2.NP 201 4,60 4,85 3,00 22,31 66,93

202 5,40 4,40 3,00 23,76 71,28

203 4,25 4,40 3,00 18,70 56,10

204 4,15 4,85 3,00 20,13 60,39

207 1,50 4,85 3,00 7,28 21,84

Zast
ešení 10,25 4,85 0,65 49,71 32,31

9,65 4,40 0,65 42,46 27,60

Sou�et 395,33 903,14

Tab. 4-20: Výpo�et obestav�ného prostoru 

Vyhláška �. 3/2008 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ur�uje pro ocen�ní 

porovnávací metodu, protože se jedná o rodinný d�m s obestav�ným prostorem do 

1100 m3. Cena nemovitosti je stanovena pomocí následujících vzorc�:  

�J"G�KILJ>MN � O� � ��

kde 

O�� obestav�ný prostor 

��� cena upravená za m3 obestav�ného prostoru 

�� � ��� � �
kde 

��� � indexovaná pr�m�rná cena podle p�ílohy �. 20a a tabulky �. 1 

� � index cenového porovnání, stanovený podle vzorce: 
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� � �� � �� � ��
kde 

�� � index trhu 

��� index polohy 

��� index konstrukce a vybavení 

�� � � � � ��	���   ,     �� � � � � ��!���   ,     �� � �� � � ������� � � ��	         

Stanovení indexu trhu IT podle p�ílohy �. 18a, tabulky �.1, vyhlášky �.3/2008 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:  

�. Název znaku Popis 
pásma 

�íslo 
pásma 

Doporu�. 
hodnota 

Použitá 
hodnota 

Ti 

Sou�et = 
koeficient

0,00 

1 Situace na 
díl�ím trhu 

Nabídka 
odpovídá 
poptávce 

III. 0,00 0,00 

2 Vlastnictví 
nemovitosti 

Stavba na 
vlastním 
pozemku 

II. 0,00 0,00 

3 Vliv právních 
vztah� na 
prodejnost 

Bez vlivu II. 0,00 0,00 

Tab. 4-21: Stanovení indexu trhu 
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Stanovení indexu polohy IP podle p�ílohy �. 18a, tabulky �.5, vyhlášky �.3/2008 

Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�:  

�. Název znaku Popis pásma �íslo 
pásma 

Použitá
hodnota 

Pi 

Sou�et = 
koeficient

0,26 

1 Význam obce 
z hlediska 
zem�pisného, 
kulturního nebo 
hospodá�ského 

Bez v�tšího významu I. 0,00 

2 Ú�ady v obci Komplexní soustava 
ú�ad�, v�etn�
finan�ního a 
katastrálního 

III. 0,04 

3 Poloha 
nemovitosti v obci

Vnit�ní území obce III. 0,00 

4 Okolní zástavba a 
životní prost�edí 
v okolí 
nemovitosti 

Objekty pro bydlení 
bez významn�jší 
okolní zelen�

IV. 0,03 

5 Obchod, služby, 
kultura v okolí 
nemovitosti 

Komplexní sí�
obchod� a služeb, 
pohostinské a kulturní 
za�ízení 

III. 0,05 

6 Školství a sport 
v okolí 
nemovitosti 

Základní škola a 
sportovní za�ízení 

III. 0,04 

7 Zdravotnické 
za�ízení v okolí 
nemovitosti 

Dobrá dostupnost 
zdravotnické pé�e 

III. 0,05 

8 Ve�ejná doprava Zastávka MHD do 
200m 

V. 0,05 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0,00 

10 Nezam�stnanost 
v obci a okolí 

Odpovídá pr�m�ru v 
kraji 

II. 0,00 

11 Zm�ny v okolí 
s vlivem na cenu 
nemovitosti 

Bez vlivu III. 0,00 

12 Vlivy neuvedené Bez dalších vliv� II. 0,00 

Tab. 4-22: Stanovení indexu polohy 
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Stanovení indexu konstrukce a vybavení IV podle p�ílohy �. 20a, tabulky �.2, 

vyhlášky �.3/2008 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

�. Název znaku Popis pásma �íslo 
pásma 

Použitá 
hodnota 

Vi 

Sou�et = 
koeficient

0,11 

1 Druh stavby Samostatný rodinný 
d�m 

III. 0,00 

2 Provedení 
obvodových 
st�n 

Zdivo cihelné nebo 
tvárnicové 

III. 0,00 

3 Tlouš�ka 
obvodových 
st�n 

Mén� jak 450 mm I. -0,02 

4 Podlažnost Hodnota v�tší než 2 I. 0,00 

5 Napojení na sít� P�ípojka elektro, voda a 
odkanalizování RD do 
septiku 

III. 0,00 

6 Zp�sob vytáp�ní 
stavby 

Úst�ední, etážové, 
dálkové 

III. 0,00 

7 Základní 
p�íslušenství v 
RD 

Úplné – standardní 
provedení 

III. 0,00 

8 Bez dalšího 
vybavení 

Bez dalšího vybavení I. 0,00 

9 Venkovní 
úpravy 

Standardní rozsah a 
provedení 

III. 0,00 

10 Vedlejší stavby 
tvo�ící 

Bez vedlejších staveb 
nebo jejich celkové 
zastav�né ploše nad 
25m2

II. 0,00 

11 Pozemky ve 
funk�ním celku 
se stavbou 

Od 300 m2 do 800 m2

celkem 
II. 0,00 

12 Kriterium nikde 
neuvedené 

Bez vlivu na cenu III. 0,00 

13 Stavebn�-
technický stav 

Stavby v dobrém stavu 
s pravidelnou údržbou 

II. 1,05* 

*pro stavby stá�í nad 30 do 50 let …se hodnota kvalitativního pásma násobí 0,8 

Tab. 4-23: Stanovení indexu konstrukce a vybavení 
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Výpo�et: 

�KPQGR"K:M � ��(;JQ>KST*
��(�U��* � VX^EVVZ�B��XE�^Z� � VEFV

�� � � � � ��	���   ,     �� � � � � ��!���   ,     �� � �� � � ������� � � ��	         

�� � � � �E�� � � ,     �� � � � �E[F � �E[F  ,     �� � (� + �E�[* � �E\Y � �E\[V[         

� � �� � �� � �� � � � �E[F � �E\[V[ � �E�VW[V[
��� � V�FW��]BZ	  

�� � ��� � � � V�FW�]BZ	 � �E�VW[V[ � V[\YEX�VWYY�]BZ	

�J"G�KILJ>MN � O� � �� � X�VE�YZ	 � V[\YEX�VWYY�]BZ	 � [XFFWVFEXXX�]

Cena objektu po zaokrouhlení je 2 966 740 K�. 

4.2.4 OCEN�NÍ POZEMK�

Ocen�ní pozemk� je provedeno podle §28 vyhlášky �. 3/2008 ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, protože obec Kyjov nemá z�ízenu cenovou mapu pozemk�. 

Základní cena za m2 stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí 

v druhu pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í se vypo�te podle vzorce: 

�� � � � �E�� , 

pro obec, která spl�uje podmínky odstavce (1) písmene k) 

kde 

�� cena pozemku v K�/m2, zaokrouhlená na dv� desetinná místa, vypo�tená podle 

vzorce: 

� � V^ � (G + ����* � �E��WY�Y

kde 

G� po�et obyvatel v obci 
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Tuto základní cenu je pak t�eba upravit podle odstavce (2) p�irážkami a srážkami 

podle p�ílohy �.21 vyhlášky 3/2008 Sb. a vynásobí se koeficienty Ki z p�ílohy �.38 a Kp

z p�ílohy �.39. Roznásobením takto upravené základní ceny plošnou vým�rou 

pozemku dostaneme cenu pozemku. 

Cenou v K�/m2 pozemku zahrady nebo pozemku ostatní plochy, která tvo�í jednotný 

funk�ní celek se stavbou a stavebním pozemkem oce�ovaným postupem dle odstavce 

(2), se rozumí cena stanovená podle odstavce (2) vynásobená koeficientem 0,40. 

Výpo�et: 

� � V^ � (�[��� + ����* � �E��WY�Y � ��FE^^Y�]BZ�                

�� � � � �E�� � ��FE^^Y�]BZ� � �E�� � ��FE^^Y�]BZ�  

Pro oce�ované pozemky nejsou použity žádné p�irážky ani srážky podle p�ílohy 

�.21, podle p�ílohy �.38 a p�ílohy �.39 je t�eba základní cenu pozemku upravit 

o koeficienty Ki a Kp. 

�� � [E�W�� koeficient zm�n cen staveb 

� � �EXXX� koeficient prodejnosti 

��� � �� � [E�W� � �EXXX � ��FE^^Y�]BZ� � [E�W� � �EXXX � [^[EFFX�]BZ� , 

���_ � ��� � �EY� � [^[EFFX�]BZ� � �EY� � ���E�FWF�]BZ� , 

Parcela 
�íslo 

Druh pozemku Vým�ra 
v m2 

ZCU 
v K�/m2 

Cena v K�
po 

zaokrouhlení

509 Zastav�ná plocha a 
nádvo�í 

249 252,669 62 915 

612/7 Zahrada 116 101,0676 11 725 

Tab. 4-24: Ocen�ní pozemk�
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4.2.5 REKAPITULACE OCEN�NÍ 

Cena p�edm�tných nemovitostí stanovená podle vyhlášky �.3/2008 Sb., kterou jsou 

provád�na n�která ustanovení zákona �.151/1997 Sb., o oce�ování majetku je 

uvedena v následující tabulce: 

OBJEKT CENA V K�

Rodinný d	m 2 966 740 

Stavební pozemek p.�.509 62 915 

Zahrada p.�.612/7 11 725 

CELKOVÁ CENA 3 041 400

Tab. 4-25: Rekapitulace ocen�ní 

Celková cena oce�ovaných nemovitostí po zaokrouhlení je 3 041 400 K�.  

Slovy: T
i miliony �ty
icet jedna tisíc �ty
i sta korun �eských. 

  

4.3 VÝPO�ET DAN� Z P�EVODU NEMOVITOSTI DLE ZÁKONA 

�.357/1992 SB., O DANI D�DICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI 

Z P�EVODU NEMOVITOSTÍ 

�ást první tohoto zákona je v�nována definicím poplatníka dan�, p�edm�tu dan�

a základu dan�. 

Poplatník dan� z p
evodu nemovitostí – je jím prodejce (p�evodce), v tomto 

p�ípad� je nabyvatel ru�itelem. Pokud se jedná o vým�nu nemovitostí, jsou nabyvatel a 

prodejce povinni platit da� spole�n� a nerozdíln�. 

P
edm�t dan� – jedná se o úplatný p�evod nebo p�echod vlastnictví 

k nemovitostem. Podílem spoluvlastníka se pro ú�ely této dan� rozumí souhrn hodnot 

všech podíl� na nemovitostech, které jsou p�edm�tem vypo�ádání. Jedná-li se 

o vým�nu nemovitostí, považují se vzájemné p�evody za jeden p�evod. Da� se vybere 

z toho p�evodu, z n�hož je da� vyšší. 

Základ dan� – je jím cena stanovená podle zvláštního právního p�edpisu, platná 

v den nabytí nemovitosti, a to i v p�ípad�, je-li cena nemovitostí sjednaná dohodou 
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nižší než cena zjišt�ná. Rozdíl mezi cenou zjišt�nou a cenou sjednanou nepodléhá 

dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjišt�ná, je základem dan�

cena zjišt�ná. 

Zákon �.357/1992 Sb. dále rozd�luje poplatníky této dan� do t�í skupin, podle 

úrovn� p�íbuznosti (I. – p�íbuzní v �ad� p�ímé a manželé, II. – p�íbuzní v �ad� pobo�né, 

III. ostatní fyzické a právnické osoby). Pro pot�eby této diplomové práce bude da�

stanovena pro skupinu III.- ostatní fyzické a právnické osoby. 

Paragraf 15 ur�uje sazbu dan� z p�evodu nemovitostí pro osoby I., II. a III. skupiny 

na 3% ze základu dan�.  

Výpo�et dan� z p�evodu nemovitostí bude proveden pro nemovitosti ocen�né v této 

diplomové práci, v �ástech 4.1 a 4.2. [8] 

Výpo�et dan� z p
evodu nemovitostí

NEMOVITOST SAZBA ZÁKLAD DAN� DA�

KYJOV - �.p.1230 3% 3 430 000,-* 102 900,- 

KYJOV - �.p.1241 3% 3 041 400,-* 91 242,- 

 *základ dan� se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru 

Tab. 4-26: Výpo�et dan� z p�evodu nemovitostí [8] 

4.4 VÝPO�ET DAN� Z NEMOVITOSTÍ DLE ZÁKONA �.338/1992 

SB., O DANI Z NEMOVITOSTÍ 

Stanovení této dan� provedu na nemovitostech popsaných výše v p�edchozích 

�ástech (KYJOV – �.p.1230, KYJOV – �.p1241). 

Da� z nemovitostí je koncipována do dvou díl�ích daní: 

c) da� z pozemk�

d) da� z nemovitostí 

DA� Z POZEMK�

P
edm�t dan� – je jím pozemek zapsaný v katastru nemovitostí, který se nachází 

na území �R.  
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Poplatník dan� - poplatníkem dan� z pozemku je jeho majitel. 

V n�kterých p�ípadech pronájmu je plátcem dan� jeho nájemce.  

Základ dan� – závisí na typu pozemku:   

c) Základem dan� u pozemku zahrady je vým�ra vynásobená cenou p�dy, 

kterou stanovuje ministerstvo zem�d�lství pro všechna katastrální území, 

pomocí p�íslušné vyhlášky. 

d)  Základem dan� u pozemk� typu zastav�ná plocha a nádvo�í je vým�ra 

pozemku. 

 Sazba dan� – dle typu pozemku: 

a) Pro pozemek typu zahrady je sazba dan� 0,75% ze základu dan�. 

b) Pro pozemek typu zastav�ná plocha a nádvo�í je sazba dan� 0,20K�/m2. 

DA� ZE STAVEB 

P
edm�t dan� – P�edm�tem dan� ze staveb jsou stavby na území �eské republiky, 

které jsou zp�sobilé k užívání, a pro které byl vydán kolauda�ní souhlas. 

 Poplatník dan� – Poplatníkem dan� je vlastník stavby, bytu nebo nebytového 

prostoru. 

Základ dan� – Základem dan� ze staveb je vým�ra p�dorysu nadzemní �ásti 

stavby v m2 (zastav�ná plocha – ZP) ve stavu k 1. lednu zda�ovacího období. 

Základní sazba dan� – je u obytných dom� 2K�/m2. Za každé další nadzemní 

podlaží se základní sazba zvýší o 0,75K�, pokud nadzemní podlaží p�esahuje nejmén�

dv� t�etiny zastav�né plochy. Základní sazba dan� se dále násobí koeficientem 

p�i�azeným jednotlivým obcím podle po�tu obyvatel, na základ� s�ítání lidu (obec Kyjov 

– nad 10 000 do 25 000 obyvatel: koeficient = 2). Dále se ješt� násobí tato sazba dan�

místním koeficientem, který místní samospráva stanovila na 2,5 pro katastrální území 

N�t�ice u Kyjova. [21], [22], [23] 
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Výpo�et dan� z nemovitostí pro zkoumané nemovitosti: 

• KYJOV �. p.1230 

Pozemky: 

P�EDM�T DAN� ZÁKLAD DAN� SAZBA DA�

p.�.414 283 m2 0,20 K�/m2 56,60 K�

p.�.612/4 234m2 x 11,24k� 0,75% 19,73 K�

Da� z pozemk	 celkem 76,33 K�

Tab. 4-27: Stanovení dan� z pozemk�, pro pot�eby dan� z nemovitostí 

Stavby: 

P�EDM�T 
DAN�

ZÁKLAD 
DAN�

SAZBA 
DAN�

Koef. dle 
obyvatel 

Koef. 
místní 

DA�

Kyjov-1230 367,94 m2 2 K�/m2 2 2,5 3679,4 K�

Tab. 4-28: Stanovení dan� ze staveb, pro pot�eby dan� z nemovitostí 

`Ga�b�"JZKScMK:Md � WFEVV � VFWXEY � VW^^EWV�]
Stanovená výše dan� z nemovitostí je po zaokrouhlení 3 756,- K�. 

• KYJOV �. p.1241 

Pozemky: 

P�EDM�T DAN� ZÁKLAD DAN� SAZBA DA�

p.�.509 249 m2 0,20 K�/m2 49,80 K�

p.�.612/7 116m2 x 11,24k� 0,75% 9,78 K�

Da� z pozemk	 celkem 59,58 K�

Tab. 4-29: Stanovení dan� z pozemk�, pro pot�eby dan� z nemovitostí 
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Stavby: 

P�EDM�T 
DAN�

ZÁKLAD 
DAN�

SAZBA 
DAN�

Koef. dle 
obyvatel 

Koef. 
místní 

DA�

Kyjov-1241 395,33 m2 2 K�/m2 2 2,5 3953,3 K�

Tab. 4-30: Stanovení dan� ze staveb, pro pot�eby dan� z nemovitostí 

`Ga�b�"JZKScMK:Md � ^XE^\ � VX^VEV � Y��[E\\�]
Stanovená výše dan� z nemovitostí je po zaokrouhlení 4 013,- K�. 
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5 ZHODNOCENÍ - ZÁV�R 

Základem pro využívání hromadného oce�ování jako takového jsou nezbytná 

vstupní data od odhadc� majetku a realitních maklé��. Tato data zpracovává 

a shromaž�uje bu� centrální organizace z�izovaná vládou p�íslušného státu (viz. 

da�ový systém USA) nebo  profesní organizace realitních maklé�� a odhadc� majetku 

(viz. Holandsko).  

5.1 REKAPITULACE VÝSLEDK�

Ve �tvrté �ásti diplomové práce bylo provedeno ocen�ní dvou soubor� nemovitostí 

pro pot�ebu stanovení dn� z p�evodu nemovitostí a stanovení dan� z nemovitostí.  

KYJOV – �.p. 1230 KYJOV – �.p. 1241

OCEN
NÍ 
NEMOVITOSTÍ 

3 430 000,- OCEN
NÍ 
NEMOVITOSTÍ 

3 041 000,- 

DA� Z P�EVODU 
NEM. 

102 900,- DA� Z P�EVODU 
NEM. 

91 242,- 

DA� Z 
NEMOVITOSTÍ 

3 756,- DA� Z 
NEMOVITOSTÍ 

4 013,- 

Tab. 5-1: Vypo�tené hodnoty dan� z p�evodu nemovitostí a dan� z nemovitostí 

V �R vyhláška �.3/2008 Sb. specifikuju p�esn�, jakou metodu je t�eba použít, dle 

typu nemovitosti. V tomto p�ípad� byla použita pro ocen�ní POROVNÁVACÍ METODA. 

V podstat� se u porovnávací metody vychází z porovnání p�edm�tu ocen�ní se 

stejným nebo obdobným p�edm�tem a cenou srovnanou p�i jeho prodeji. Jedná se též 

o ocen�ní v�ci odvozením ceny z ceny jiné funk�n� související v�ci. Tuto �eskou 

metodu lze také považovat za ryze hedonickou, protože pro ur�ení ceny nemovitosti 

jsou t�eba ohodnotit vahami soubory charakteristik odpov�dných za cenové zm�ny, 

podobn� jako v Holandsku a USA.  

V p�ípad� existence efektivního systému využívajícího metod hromadného 

oce�ování, by bylo možné takto stanovené hodnoty charakteristik a stanovenou 

odhadní cenu nemovitosti vložit do tohoto systému, kde by tato data sloužila k dalšímu 

ocen�ní podobných nemovitostí v budoucnosti, viz. Holandsko. Po p�ípad� by tento 
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systém mohl být z�izován vládou, v tom p�ípad� by tato shromaž�ovaná data 

o nemovitostech sloužila nap�íklad pro ú�ely da�ového systému, jako je tomu v USA. 

Na základ� inspirace systémem daní ad valorem v USA byl proveden výpo�et dan�

z nemovitostí a výpo�et dan� z p�evodu nemovitostí. Da� z p�evodu nemovitostí je 

v legislativním kontextu �R jediná da�, pro kterou je základem dan� odhad ceny 

nemovitostí. Každoro�n� vybíraná da� z nemovitostí p�esn� odpovídá typov� dani 

z nemovitostí vybírané v USA, avšak v �R je využíváno zastav�né plochy jako základu 

dan�, nikoliv ocen�ní nemovitosti samotné. Z toho d�vodu byly vypo�teny oba typy 

daní. 

V USA je použita jako základ dan� z nemovitostí odhadní cena nemovitostí (ad 

valorem) a pro výpo�et procentuální sazba, jejíž výše je upravovaná místními 

samosprávami. Z tohoto d�vodu byla stanovena, dle platné legislativy �R, da�

z nemovitostí a následn� její procentuální podíl na odhadní cen� nemovitosti. Tímto 

zp�sobem jsme získali data, kolik procent z odhadní ceny nemovitosti tvo�í da�

z nemovitostí, resp. jaká by byla sazba dan� v p�ípad� využití systému hromadného 

oce�ování USA. V USA se pohybují sazby dan� nemovitostí mezi 0,1% - 2,00% 

z odhadní ceny nemovitostí. 

Výsledky jsou následující: 

• KYJOV – 1230: Da� z nemovitostí tvo�í 0,11% z odhadní ceny nemovitostí 

(3 756,- K�) 

• KYJOV – 1241: Da� z nemovitostí tvo�í 0,13% z odhadní ceny nemovitostí 

(4 013,- K�) 

Rozdíl v procentuálních sazbách je zp�soben metodikou výpo�tu základu dan�, 

rozdílem zastav�ných ploch nemovitostí. Tento zp�sob výpo�tu v �R, nezohled�uje 

rozdíly v dalších díl�ích charakteristikách nemovitostí. Proto se domnívám, že americký 

systém stanovování dan� z nemovitostí ad valorem je p�esn�jší a efektivn�jší než 

systém používaný v �R. 

V tabulce 5-2 je provedeno srovnání �R a stát� USA s nejnižšími sazbami dan�

z nemovitostí, ostatní státy mají da�ové zatížení nesrovnateln� vyšší. Pro srovnání 

byly použity pr�m�rné ceny nemovitostí, pr�m�rné sazby dan� z nemovitostí 

a pr�m�rné p�íjmy domácností v, Louisian�, Alabam� a Mississippi.  

Pro �R byla ur�ena pr�m�rná cena nemovitostí na základ� pr�m�rné ceny za m3

obestav�ného prostoru vynásobená stanovenou pr�m�rnou velikostí OP. Sazba dan�
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z nemovitostí pro �R byla stanovena jako pr�m�r z vypo�tených sazeb. Pr�m�rný 

p�íjem domácnosti je stanoven na základ� dostupných informací. 

Výpo�et pro �R: 

%GbIG�PG"e�b�"JZKScMK:Md��CK�f7 � �E�[g
�ChZeC"T�;J"G�"JZKScMK:Md � [����]BZ	 � \^�Z	 � ��WXYV^��]
���%` � [�E[��] i ��WXY�V^���] � \\�\V���%`

�ChZeC"j��kdLJZ�PKZT;"K:Mc��CK�PSG��CG;NLd;d � [\Y\���]BCK>

STÁT CENA 
NEMOVTISOTÍ 

[USD] 

SAZBA DAN� DA�
[USD] 

PODÍL DAN�
NA RO�NÍM P�ÍJMU 

DOMÁCNOSTI 

LOUISIANA 86 900,- 0,13% 140,- 0,30% 

ALABAMA 89 400,- 0,21% 175,- 0,42% 

MISSISSIPPI 84 300,- 0,38% 318,- 0,80% 

�ESKÁ 
REPUBLIKA 

88 830,- 0,12% 107,- 0,76% 

Tab. 5-2: Srovnání �R a stát� USA [17], [24] 

5.2 ZÁV�R 

Cílem této diplomové práce bylo seznámení s problematikou metod hromadného 

oce�ování nemovitostí, jak, kým a k jakému ú�elu jsou využívány. Nejprve bylo t�eba 

popsat problematiku oce�ování v �R a v zahrani�í. Na základ� t�chto p�edpoklad�

byla následn� rozebrána problematika hromadného oce�ování.  

Pro ilustraci metod hromadného oce�ování bylo provedeno ocen�ní dvou soubor�

nemovitostí pro pot�eby dan� z p�evodu nemovitostí a dan� z nemovitostí. Dále pak 

byly rozebrány výhody použití takových systém�. 

V p�ípad� zavedení systému využívajícího metod hromadného oce�ování, by bylo 

možné takto stanovené hodnoty charakteristik a stanovenou odhadní cenu nemovitosti 

vložit do tohoto systému. Po�et nemovitostí takto vložených do systému hromadného 

oce�ování by p�ímo ur�oval p�esnost jednotlivých odhad� cen nemovitostí, pop�ípad�
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sazeb dan� z nemovitostí atd. Ovšem zavedení takového systému v �R by bylo velmi 

nákladné a vyžádalo by si velmi dlouhou dobu pro efektivní implementaci tohoto 

systému v �R. V USA a Holandsku mají tyto systémy, resp. základy, z nichž vychází 

jejich dnešní podoba, tém�� 30ti letou tradici. 
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