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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá aplikací analýzy nejvyššího a nejlepšího využití nemovitosti 

na adrese Vojtova 541/12 v Brně. Teoretická část popisuje problematiku oceňování 

nemovitostí, která s prací úzce souvisí. Také jsou zde podrobně popsány zkoušky, na kterých 

se metoda zakládá: legální přípustnost, fyzická možnost, finanční opodstatněnost a maximální 

výnosnost. V praktické části jsou tyto zkoušky aplikovány na oceňovanou nemovitost 

a následně je stanoveno nejvyšší a nejlepší využití. 

Abstract  

The diploma thesis deals with analysis of the highest and best use of a building at 

Vojtova 541/12 in Brno. The theoretical part describes problematics of property valuation, 

which is closely related to this analysis. In addition, there are the tests underlying the analysis 

which are: Legal permissibility, Physical possibility, Financial feasibility, Maximum 

productivity. In the practical part of the diploma thesis are these tests applied of the valued 

property and then determined the highest and best use.    

Klíčová slova  

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití, ocenění sportovní haly, porovnávací metoda, 

výnosová metoda, legální přípustnost, fyzická možnost, finanční opodstatněnost a maximální 

výnosnost 

Keywords  

Analysis of the highest and best use, evaluating of the sport hall, comparative method, revenue 

method, Legal permissibility, Physical possibility, Financial feasibility, Maximum productivity   
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1 ÚVOD  

Pro aplikaci metody nejvyššího a nejlepšího využití jsem zvolila budovu na ulici 

Vojtova 12, v Brně. Tuto sportovní halu jsem si vybrala zejména proto, že ji pravidelně 

navštěvuji a domnívám se, že má velký potenciál v rozšíření jejího využití. Objekt se nachází 

v lukrativní lokalitě blízko centra Brna a sousedí s nezastavěným pozemkem, který by bylo 

možné využít.  

V teoretické části, jsou popsány čtyři základní předpoklady, ze kterých se analýza 

nejvyššího a nejlepšího využití majetku skládá. Je to legální přípustnost, fyzická možnost, 

finanční opodstatněnost a maximální výnosnost. U každého předpokladu musí být popsána 

charakteristika a způsob, jakým ho lze ověřit. Každou hypotézu je nutné potvrdit nebo vyvrátit 

a dílčí ohodnocení vysvětlit. Uvádím zde také charakteristiku jednotlivých oceňovacích metod 

a postup jejich řešení.  

V praktické části diplomové práce je metoda nejvyššího a nejlepšího využití majetku 

aplikována na oceňovanou nemovitost, umístěná na Vojtové 12, v Brně. Na základě výše 

zmíněných zkoušek, jsou zde rozebrány jednotlivé varianty a za využití oceňovacích metod 

bude hledáno nejvýhodnější řešení.  

Cílem této práce je popsat metodiku ocenění a pomocí analýzy nejvyššího a nejlepšího 

využití najít nejefektivnější variantu pro vybranou nemovitost.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ MAJETKU  

Definice analýzy: 

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití je definována dle Melena takto: 

„Rozumně pravděpodobné a legální užití nezhodnocené parcely nebo zhodnoceného 

majetku, které je fyzicky možné, právě povolené, vhodně podpořitelné, finančně opodstatnitelné, 

a které docílili její/jeho nejvyšší hodnoty.“ [1] 

 „Analýza (rozklad) nejvyššího a nejlepšího využití (highest and best use, HABU) 

by podle evropských, resp. mezinárodních oceňovacích standardů měla být základem 

jakéhokoliv odhadu hodnoty majetku obecně a nemovitého majetku obzvlášť. Hodnota 

nemovitého majetku je dána jeho využitím, a proto analýza nejvyššího a nejlepšího využití by 

měla být součástí odhadu hodnoty majetku. Stanovení nejvyššího a nejlepšího využití majetku 

tak slouží k následnému výběru srovnatelných dat jak v nákladovém a srovnávacím, tak 

i výnosovém přístupu.“ [2] 

Analýza obecně: 

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití nezhodnoceného pozemku nebo pozemku 

zhodnoceného stávající strukturou či inženýrskými sítěmi jako je elektřina, plyn, voda, 

kanalizace apod., není subjektivní analýzou vlastníka předmětného majetku nebo oceňovatele 

nemovitostí. Tato analýza je spíše závislá na souhrnu kompetitivních sil na trzích, ve kterých 

se v dané době majetek nachází. Proto je HABU bráno jako ekonomická a finanční analýza 

ve vztahu k předmětnému majetku. [2] 

Analýzu nejvyššího a nejlepší využití lze obecně definovat jako rozumně 

pravděpodobné a legální využití nezhodnocené parcely nebo zhodnoceného majetku, musí být 

fyzicky možné, právně povolené, vhodně podpořitelné, finančně opodstatnitelné. Výsledkem je 

to využití, které docílí jeho/její nejvyšší hodnoty. [3] 

Teoreticky koncept nejvyššího a nejlepšího využití platí pouze pro nezhodnocené 

pozemky, protože hodnota zhodnocení pozemku je považována za hodnotu přispívající 

k hodnotě předmětného pozemku. Proto je možné stanovit, že pozemek má hodnotu, zatímco 

zhodnocení pozemku pouze přispívá k jeho celkové hodnotě. Nicméně stanovení nejvyššího 



13 

a nejlepšího využití pozemku jako nezhodnoceného, tak i pozemku zhodnoceného, je součástí 

oceňovaného majetku. [1] 

2.2 POŽADAVKY NA ANALÝZU NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO 

VYUŽITÍ 

Aby bylo možné určit nejlepší a nejlepší využití majetku, je třeba, aby analýza byla: 

• Legálně přípustná  

• Fyzicky možná 

• Finančně opodstatněná 

• Maximálně výnosná  

Tyto podmínky jsou povětšinou zvažovány postupně, ač není příliš důležité, která 

z prvních dvou bude uvažována jako první. Legální přípustnost a fyzická možnost, ale musí být 

splněna dříve, než se začne zvažovat finanční opodstatněnost. Finanční opodstatněnost sice 

může být splněna, ale v případě, že využití není fyzicky možné nebo legálně přípustné, nemůže 

být toto využití realizováno. [1]  

2.2.1 Legální přípustnost 

Legálně přípustné využití je obvykle prvním kritériem, které se zabývá stavebně 

právními normami, které se týkají územního plánování, stavebního zákona, památkové 

ochrany, bezpečnosti, hygieny, životního prostředí a podobně. Jestliže je řádně provedena 

legální přípustnost, má smysl se zabývat technickou proveditelností a následným 

vyhodnocením finančních a ekonomických efektů. [4] 

U analýzy nejvyššího a nejlepšího využití je nezbytné vždy prověřit, která využití 

pozemku jsou pro něj legálně přípustná. Je třeba určit veškerá omezení, kategorie užití, územní 

plán, vyhlášky apod. Také je třeba logicky posoudit, zda v nejbližší době nedojde k nějaké 

změně a případně vzít v úvahu další aspekty. Jako příklad je možné použít majetek, kterému 

ve smlouvě o pronájmu zbývá jen omezená doba. Pro nájemníka tedy není opodstatněné 

využívání nové budovy, která má delší životnost než doba, která mu zbývá na pronájem 

pozemku. V tomto případě je využití ovlivněno dopadem smluvních podmínek na budoucí 

užitkovost a nejedná se o logickou variantu řešení. [1] 

Zkouška legální přípustnosti pomáhá oceňovateli s určením: 

• která využití pro daný pozemek povolují územní směrnice 
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• která využití by mohla být přípustná, v případě změny 

• která omezení se vážou k danému pozemku [1] 

2.2.2 Fyzická možnost 

Fyzické a technické parametry jsou primárně závislé na poloze nemovitosti, velikosti, 

půdorysném tvaru, terénu, půdním podloží, přístupnosti a stupni zainteresovanosti. Dále se 

zkoumá možnost sesuvu půdy, přírodní závady nebo radonové nebezpečí. [4] Neméně důležité 

je napojení na inženýrské sítě. Faktorem, který velmi zvyšuje, nebo naopak degraduje hodnotu 

objektu, je jeho přístupnost. Ta musí být po právní i fyzické stránce bezproblémová, aby bylo 

možné s oceňovaným objektem pracovat. Všechny tyto parametry ovlivňují nejvyšší a nejlepší 

využití. [1] 

2.2.3 Finanční opodstatněnost 

Pouze ta využití, která jsou splněna předešlými dvěma zkouškami, jsou připuštěna ke 

zkoušce finanční opodstatněnosti. Cílem je najít takové řešení, kde se hodnota možného využití 

shoduje s náklady a zároveň splňuje první dvě zkoušky. V takovém případě lze konstatovat, 

že je zkouška finančně opodstatněná. Analýza se také zaměřuje na ta využití, která vytváří 

příjmový tok, tedy generující příjem. Odhadce určuje výši budoucích hrubých příjmů, které 

očekává od jednotlivých variant využití. Je nezbytné počítat se ztrátami z pronajmutí prostorů 

a provozními náklady, které jsou odečteny od předpokládaného hrubého příjmu. Výsledkem je 

pravděpodobný čistý příjem z plánovaného využití objektu. V takovém případě lze určit 

návratnost vložené investice a zjistit tedy, na kolik je daná varianta efektivní. [1] 

2.2.4 Maximální výnosnost 

Poslední zkouškou metody nejvyššího a nejlepšího využití je zkouška maximální 

výnosnosti. Je použita na všechna využití, která byla splněna všemi předešlými zkouškami. 

Zde je rozhodující: 

• analýza tržních sil nabídky a poptávky 

• demoliční a odklízecí náklady 

• náklady spojené se sanací ekologické zátěže 

• náklady vynaložené na změnu územního plánu 
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Ze všech využití, které prošly zkouškou finanční opodstatněnosti je tedy maximálně 

výnosné to, které vyprodukuje nejvyšší zbytkovou hodnotu v souladu s rizikem a návratností 

finanční investice. [1] 

2.3 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Je třeba uvést prameny právních předpisů, které jsou platné v České republice, a které 

s danou problematikou přímo souvisí.  

Jedná se o tyto zákony a vyhlášky: 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

• Zákon č. 256/ 2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách  

• Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku  

 

2.3.1 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku  

Poslední novela zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je novela č. 228/2014 

Sb, nabyla účinnosti 1. 1. 2018.   

Jedná se o zákon, který upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot a služeb, pro účely stanovené zvláštními předpisy. V případě, že tyto předpisy odkazují 

na cenový, nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku, nebo služby k jinému účelu než 

pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon také platí pro účely stanovené 

zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li 

tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění, nebo dohodnou-li se tak strany. Zákon neplatí 

pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů a nevztahuje se na sjednávání cen. Ustanovení 

tohoto zákona se nepoužijí v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování 

a při převádění majetku podle zvláštního předpisu. [5] 

2.3.2 Zákon č. 256/ 2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

Poslední novelou zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) je 

novela č. 139/2015 Sb. Tato novela nabyla účinnosti 1. 7. 2015. „Katastr nemovitostí je veřejný 

seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto zákonem 
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zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto 

nemovitostem.“ [6] 

Katastr zveřejňuje zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, 

pro účely daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, k ochraně životního prostředí, 

k ochraně nerostného bohatství, k ochraně zájmů státní památkové péče, pro rozvoj území, k 

oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické, pro tvorbu dalších 

informačních systémů sloužících k účelům výše uvedeným. [6] 

2.3.3 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

Poslední novelou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů je zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabyla účinnosti 

1. 1. 2018.  

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování 

vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto 

zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj 

území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační 

požadavky pro územně plánovací činnost.“ [7] 

Tento zákon také upravuje pravidla povolování staveb, jejich změny, terénní úpravy 

a zařízení, užívaní a odstraňování staveb. Určuje dohled a zvláštní pravomoci stavebního úřadu, 

postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti 

a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Stavební zákon se také zabývá podmínkami pro projektovou činnost a provádění staveb. 

Upravuje také obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do 

staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci, které související s předmětem této právní 

úpravy. [7] 

2.3.4 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách  

Poslední novelou zákona o cenách je novela č. 353/2014 Sb. Tato novela nabyla 

účinnosti k 15. 1. 2015. Doposud byla zatím novelizována devatenáctkrát. Zákon je vztažen 

k uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen „zboží“) 

pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.  
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Tento zákon udává, že cena je peněžní částka, která je sjednaná při nákupu a prodeji 

zboží podle § 2 až 13 nebo určená podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.  

Zákon zde vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a pravomoc správních 

orgánů při uplatňování, také regulaci a kontrole cen. Zákon o cenách se ale nevztahuje 

k odměnám, úhradám, poplatkům, náhradám škod, nákladům a úrokům, které jsou upraveny 

zvláštními předpisy. [8] 

Správní orgány, které přísluší k regulaci cen dle zákona upravujícího působnost orgánů 

České republiky v oblasti cen, mohou regulovat ceny dle tohoto zákona. V případě že je trh 

ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, vyžaduje-li to mimořádná tržní situace, 

pro účely odvodu spotřební daně z cigaret podle zvláštního právního předpisu. V případě, že to 

vyžadují předpisy Evropských společenství nebo vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající 

v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo z části 

dotovaného z prostředků státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů. [8] 

2.3.5 Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku 

Jedná se o vyhlášku Ministerstva financí k provedení zákona o oceňování majetku 

neboli také „oceňovací vyhláška“, ve znění vyhlášky č. 457/2017 Sb., nabyla účinnosti 

1. 1. 2018. [9] 

Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a také postupy 

k vyčíslení ceny při daném způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot. [9] 

2.4 ZÁKLADNÍ POJMY U OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Ke správné aplikaci metody nejvyššího a nejlepšího využití objektu na ulici Vojtova 12 

je třeba vysvětlit základní pojmy, které s touto problematikou souvisí. Pojmy jsou vysvětleny 

v několika diplomových pracích, proto zde budou vysvětleny jen ty nejzásadnější.  

V této diplomové práci se vyskytují pojmy pozemek, parcela, nemovitost a stavba. 

Důležité je také třeba zmínit to, co je součást věci a příslušenství věci, tedy jakým způsobem, 

co je s věcí propojeno, a jak s ní souvisí. Při ocenění nemovitosti se vždy vychází z ploch 

a prostorů. Počítá se se zastavěnou plochou, užitnou plochou, obestavěným prostorem. 

Přepočtem na m2 nebo m3 tyto hodnoty pomáhají stanovit výslednou cenu oceňované nemovité 

věci. Dalšími základními pojmy je při oceňování nemovitosti cena a hodnota. Rozlišujeme cenu 

zjištěnou či administrativní nebo úřední, pořizovací neboli historickou, reprodukční, obvyklou, 

obecnou neboli tržní, výchozí a jednotkovou. Hodnota může být věcná nebo výnosová.  
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V souvislosti s řešenými úkoly v praktické části diplomové práce je zde vysvětlena také 

definice pro nájemné a úrokovou míru. Všechny tyto definice jsou převzaty z právních předpisů 

a jsou podrobně rozebrány v závěrečných pracích zejména Ing. Lukáše Šíra, Ing. Lydie 

Čeňkové či Ing. Lukáše Zatloukala.  

2.4.1 Nemovitost 

Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelem. Taktéž se 

jedná o věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, 

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

porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. [10]  

2.4.2 Pozemek 

„Pozemkem část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním 

plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, 

veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí 

danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19, 

hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, 

popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“ [6] 

2.4.3 Parcela 

Parcelou je pozemek, který je geometricky a polohově určený, zobrazený v katastrální 

mapě a je označen parcelním číslem. [6] 

2.4.4 Stavba 

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, nehledě na její stavebně technické provedení, stavební výrobky, materiály, 

konstrukce, účel či dobu trvání. Stavby se dělí podle druhu, použitého materiálu, doby trvání. 

[7] 

2.5 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ A OHLEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Pro odhad oceňované nemovitosti je třeba využít veškerých podkladů, které máme 

k dispozici. Podklady je nutné pečlivě prostudovat a využít z nich důležité informace. Je to 

zejména výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, ohledání nemovitosti 
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pro ocenění, výpisy z pozemkové knihy, podklady z leteckého snímkování, cenová mapa 

pozemků, výkresová a stavebně právní dokumentace a další, které jsou popsány níže 

v samostatném odstavci. Všechny podklady, ze kterých znalec čerpá, je povinen uvést 

v nálezové části posudku.   

2.5.1 Katastr nemovitostí 

Katastr nemovitostí je veřejný soubor údajů o nemovitostech v České republice. 

Zahrnuje popis, soupis, geometrické a polohové určení a také zápis vlastnických a věcných 

práv k těmto nemovitostem. Evidují se zde pozemky v podobě parcel, dle druhu a účelu využití. 

Katastr nemovitostí vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí. [6]  

V České republice zajišťuje správu údajů o nemovitostech Český úřad zeměměřičský 

a katastrální, dále jen ČUZK. Základní územní jednotka je katastrální území. Potřebné 

informace jako je například výpis z katastru nemovitostí lze získat z internetové stránky 

www.cuzk.cz. Je možné zde vyhledat také řadu jiných, aktuálních informací, včetně celé řady 

map. Výpis z katastru nemovitostí by proto neměl být starší než tři měsíce. K získání údajů 

v elektronické podobě lze získat tzv. dálkový přístup, který umožní registrovaným uživatelům 

vstup do centrální databáze katastru nemovitostí. [6] 

2.5.2 Kopie katastrální mapy 

Kopie katastrální mapy je dalším dokumentem pro oceňování a pro ohledání 

nemovitosti. Dle mapy je možné zjistit, kde se daný pozemek nachází. Slouží také jako podklad 

pro územní a stavební řízení, pro řízení o vyvlastnění pozemku, k vydání povolení o využívání 

přírodního léčivého zdroje apod. Mapa bývá obvykle ve velkém měřítku 1:1000 a více. 

V současnosti je zavedena více než na polovině území České republiky, a to v elektronické 

digitální podobě. Zbylá část území je pokryta analogově. Katastrální mapa obsahuje polohopis, 

popis a body jednotlivých polohových bodových polí. Polohopis udává hranice katastrálního 

území, státní hranice, hranice nemovitostí, chráněných území a ochranných pásem. Popis udává 

čísla bodů polohového bodového pole, označení parcel parcelními čísly a mapovými značkami, 

měřítko, označení sousedních mapových listů apod. [11] 

2.5.3 Výpis z pozemkové knihy 

Tento výpis je třeba zejména při zjišťování stáří starších staveb. Ve věci získání 

informací o stáří stavby má znalec také možnost oslovit příslušný obecní nebo městský úřad 



20 

či magistrát s dotazem, zda nemá oddělení evidence nemovitostí s archivem na území obce 

či města informace o nemovitosti. [2] 

2.5.4 Cenová mapa  

Cenová mapa je geografické znázornění stavebních pozemků území obce nebo její části 

v měřítku 1:5000, popřípadě v podrobnějším měřítku s vyznačenými cenami. [9] Cenová mapa 

je dalším pomocníkem při připravováním podkladů pro ocenění nemovitosti. V současnosti je 

vydáno a zpracováno 11 cenových map stavebních pozemků, které jsou vydány a zpracovány 

ve smyslu zákona o oceňování majetku. Všechny tyto mapy jsou přístupny na internetu, fungují 

pro 54 měst a obcí po celé České republice. [12] Cenové mapy pozemků jsou zpracovány pouze 

podle skutečně dosahovaných cen, jsou tedy velmi dobrým vodítkem ke stanovení ceny 

pozemků. Týká se to zejména obcí, ve kterých je cenová mapa zpracována. S jistým přiblížením 

je však možné uvažovat rovněž o jejich aplikaci na podobné pozemky v obdobných lokalitách. 

Je možno tedy vysledovat konstanty, jimiž lze cenové mapy jedné obce či města 

využít i pro jiné podobné obce či města, které cenovou mapu zatím nemají. [2] 

2.5.5 Místní šetření 

Místním šetřením je myšlena příprava podkladů pro stanovení ceny nemovitosti. Jedná 

se o činnost vykonávanou in-situ, která odpovídá vybranému způsobu oceňování nemovitosti. 

Výsledkem je zisk všech informací, které jsou potřebné ke stanovení ceny stavby. Je to tedy 

způsob, jak ověřit již získané informace, jejich doplnění, opravení, případně získání informací 

nových. Podstata místního šetření je verifikace reálného stavu nemovitosti v době tvorby 

posudku. [13] 

Pomůcky při místním šetření a ohledávání nemovitostí 

a. Pomůcky při místním šetření 

Mezi běžné pomůcky potřebné pro místní šetření patří poznámkový blok s tužkou, 

pro zaznamenání zjištěných informací a tvorbu náčrtů. Dále se využívá fotoaparát, baterka 

a měřící pomůcky, popř. další jako pláštěnka, deštník, vhodná obuv, diktafon, videokamera.  

b. Ohledání nemovitosti 

Ohledání nemovitosti provádí odhadce tak, že se nejdříve domluví termín místního 

šetření s ostatními účastníky místního šetření jako je zadavatel posudku, majitel nemovitosti, 

pronájemce nemovitosti, pokud existuje, žalobce, pokud existuje. 
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 Při příjezdu na místo místního šetření je třeba si všimnout napojení na dopravní 

infrastrukturu, tedy dopravní dostupnost, sjízdnost silnic, polohy v rámci obce.  

Po příchodu na místo šetření je třeba se seznámit s účastníky místního šetření, dále je 

třeba si zapsat čas zahájení a ukončení, seznam účastníků a jejich vztah k projednávané věci.  

Následně je třeba se seznámit s areálem či jednotlivými objekty v rámci areálu, ujasnit 

si postup v získávání vzorků a měření. 

Budovy se ohledávají systematicky od sklepa po půdu nebo obráceně. Začíná se zvenku 

pro celkovou představu a poté zevnitř. Průběh šetření je třeba zdokumentovat dle potřeby 

písemně, graficky, fotograficky případně audiovizuálně. Dokumentace by měla být podrobná 

a úplná, aby nebylo třeba se k místnímu šetření vracet.  

Po ohledání nemovitosti by měl být vytvořen protokol, který podepíší všichni účastníci 

místního šetření.  [13] 

2.5.6 Projektová a stavebně právní dokumentace 

Projektová dokumentace obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 

situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou 

část. Předkládá se ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním 

úřadem, mimo staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. 

V případě, že stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Projektová 

dokumentace je zpracovávána v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou, která nahrazuje územní rozhodnutí. [7] 

Stavebně právní dokumentace se skládá z územního rozhodnutí, stavebního povolení, 

kolaudačního rozhodnutí, dokumentaci prováděných změn, rekonstrukcí a modernizací. [2] 

2.5.7 Výkresová dokumentace  

Jedná se o výkresovou dokumentaci skutečného provedení staveb, pokud možno 

schválená stavebním úřadem. [2] 

2.5.8 Ostatní podklady pro ocenění 

Mezi ostatní podklady je možné zařadit nájemní smlouvy, pasporty nemovitostí, 

přiznání k dani z nemovitosti, pojistné smlouvy, smlouvy o správě nemovitostí, smlouvy 

o službách. [2] 
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2.6 METODY OCEŇOVÁNÍ  

V této kapitole jsou popsány nejvíce používané metody pro oceňování majetku, tedy 

metoda porovnávací, výnosová a nákladová. Dále je zde vysvětleno ocenění dle cenového 

předpisu a Grubbsův test. 

2.6.1 Komparativní (porovnávací) metoda 

Komparativní metoda je jedna z nejvíce využívaných metod při oceňování nemovitostí. 

Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je jednou z variant oceňování porovnávací 

způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo obdobným předmětem 

a cenou sjednanou při jeho prodeji. [2] 

Porovnání u věcí nemovitých je náročnější než u věcí movitých, které se vyrábí 

zpravidla sériově a jsou si v řadě případů podobné. Konkrétně u staveb je tato složitost ještě 

umocněna tím, že jsou ve velké většině případů rozdílné. Odlišují se velikostí, dispozicemi, 

technickými parametry, kvalitou provedení, technickým stavem, tedy opotřebením, stav údržby 

a vadami. Hraje zde roli také lokalita, velikost pozemku, kterého jsou součástí, okolí, technická 

vybavenost obce, nebo města apod. Při porovnání je tedy nutné zohlednit podobnost 

porovnávané nemovitosti, a poté tyto skutečnosti vyjádřit v ceně. [2] 

Nemovitost, kterou chceme ocenit, se nazývá nemovitost oceňovaná. Veličiny, které se 

této nemovitosti týkají, se značí dolním indexem O. Nemovitost, u které je známá její cena 

i parametry, se nazývá nemovitost srovnávací. Veličiny, které se této nemovitosti týkají, se 

značí dolním indexem S. [2] 

Existují dva základní postupy při zjišťování odhadované ceny nemovitosti pomocí 

srovnávací metody. Jednou z nich je metoda přímého porovnání a druhou metoda nepřímého 

porovnání neboli metoda bazická, porovnání dle standardní jednotkové tržní ceny neboli SJTC. 

[2] 

Méně složitá, je prvně zmiňovaná metoda přímého porovnání. V rámci této metody 

porovnáváme každou nemovitost zvlášť s nemovitostí oceňovanou. Cena, za kterou byla 

srovnávaná nemovitost prodána, se dále upravuje podle koeficientů odlišnosti. Ty zvyšují, nebo 

snižují cenu nemovitosti dle srovnání s nemovitostí oceňovanou. [14] 

Složitější variantou je metoda SJTC. Na základě této metody je oceňovaná nemovitost 

porovnávána s objektem přesně definovaným, takzvaným etalonem. Cena je odvozena pomocí 

databáze nemovitostí, dle jejich cen a vlastností, obdobně, jako je tomu u metody přímé. Velmi 
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dobře se tato metoda využívá v případě, že je využita pouze jedna databáze nemovitostí, a podle 

ní je zjišťována odhadovaná cena pro více typů nemovitostí. [14] 

2.6.2 Výnosová metoda 

Výpočet výnosové hodnoty se provádí zpětně, a to sečtením předpokládaných 

budoucích čistých výnosů z pronájmu nemovitosti. Jde o výnosy, které bude nemovitost 

generovat v budoucnosti, proto jsou diskontovány (odúročeny) na hodnotu současnou.  

Definice výnosové hodnoty dle Bradáče je: 

„Výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných (odúročených) 

předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu.“ [2] 

Výnosová hodnota znázorňuje ekonomický pohled na vlastnictví nemovitosti. 

Nemovitost nám má vynášet určitý výnos. Výnosová hodnota je dána velikostí kapitálu, který 

při jisté úrokové míře (míře kapitalizace) by v budoucnu přinášel takový zisk, který by byl 

roven výnosům, jež by z nemovitosti pramenily. 

V případě očekávaných konstantních dlouhodobých příjmů, kterým se také říká věčná 

renta, se pro výpočet výnosové hodnoty nemovitosti použije tento vzorec: 

 

Platnost tohoto vztahu je dána dvěma podmínkami. Je nutné, aby předpokládaná doba 

výnosů pramenících z nemovitosti byla dlouhá. Proto jde o věčnou rentu. Dále musí platit, 

že jsou výnosy konstantní. Tyto dvě podmínky musí být splněny, aby mohl být výše zmíněný 

vzorec použitelný. [2] 

V případě, že jsou jedna, nebo obě z těchto podmínek porušeny, je možné využít následující 

vztah:                                 

                                    

• Cv … výnosová hodnota 
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• n …počet let, po které budou dosahovány výnosy, 

• t … počet let, ze kterých je počítán výnos, 

• Zt … zisk (čistý výnosů předpokládaný v roce t) 

• q … úročitel (q = 1 + i)   [2] 

 

2.6.3 Nákladová metoda 

Nákladová metoda je pracnou metodou ocenění nemovitostí. Výsledná hodnota, 

vyjádřená výpočtem této metody, často neodpovídá tržním hodnotám nemovitosti. Nákladová  

metoda je nejčastěji počítána pomocí individuální cenové kalkulace, metodou agregovaných 

položek, položkovým rozpočtem a propočtem ceny. Jednotlivé varianty jsou níže 

charakterizovány. [2] 

Položkový rozpočet je sestaven na základě druhu stavby a výměry, díky kterým se 

stanoví prvky stavebních konstrukcí, které jsou dále vynásobeny jednotkovou cenou. V 

knižním, nebo elektronickém katalogu stavebních prací je možné vyhledat jednotlivé 

jednotkové ceny. Tyto katalogy se řídí třídníkem stavebních konstrukcí a prací, které se dělí 

na hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montážní práce. Nejčastější software 

pro sestavování položkových rozpočtů je využíván BUILDpower, KROS plus, A Callida. RTS 

stavitel+. [2] 

Další metodou je využití agregovaných položek, která je velmi často využívána 

pro orientační zjištění ceny stavebních prací a materiálů. Části stavebních konstrukcí bývají 

sloučeny do jedné položky. Kombinují se zde tedy hlavní stavební výroba, přidružená stavební 

výroba a montážní práce. K zjištění celkové ceny agregované položky je třeba sečíst všechny 

ceny položek, které obsahuje. [2] 

Velmi přesnou a častou metodou je tvorba ceny dle individuální cenové kalkulace. 

Pomocí vzorce je sečten veškerý zisk, přímé a nepřímé náklady. Do přímých nákladů se řadí 

hlavně mzdy pracovníkům, provoz, údržbu a materiál. Přímé náklady jsou tvořeny výrobní 

režií, tedy nájemným, energiemi, údržbou atd. Také sem patří správní režie, tedy mzdy 

stavbyvedoucích, administrativních osob atd. Zisk je vypočítán jako sazba z předchozích 

nákladů, a je vyjádřen v procentech. [2] 

Při řešení problémů znaleckého ocenění mohou často významně pomoci cenové podíly 

jednotlivých stavebně technických prvků. Cenový podíl se vyjadřuje procentem, které cenově 
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zaujímá konkrétní prvek (konstrukce) ve výchozí ceně CN celé stavby. Matematické podíly 

v %:  

  

Poslední metoda ke zjištění nákladové ceny je propočet pomocí 

technickohospodářských ukazatelů. Pro určení hospodářského ukazatele neboli THU, je třeba 

určení výměry stavby, tedy zastavěnou plochu, obestavěný prostor, výšku, délku atd. Dále se 

určí jednotková cena na základě srovnávání cen u realizovaných staveb a přepočítá se s 

indexem a koeficienty. Vzorec je tento: 

𝑱𝑪 =  𝑱𝑪 𝒔𝒓𝒐𝒗𝒏á𝒗𝒂𝒏é𝒉𝒐 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒌𝒕𝒖 ∗  𝑰 ∗  𝑲𝑩 ∗  𝑲𝒁𝑷 ∗  𝑲𝑽 ∗  
(𝟏𝟎𝟎 +  𝑽𝑹𝑵)

𝟏𝟎𝟎
 

• JC … Jednotková cena 

• I … Index přepočtu cenové úrovně 

• KB … Vliv vybavení stavby 

• KZP … Vliv zastavěné plochy 

• KV … Vliv výšky podlaží 

• VRN … Vedlejší rozpočtové náklady  [2] 

2.6.4 Grubbsův test 

Při tvorbě databází dochází často k situaci, že jsou jednotlivé hodnoty při ocenění příliš 

odlehlé. U malého množství zkoumaných vzorků mohou často velmi negativně ovlivnit 

výsledek. Tyto hodnoty je tedy třeba eliminovat. Extrémní hodnoty je možné vyloučit díky 

statistickým testům, jako jsou Dean-Dixonův test a v práci aplikovaný Grubbsův test. 

Konkrétně je tedy možné vyloučit vychýlené hodnoty, které se vymykají náhodné variabilitě. 

Probíhá zde testování nulové hypotézy. Zjišťuje se, zda nejsou jednotlivé extrémy příliš 

odchýleny od ostatních hodnot. Tento test je zpravidla vhodný preventivně aplikovat. [2] 

2.6.5 Ocenění dle cenového předpisu 

Cenový předpis obsahuje různé druhy ocenění, dle typu nemovitých věcí. Je to 

nákladový způsob, porovnávací způsob, případně kombinace výnosového a nákladového 

způsobu. Cenovým předpisem je tady myšlen zákon č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., 
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č. 345/2015 Sb. a č. 53/2016 Sb. Cena zjištěná dle cenového předpisu je nazývána cenou 

administrativní. [5] 

2.6.6 Životnost stavby  

Životnost stavby ovlivňuje životnost stavby a její opotřebení. Životnost je možné 

vypočítat pomoci následujícího vzorce: 

𝒁 = 𝑺 + 𝑻 

Z … Životnost stavby 

S … Stáří stavby 

T … Zbývající životnost  [2] 

 

2.6.7 Opotřebení stavby 

Opotřebení ukazuje míru degradace stavby a její postupné stárnutí. Výpočet je možný 

provést na základě analytických metod, které jsou lineární, kvadratické či semikvadratické. [2] 

Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů konstrukcí 

a vybavení, které je uvedeno v tabulkách oceňovací vyhlášky, stejně jako předpokládaná 

životnost jednotlivých konstrukcí. Opotřebení se vypočte podle vzorce níže a výsledek vychází 

v procentech. [9] 

∑(
𝐵𝑖

𝐶𝑖
∗ 100 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

 

• n ... počet stavebních položek konstrukcí a vybavení 

• Ai ... cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení 

• Bi ... stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení 

• Ci ... předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení 

 

Pokud není možné určit stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení, odborně se odhadne. [9] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST  

3.1 INFORMACE O LOKALITĚ A POZEMKU  

V této kapitole je popsána lokalita, ve které se oceňovaná nemovitost nachází. Dále jsou 

zde uvedeny informace o pozemku, na kterém je nemovitost postavena a zaznamenán obecný 

i technický popis stavby. Tyto údaje je nutné znát k následnému ocenění nemovitosti a určení 

její hodnoty. Obvykle jsou také součástí většiny znaleckých posudků, protože pomáhají ke 

správnosti vypracovaných odhadů. Oceňovaný objekt na adrese Vojtova 541/12 v Brně je 

ve vlastnictví TTC Moravská Slavia Brno, z. s. a uvažovaný pozemek přístavby ve vlastnictví 

pana Pavla Kozubíka.  

3.1.1 Informace o lokalitě 

 

Obr. č. 1: Mapa s částmi Brna a vyznačenými Štýřicemi [15] 

 

Ve statutárním městě Brně se nachází celkem 29 samosprávných městských částí, které jsou 

rozděleny do 48 katastrálních území. Oceňovaný objekt se nachází v městské části Brno – střed 

v katastrálním území Štýřice na ulici Vojtova 541/12. Oceňovaná budova s pozemkem se tedy 

nachází ve velmi lukrativní oblasti nedaleko od centra města. Oceňovaná nemovitost má kladné 

i záporné stránky, což je dokázáno v dalších kapitolách této diplomové práce.   

Objekt se nachází v městské čtvrti Brno – Štýřice, která se nachází jihozápadně 

od centra statutárního města Brna. Štýřice jsou od 24. 11. 1990 součástí samosprávné městské 

části Brno-střed a rozkládají se na 3,33 km². Žije zde okolo 8600 obyvatel. Rozkládají se na jih 
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od řeky Svratky. Na severu sousedí toto katastrální území se Starým Brnem, na severovýchodě 

hraničí s Trnitou ulicí a na východě s Komárovem a hlavním nádražím. [16] 

Lokalita je specifická tím, že tvoří důležitou dopravní tepnu díky ulici Vídeňské, která 

je napojením z centra Brna na dálnici D1 a směr Vídeň, proto je zde větší hluk, což lze 

považovat za nevýhodu. Mezi podobně hlučné ulice patří Heršpická a Jihlavská. Výhodou je 

výborná dostupnost pomocí MHD, protože je tato část protkána hustou sítí několika linek 

autobusů i tramvají. [16] 

Z hlediska stavebního a realitního jde v dnešní době o jednu z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících částí Brna. Je zde veškerá občanská vybavenost, mnoho pracovních příležitostí 

v business parcích, kde má sídlo mnoho firem, které nabízejí pracovní příležitosti. [17] 

Ve čtvrti se nachází řada známých firem jako Ferona, a. s. nebo výrobce vozů značky 

Avia firma Karoseria a. s., ale také supermarkety Albert, Bauhaus nebo Hornbach. Hlavní tepnu 

představuje ulice Vídeňská, ve které se zde nachází řada velkých firem i několik obchodů 

včetně již zmíněného hypermarketu Albert. Spolu s ulicemi Jihlavskou a Heršpickou je to 

zároveň důležitá dopravní síť, kterou procházejí také trasy tramvajových linek 2 (do Modřic) 

a 6 (do sousedního Starého Lískovce). [17] 

Sever tvoří starší zástavba, střed pak panelové sídliště, jehož výstavba nahradila velkou 

část původní zástavby. Ve středu Štýřic se nalézá i brněnská mešita. Na severozápadě katastru 

Štýřic se rozkládá Kamenná kolonie neboli Kamenná čtvrť, někdejší prvorepubliková dělnická 

kolonie.  Jih zaujímá rozsáhlý areál brněnského ústředního hřbitova. Čtvrť patří v posledních 

letech mezi vůbec nejdynamičtěji se rozvíjející se části Brna-střed. Ve východní a jižní části 

vznikají moderní business parky, na východě byly vybudovány také velké obchody již 

zmíněných společností Bauhaus a Hornbach. To velmi kontrastuje s ne příliš dávnou minulostí, 

kdy zde byly nezastavěné plochy. Na severozápadě se nachází lokalita Červený kopec, kterou 

vyhledávají lidé se zájmem o krásný výhled na Brno, zejména na Petrov a Špilberk. Tato 

lokalita byla velmi oblíbená známými malíři, kteří odtud malovali panorama Brna. Staví se zde 

zejména drahé, ale luxusní nemovitosti a byty. [16]  

Ve Štýřicích se také nachází AZ tower, nejvyšší budova nejen na Moravě, ale i v celé 

České republice, která měří 111 m.  

V současné době se na ulici Vídeňská, v blízkém okolí oceňovaného objektu 

realizovalo, či realizuje několik novostaveb bytových domů. Rovněž na Červeném kopci se 
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plánuje další výstavba, protože tato lokalita je velmi populární. Dále pokračuje také výstavba 

a pronájem kanceláří. [17] 

3.1.2 Informace o pozemku 

Pozemek leží na parcele č. 467/13 a je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná 

plocha a nádvoří. Číslo listu vlastnictví je 1001. Stavba je součástí tohoto pozemku a jedná se 

o stavbu občanského vybavení. Jeho celková plocha 480 m2 a je celý zastavěn oceňovanou 

nemovitostí. Pozemek je rovinatého obdélníkového charakteru s mírnými výstupky. Přístup 

k němu je zajištěn po zpevněné komunikaci ve vlastnictví statutárního města Brna. 

V porovnání s ostatními pozemky v okolí, je řazen k těm větším. Vlastníkem je 

TTC Moravská Slavia Brno, z. s. V příloze č. 1 se nachází výpis z katastru nemovitostí spolu s 

podrobným výřezem katastrální mapy ze dne 28. 9. 2018. 

 

 

Obr. č. 2: Výřez katastrální mapy parcely 467/13 [18] 
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Obr. č. 3 Ortofoto mapa objektu na p. č. 476/13 [18] 

 

 

Obr. č. 4 Mapa záplavových území [19] 

 

Na této mapě je zaznačeno záplavové území v nejbližším okolí oceňovaného objektu. 

Z mapy je zřejmé, že v této lokalitě nehrozí záplavové nebezpečí.   
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3.2 OBECNÉ A TECHNICKÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Oceňovaná nemovitost se nachází na ulici Vojtova 12 v lokalitě typologicky 

různorodých nemovitostí. Budova je situována na pozemku 467/13.  

3.2.1 Historie 

Objekt byl postaven roku 1977 jako sportovní hala pro stolní tenis. Objekt tímto 

způsobem funguje dodnes. Byl vystavěn spolu s okolními sportovišti, jako je atletický stadion 

s fotbalovým hřištěm, tenisová a gymnastická hala. Jedná se o velký sportovní komplex 

Moravské Slavie. Oceňovaný objekt byl v roce 2015 rekonstruován. Proběhlo zateplení celé 

budovy, byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Byl zde také pořízen nový kotel, termostat, 

zbudována kvalitní rekuperace a zrekonstruovány sprchy a toalety. Fotografie níže zobrazují 

sportovní halu před rekonstrukcí (Obr. č. 5) a sportovní halu po rekonstrukci (Obr. č. 6). 

3.2.2 Současný stav 

Jedná se o jednopodlažní podsklepenou budovu. Bez půdy a podkroví. Nachází se 

v blízkosti dalších sportovišť, jednoho vysokého panelového domu. V okolí ovšem převažuje 

zástavba bytových domů. V oceňovaném objektu je vlastněn sportovním klubem stolního 

tenisu TTC Moravská Slavia Brno, z. s. V objektu je větší část využívána jako hala stolního 

tenisu. Jednotlivé části sportovní plochy objektu jsou pravidelně pronajímány veřejnosti 

i dalšímu stolně tenisovému klubu. Má podzemní podlaží a jedno nadzemní podlaží. Podzemní 

podlaží činí 1938,69 m3 a nadzemní podlaží 2035,65 m3. Na sportovní ploše, která má 

u podzemního podlaží rozlohu 312,6 m2 a u nadzemního podlaží 315,6 m2, je položena 

speciální sportovní podlaha. Zbytek objektu, který je zděný, obsahuje primárně sociální zázemí 

a šatny. Konkrétně se ve dvou patrech nacházejí dvě dámské šatny, čtyři mužské šatny, dámské 

a pánské sprchy i malý bufet. Bufet je otevřen nepravidelně, zejména při víkendových turnajích 

a při dalších příležitostech. Dále je zde možné najít kotelnu, klubovnu a kancelář. U vchodu je 

prostor pro vrátného, který zprostředkovává krátkodobý pronájem jednotlivých stolů. 

S objektem přímo sousedí pozemek, který býval majetkem Moravské Slavie, z. s., dnes je 

možné ho odkoupit zpět. Fotogalerie sportovní haly je součástí přílohy č. 20. a výkresová 

dokumentace součástí přílohy č. 21. 
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Obr. č. 5: Fotografie oceňovaného objektu před rekonstrukcí (zdroj vlastní)  

 

Obr. č. 6: Fotografie oceňovaného objektu po rekonstrukci (zdroj vlastní) 

3.2.3 Dopravní obslužnost 

Doprava k umístění oceňované budovy je zajištěna městská hromadná doprava. 

V blízkosti cca zhruba 4 minuty chůze se nachází tramvajová zastávka Vojtova. Další zastávkou 

v blízkosti objektu se vyskytuje zastávka Nemocnice milosrdných bratří. Tato zastávka je 

vzdálená 3 minuty chůze. Objekt je snadno dostupný autem z ulice Vojtova, nemá k dispozici 

vlastní parkoviště, ale po okrajích vozovky a v areálu, který patří k atletickému stadionu, který 

přímo sousedí se stolně tenisovou halou, je parkování možné.    

3.2.4 Konstrukční řešení 

Jedná se o jednopatrový podsklepený objekt obdélníkového půdorysu bez výtahu. 

Budova má betonové základy. Větší část nosné konstrukce je tvořena rámovou ocelovou 

konstrukcí, která se skládá z nosných rámů, střešních ocelových vaznic. Opláštění této části je 

provedeno pomocí sendvičových panelů, které zajištují zateplení. Zbytek budovy je zděný. 

Střecha je plochá, krytina střechy jsou asfaltové pásy.  Venkovní dveře a všechna okna jsou 

plastová. Fasáda je provedena břízolitovou omítkou. Schodiště je železobetonové.  
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3.2.5 Územní plán města Brna  

 

Obr. č. 7: Výřez z územního plánu města Brna [20] 

 

Na obrázku č. 7 je označen pozemek sportovní haly, nachází se v zóně zvláštní plochy 

pro rekreaci. Dle legendy je tato plocha určena pro hromadnou rekreaci, sport, 

zábavu, soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se zejména o sportovní 

a zábavní komplexy, sportoviště organizované tělovýchovy a rekreační střediska. Přípustný je 

také převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi apod., nad plochami 

volnými. 

Závazně není ve zvláštních plochách pro rekreaci vymezena přípustnost jednotlivých 

staveb, která je nebo bude určena územně plánovací dokumentací zóny (regulačním plánem), 

zastavovacím plánem nebo územně plánovacím podkladem (územním generelem). Podmínkou 

je jejich funkční soulad s obecným určením ploch pro rekreaci. [20] 
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Obr. č. 8: Výřez z mapy majetku města Brna [20] 

 

Oceňovaný pozemek není v cenové mapě zaznamenán. Okolní parcely jsou ohodnoceny 

cenou 4 330 Kč/m2. 

3.2.6 Pozemek pro přístavbu 

Jedná se o přilehlý pozemek, který přímo sousedí s oceňovaným pozemkem a stavbou. 

Před třemi lety byl tento pozemek ve vlastnictví TTC Moravské Slavia Brno, z. s., ta pozemek 

prodala panu Pavlu Kozubíkovi za smluvenou cenu 700 000 Kč. Vlastník si tento pozemek 

ponechal a nijak nevyužíval. Parcelní číslo tohoto pozemku je 452/2, taktéž se jedná 

o katastrální území Štýřice. Pozemek je o výměře 210 m2. Obecné informace o okolí, územním 

plánu a o možné povodňové situaci se shodují s pozemkem, na kterém leží oceňovaná stavba. 

Níže je zobrazen orientační výřez z katastru nemovitostí zmíněného pozemku (Obr. č. 9), 

součástí přílohy č. 2 je podrobný výpis z katastru nemovitostí a podrobnější výřez z katastrální 

mapy ze dne 28. 9. 2018.   
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Obr. č. 9: Výřez katastrální mapy přilehlého pozemku [18] 

 

3.3 LOGICKÉ VYUŽITÍ OBJEKTU NA VOJTOVÉ 12 

Na základě informací ohledně zkoumaného objektu lze navrhnout varianty, které budou 

podrobeny analýze nejvyššího a nejlepšího využití. Tyto varianty postupně projdou zkouškami 

metody a budou selektovány na uskutečnitelné, logicky neopodstatněné a neuskutečnitelné. 

Cílem je pomocí této analýzy zjistit pro zkoumaný objekt opodstatněnost a uskutečnitelnost 

navrhovaných variant a jejich teoretický výnos. Všechny výnosné eventuality budou pomocí 

analýzy vyhodnoceny a výsledkem bude ta z nich, která bude mít nejkratší návratnost 

za realizaci investice. 

Níže jsou vypsány varianty pro posouzení metodou HABU, které budou vyhodnoceny 

pomocí zkoušek legální přípustnosti, fyzické možnosti, finanční opodstatněnosti a maximální 

výnosnosti.  

1) Zachování stávajícího stavu 

a) Zhodnocení současného využití 

b) Prodej 
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2) Rekonstrukce  

3) Rozšíření: Přístavba + nástavba  

a) pro zřízení ubytovny 

b) pro zřízení bytů 

4) Adaptace nebo přeměna do jiného využití 

a) hotel 

b) restaurace 

c) Sklad 

5) Demolice budovy a stavba nového objektu 

a) Demolice a stavba nové sportovní haly 

b) Demolice a stavba multifunkčního hřiště 

Zhodnocení všech těchto variant bude provedeno v rámci desetiletého horizontu, aby 

byly zajištěny stejné podmínky a výsledek byl tak snadno porovnatelný.  

3.3.1 Popis variant 

Zachování stávajícího stavu – Tato varianta zanechává současný stav budovy neměnný. 

Současný stav nemovitosti bude zhodnocen ve dvou eventualitách: 

a) Zhodnocení současné nemovitosti 

Bude uvažováno o ponechání současného stavu nemovitosti a její další provoz 

po deset let. Provoz sportovní haly zůstane stejný jako doposud. 

b) Prodej nemovitosti a zhodnocení 

V této variaci je počítáno s prodejem současné haly a zhodnocení těchto peněz 

po deseti letech. 

Rekonstrukce – rekonstrukce současného objektu, jeho modernizace prostor, rozumí se 

tím provedení nezbytně nutných oprav a vylepšení současného stavu, což provede 

k prodloužení životnosti daného objektu.  Modernizací se rozumí rozšíření a použitelnost 

vybavení jako je bezbariérový přístup a další.  

Přístavba + nástavba – Rozumí se tím stavebním úprava, konkrétně rozšíření 

a nadstavením současného objektu. Přístavba společně s nástavbou obohatí současnou 

budovu a umožní její další využití. Přístavbu s nástavbou lze využít několika způsoby. Dále 

bude zkoumáno využití tohoto prostoru jakožto bytů, ubytovny pro sportovce či jako 

hotelového ubytování.  
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Ubytování – sem je možné zahrnout zřízení ubytovny, hotelu a bytů. Tyto varianty řeší 

uzpůsobení stavby tak, aby bylo vhodné k bydlení. V tomto konkrétním případě je nejlepší 

využít možnost přístavby a nástavby a podmínky pro bydlení zde vytvořit. 

Restaurace – je to druh pohostinského podniku, který nabízí pokrmy a nápoje k okamžité 

konzumaci na místě za předem určenou částku. Existují restaurační zařízení různých 

cenových kategorií, dispozičních řešení, a také různých otevíracích dob, které primárně 

záleží na rozhodnutí majitele.  

Sklad – skladem se rozumí prostor, který je určen pro skladování a manipulaci s 

materiálem, surovinami, výrobky, zbožím apod.   

Demolice a stavba nového objektu – Demolicí rozumíme zbourání budovy. V našem 

případě jde o demolici jednopodlažní budovy, což jed relativně snadný proces, který je 

proveden bagrem či buldozerem. Stavbou nového objektu se rozumí výstavba nové budovy, 

která bude dosahovat vyšší kvality než stavba zbouraná.  

Zde budou vyhodnoceny dvě eventuality: 

a) Demolice a následná stavba nové sportovní haly 

Tato varianta bude zkoumat finanční hlediska demolice této stavby a dojde 

k ocenění stavby nové sportovní haly.  

b) Demolice a následná stavba multifunkčního hřiště 

V této variantě bude zkoumáno opět hledisko demolice a následná stavba 

multifunkčního hřiště a výnos z jeho následného pronájmu.  

3.4 ZKOUŠKA LEGÁLNÍ PŘÍPUSTNOSTI 

Ve zkoušce legální přípustnosti budou jednotlivé varianty posouzeny pomocí veškeré 

legislativy, která je s nemovitostí spojena. Zkoumané varianty ovlivňuje platný územní plán, 

regulační plán, podlažnost a právní forma vlastnictví nemovitosti. 

3.4.1 Územní a regulační plán 

Dle územního plánu se naše nemovitost nachází na pozemku, který je označen jako 

pozemek funkce: zvláštní plochy pro rekreaci.  Tyto plochy jsou obecně určeny pro hromadnou 

rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se zejména 

o sportovní a zábavní komplexy, sportoviště organizované tělovýchovy a rekreační střediska. 

U této plochy je přípustný převažující zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi 
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nad plochami volnými. Závazně není vymezena přípustnost jednotlivých staveb, která je nebo 

bude určena územně plánovací dokumentací tedy regulačním plánem, zastavovacím plánem 

nebo územně plánovací podkladem čili územním generelem. Podmínkou je funkční soulad 

s obecným určením ploch pro rekreaci. [21] 

Dle regulačního plánu je plocha vymezena jako sportovně rekreační areál s celoročním 

využitím, které je podrobně popsáno v tabulce č. 1. 

 

Tab. č. 1: Vymezení sportovně rekreačního areálu s celoročním využitím 

Stavby přípustné Podmínky, limity 

Komplex sportovišť a rekreačních zařízení pro celoroční 

sportovně rekreační aktivity městského či nadměstského 

významu 

maximální výška do dvou nadzemních 

podlaží + obytné podkroví 

Jídelny, bufety a restaurace, které souvisejí 

s hlavní sportovně rekreační funkcí 

maximální výška do dvou nadzemních 

podlaží + obytné podkroví 

Ubytovny, které souvisejí s hlavní 

sportovně rekreační funkcí 

maximální výška do dvou nadzemních 

podlaží + obytné podkroví omezení velikosti do 

padesáti lůžek 

Plochy pro přechodné ubytování související s hlavní 

sportovně rekreační funkcí jako jsou stany, karavany, 

chatové tábory, apod. 

- 

Integrovaná zdravotnická zařízení jako jsou ošetřovny, 

ordinace, horská služba apod. 
- 

Integrovaná sportovní zařízení jako např. fit centra, sauny - 

 

 

• Na plochách RC není přípustné umisťovat nadzemní stavby do vzdálenosti výškové 

bonity dřevin od sousedního lesního porostu  

• Stavby a úpravy, které nejsou uvedeny v tabulce č. 1, jsou v plochách sportu a rekreace 

nepřípustné [21] 
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3.4.2 Právní forma vlastnictví nemovitosti 

Právní forma z. s. („zapsaný spolek“)    

Právní formou vlastnictví objektu je „zapsaný spolek“ zkráceně „z. s.“. Oceňovaný 

objekt je ve vlastnictví klubu TTC Moravská Slavia, z. s. Z tohoto důvodu je také důležité 

zmínit definici a základní informace o této právní formě. [10] 

Spolek je právnická osoba, kterou je možné založit, alespoň třemi osobami, 

vedenými společným zájmem a k jeho naplňování jako samostatný a dobrovolný svazek 

členů, ve kterém se spolčují. Název spolku musí obsahovat „spolek“ nebo „zapsaný 

spolek“, postačí ale i zkratka „z. s.“. [10] 

Spolek je nová právní forma právnické osoby, za níž je považováno každé občanské 

sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů od 1. 1. 2014, je občanské sdružení spolkem. [10] 

Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž 

naplňování je spolek založen. Vedle hlavní činnosti může spolek také vyvíjet vedlejší 

hospodářskou činnost, která spočívá v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, pokud její 

účel podporuje hlavní činnosti nebo hospodárně využívá spolkový majetek. Zisk z činnosti 

spolku je možné použít pouze pro činnost a správu spolku. [10] 

Dle stavebního zákona můžeme náš objekt zařadit mezi plochy občanského 

vybavení. Tyto plochy zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 

pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. 

Zahrnují také pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 

ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související s dopravní 

a technickou infrastrukturou a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí 

být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury 

a být z nich dostupné. [7] 
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Tab. č. 2: Vyhodnocení legální přípustnosti 

Varianta řešení Vyhodnocení Přípustnost 

Zachování stávajícího 

stavu 

Zhodnocení 

současného 

využití 
Zachování objektu beze změn neodporuje legislativě, 

a to ani její prodej. 

 

Prodej  

Rekonstrukce 
Rekonstrukce a modernizace objektu je legálně 

přípustná 
 

Rozšíření nástavba + přístavba pro zřízení 

ubytovny 

Rozšíření haly je přípustné v případě, že budova bude 

mít maximálně 2 podlaží plus obytné podkroví a jeho 

využití bude v souladu s územním plánem 

a v legálních možnostech zapsaného spolku. 

Ubytovna pro sportovce je zároveň jedinou možností 

ubytovacího zařízení v tomto objektu za předpokladu, 

že bude zajištěn dostatečný počet parkovacích míst 

dle normy ČSN 73 6056. 

 

Rozšíření nástavba + přístavba pro zřízení 

bytů 

Vystavění bytů je v dle územního plánu i v rámci 

právních možností zapsaného spolku 

neuskutečnitelné. 

 

Adaptace do jiného 

využití objektu 

Hotel 

Vystavění hotelového ubytování pro veřejnost není 

v souladu s územním plánem ani to není v právních 

možnostech zapsaného spolku. 

 

Restaurace 

Vybudování restaurace není v souladu s územním 

plánem a nekoresponduje ani s možnostmi 

zapsaného spolku 

 

Sklad 
Sklad nesplňuje funkci zvláštní plochy pro rekreaci dle 

územního plánu. 
 

Demolice a následná 

stavba nového objektu 

Stavba nové 

sportovní haly 

Demolice a následný prodej budovy je možný tehdy, 

když bude dodržen správný postup demolice 

stanovený vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby a za podmínek stanovených 

NOZ pro zapsaný spolek. Následující obě stavby 

splňují všechny legální aspekty pro výstavbu. 

 

Stavba 

multifunkčního 

hřiště 

 

 - přípustné,  - nepřípustné  
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Většina variant splnila zkoušku právní přípustnosti. Dle územního plánu je zcela 

nepřípustné postavit na pozemku se zvláštním využitím pro sport a rekreaci hotel, byty nebo 

sklad. Legální je samozřejmě ponechání současného stavu objektu nebo jeho rekonstrukce. 

Na přilehlém pozemku je také možné postavit zcela nový objekt, navýšit současnou stavbu 

a vybudovat ubytovnu pro sportovce. Toto rozšíření je přípustné v případě, že bude přistavěno 

maximálně jedno patro plus obytné podkroví, aby byla splněna podmínka územního plánu 

a jeho regulativů. Vyšší budova nesmí být postavena. Demolice stavby a následné postavení 

sportovišť je taktéž právně přípustné. S variantami, které byly označeny za nepřípustné, už se 

dále nebude počítat.  

3.5 ZKOUŠKA FYZICKÉ MOŽNOSTI 

Ve zkoušce fyzické možnosti je třeba postupně posuzovat vertikální a horizontální 

prostorové možnosti nemovitosti. 

Budova je v dobrém technickém stavu a je napojena na veškeré inženýrské sítě. Nachází 

se na pozemku s p. č. 467/13, který zastavuje celou svou plochou. Pozemek má výměru 480 m2. 

Pozemek vlastní TTC Moravská Slavia Brno, z. s. Výřez katastrální mapy (obr. č. 10) zobrazuje 

současný stav budovy a okolní zástavby. Na obrázku č. 11 je označen pozemek, který byl až do 

roku 2015 majetkem Moravské Slavie, z. s. Pozemek byl prodán panu Pavlu Kozubíkovi, který 

je stále jeho majitelem. V dalším hodnocení objektu budeme předpokládat, že tento pozemek 

bude moci být znovu odkoupen a následně využit k přístavbě objektu. 

K objektu vede zpevněná komunikaci po ulici Vojtova, která spojuje ulici Vídeňskou 

a Rennenskou třídu. Ke sportovní hale je také možné se dostat pomocí městské hromadné 

dopravy. Centrum města je vzdáleno 2 km automobilovou dopravou, městskou hromadnou 

dopravou 13 minut.   

U objektu je možnost parkovat u kraje komunikace nebo v areálu Moravské Slavie. Ani 

jedno však tomuto spolu nenáleží. Parkování na okraji komunikace je veřejné a parkovací 

plocha v areálu je ve vlastnictví Kuželkářského klubu Moravská Slavia, z. s. Je zde možnost 

odkoupit parkovací stání, aby bylo zajištěno pro případné úpravy ve využití současného 

objektu.    



42 

 

 

Obr. č. 10: Náhled katastrální mapy + ortofoto sportovní haly [18] 

 

Obr. č. 11: Náhled katastrální mapy + ortofoto přilehlého pozemku [18] 

 

Bezproblémově vychází ponechání současného stavu, rekonstrukce, rozšíření objektu 

s výstavbou ubytovny pro sportovce v případě, že se realizuje odkup přilehlého pozemku, který 



43 

byl dříve součástí oceňovaného pozemku. Stejně tak je možné uvažovat s demolicí současné 

stavby a poté vystavět novou sportovní halu nebo multifunkční hřiště.  

Výsledkem této zkoušky jsou možnosti uskutečnitelné a logicky opodstatnitelné, 

varianty uskutečnitelné, ale logicky neopodstatnitelné a neuskutečnitelné. Mezi logicky 

neopodstatnitelné je možné zařadit rekonstrukci, protože částečná rekonstrukce proběhla před 

třemi roky. Objekt byl zateplen, byla vyměněna původní dřevěná okna za plastová. Je zde 

provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, nainstalována rekuperace, položeny nové 

podlahy, opravena sociální zařízení a sprchy. Do samotné stolně tenisové haly bylo nakoupeno 

nové příslušenství. O této variantě už dále nebude v práci uvažováno, protože je zařazena mezi 

logicky neopodstatněnou.  

 

Tab. č. 3: Vyhodnocení fyzické možnosti 

Varianta řešení Podrobnosti Přípustnost 

Zachování stávajícího 

stavu 

Zhodnocení 

současného 

využití 

Zachování objektu beze změn je fyzicky možné 

i logicky opodstatnitelné. Nejsou zde známy žádné 

překážky ve fungování dosavadního objektu. 

 

Prodej 

Rekonstrukce 

Rekonstrukce a modernizace objektu je fyzicky 

možná, ale logicky neopodstatněná, protože objekt 

byl před třemi roky rekonstruován a ač je možné 

halu zmodernizovat, bylo by to nelogické, protože 

opravu ani modernizaci nepotřebuje 

 

Rozšíření nástavba + přístavba pro zřízení 

ubytovny 

Rozšíření haly je uskutečnitelné v případě 

odkoupení sousedního pozemku a je logicky 

opodstatněné, protože se tak rozšíří její využití. 

 

Demolice a následná 

stavba nového objektu 

Stavba nové 

sportovní haly 
Demolice a následná stavba nového objektu je 

uskutečnitelná a logicky opodstatněná. 
 Stavba 

multifunkčního 

hřiště 

 - uskutečnitelný a logicky opodstatněný,  - logicky neopodstatněný 



44 

3.6 ZKOUŠKA FINANČNÍ OPODSTATNĚNOSTI       

Jedná se o zkoušku, kterou je nezbytné nejvíce rozebrat a finančně vyčíslit reálnými 

čísly na základě aplikace oceňovacích metod. Po vyčíslení zbylých variant, které nebyly 

vyloučeny zkouškou legální přípustnosti a fyzické možnosti, bude zřejmé, jaké možnosti 

využití jsou pro danou nemovitost výnosné, a tedy finančně opodstatněné. 

Zkouškou finanční opodstatněnosti bude podrobeno zhodnocení současného využití 

nemovitosti, její prodej, rozšíření objektu vytvořením ubytovny a demolice s vytvořením úplně 

nových sportovních objektů. Konkrétní výpočty a vyčíslení výnosnosti po deseti letech u každé 

z variant zajistí objektivní představu o všech řešených případech. Tabulka č. 4 vyhodnocuje 

pouze teoretickou finanční opodstatněnost, ta skutečná bude vyhodnocena výpočty, které jsou 

součástí této kapitoly. 

 

Tab. č. 4: Vyhodnocení finanční opodstatněnosti 

Varianta řešení Zhodnocení Opodstatněnost 

Zachování 

stávajícího stavu 

Zhodnocení současného 

využití 

Vzhledem k dlouhé historii současného 

objektu lze předpokládat, že do budoucna 

bude generovat výnos, minimálně takový 

výnos, který pokryje náklady na provoz.  

 

Prodej 
Taktéž u této varianty lze předpokládat, 

že bude generovat výnos. 
 

Rozšíření nástavba + přístavba pro zřízení 

ubytovny 

Zde bez přesnějšího vyčíslení výnosů a nákladů 

je nejasné, zda bude tato varianta generovat 

výnos a zda se tato investice vyplatí. 

Je nezbytné provést výpočet výnosnosti.   

 

Demolice a stavba 

nového objektu 

Stavba nové sportovní 

haly 

U obou těchto variant je třeba vypočítat, zda 

se tato investice vyplatí. Teoreticky jsou 

obě tyto možnosti finančně opodstatnitelné, 

ale jen pomocí výpočtů je možné odhalit 

skutečnou výnosnost. 

 

Stavba multifunkčního 

hřiště 
 

 - teoreticky finančně opodstatnitelné 

Dříve než bude možné rozebírat výše zmíněné varianty dle zkoušky finanční 

opodstatněnosti, je třeba stanovit modelovou situaci, kterou budeme v rámci jednotlivého 

posuzování řídit. Na celou nemovitost bude nahlíženo z pohledu aktuální vlastníka, což je 
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TTC Moravská Slavia Brno, z. s. Nebude tedy třeba se zabývat odkupem nemovitosti, bude jen 

zkoumáno, zda budou změny na objektu efektivní a jaká bude jejich návratnost. Prostory jsou 

využívány jako sportovní hala na stolní tenis. V hale se nachází 10 stolů, na sportovní ploše je 

položena speciální podlaha a další nezbytné potřeby pro stolní tenis. Objekt je využíván členy 

Moravské Slavie, kteří pravidelně platí členské příspěvky, ale také veřejností, která si může 

pronajmout stůl a jeho vymezenou okolní plochu a využít ho ke sportovní činnosti. Sportovní 

plocha je také využívána dalším soukromým klubem, který využívá její část pro svou činnost. 

Níže bude porovnáno pět variant, které prošly předchozími zkouškami.  

3.6.1 Ponechání současného stavu 

Tato varianta se zabývá zhodnocením současného stavu objektu. K získání výsledku 

byla zvolena porovnávací metoda, která reaguje na současný stav na trhu s nemovitostmi, 

a také ocenění dle cenového předpisu. V tomto případě bylo provedeno toto dvojí ocenění 

proto, že tržní hodnota není příliš objektivní, kvůli velmi specifickému prodeji sportovní haly. 

Na trhu s nemovitostmi v současné době nejsou k prodeji žádné sportovní haly, tudíž byly 

použity haly a sklady, které mají velmi rozdílné využití, ač podobnou stavbu a konstrukci. 

Ocenění dle cenového předpisu oceňovací vyhlášky je žádoucí nejen pro srovnání s cenou tržní, 

ale také je možné snadno zjistit současné opotřebení stavby. Cena je poté ovlivněna 

tabulkovými hodnotami pro koeficient pp, tedy indexem polohy a trhu. Výsledky zjištěné 

pomocí cenového předpisu jsou použity také v dalších kapitolách této práce stejně jako níže 

vypočtený obestavěný prostor objektu.  

Budou vyhodnoceny dvě varianty, kdy bude sportovní hala ponechána v současném 

stavu. Varianta 1 a) se týká zhodnocení současného stavu objektu, při jeho obvyklém využití 

za jeden rok a následný výpočet výnosu sportovní haly za 10 let. Varianta 1 b) se týká přímého 

prodeje nemovitosti za použití porovnávací metody a výpočtu základní ceny upravené 

pro budovy a haly. Dále obdobně jako u varianty 1 a) bude vyhodnoceno zhodnocení majetku 

za 10 let, kdy budou peníze uloženy na spořicí účet.  

Varianta 1a) zhodnocení současného využití 

Hala je v současnosti využívána jako sportovní klub, který má své členy, kteří platí 

dvakrát ročně členské příspěvky. Dále je částečně pronajímána klubu Oltec Brno, který využívá 

dvakrát týdně ve večerních hodinách spodní část haly. Je zde také možnost využití haly 

pro veřejnost, kdy je pronajímána její část zejména v odpoledních nebo večerních hodinách. 

Další příjmy plynou z dotací, které jsou přijímány z EU, z České asociace stolního tenisu, která 
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přispívá na sportovní vývoj mládeže, také od Jihomoravského kraje a Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy.  Neméně důležitý je také určitý příjem ze sponzorských darů.  

Největší výdaje jsou spojeny s provozem haly a ze smluv na trenérskou činnost v klubu. 

Mezi další výdaje patří smlouvy se správci haly, provoz soutěží družstev, turnajů, koupě 

materiálu a dalších drobnějších nákladů.  

 

Tab. č. 5: Příjmy a výdaje TTC Moravské Slavie z. s. za rok 2017 

Příjmy v roce 2017 

Příspěvky členů 529 510 

Pronájem 280 181 

Ostatní 106 366 

Dary 128 360 

Dotace 478 100 

Akce pořádané klubem 269 190 

Celkem 1 791 707 

Výdaje v roce 2017 

Provoz haly 345 054 

Platy: trenéři, správci účetní, rozhodčí 547 013 

Soutěže 241 831 

Turnaje 50 245 

Materiál 196 810 

Odměny 5 174 

Akce pořádané klubem 161 148 

Ostatní náklady 77 940 

Celkem 1 625 215 

 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 − 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 

𝑉ý𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 = 1 791 707 − 1625 215 

𝑽ý𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎 = 𝟏𝟔𝟔 𝟒𝟗𝟐 𝑲č 

1 664 920 ∗ (1 −  0,0292)10 = 1 237 915, 632 𝐾č 
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Výnos za rok 2017 byl 166 492 Kč. Čistý výnos za 10 let po započítání průměrné inflace 

po zaokrouhlení bude činit 1 237 916 Kč. 

Tato částka je pouze orientační, protože předpokládá přesně stejný výnos každý rok 

deset let po sobě jdoucích. Počítá se zde pouze s průměrnou inflací, která byla vypočtena 

z hodnot ročních inflací za poslední desetiletí. Z výsledku je ovšem patrné, že při neměnném 

provozu sportovní haly nelze předpokládat příliš vysoký výdělek.  

Dále je k této ceně třeba přičíst zbytkovou hodnotu stavby, která je určena pomocí 

cenového předpisu oceňovací vyhlášky, kde bude zohledněno opotřebení k roku 2028. 

K výpočtu pomocí oceňovací vyhlášky musí být vypočítán obestavěný prostor a následně je 

třeba určit do jaké kategorie se stavba řadí. 

Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor se dle zákona o oceňování vypočítá tak, že se sečte obestavěný 

prostor spodní stavby i zastřešení. Prostor základů se neuvažuje. Obestavěný prostor spodní 

stavby je ohraničen po stranách vnějším pláštěm bez izolace, zdola spodním lícem podlahy bez 

izolace, nahoře spodním lícem podlahy 1NP. Obestavěný prostor vrchní stavby je ohraničen 

po stranách vnějšími plochami staveb, zdola spodním lícem podlahy, z vrchní části je ohraničen 

horním lícem podlahy, pokud je nad prostorem půda nebo vnějším lícem střešní krytiny. [5] 

Výpočet obestavěného prostoru: 

 

Tab. č. 6: Výpočet obestavěného prostoru v m3 

Podlaží Sportovní plocha Zděná plocha se sociálním zázemí 

1PP 312,56 * (1,44 + 2,74) = 1 306,52 196,33 * 3,22      = 632,17 

1NP 315,59 * (5,86 - 1,44)  = 1 394,89 202,77 * 3,22      = 652,93 

∑ 1306,52 + 1394,89       = 2 701,42 632,17 + 652,93  = 1 285,10 

∑ celkem 3 986,52 m3 

 

Z výpočtu obestavěného prostoru je možné dále charakterizovat, o jakou stavbu se 

přesně jedná. Kvůli výpočtu dle oceňovací vyhlášky je vhodné dále ověřit, zda se stavbu 

můžeme zařadit mezi budovy nebo haly.  Dle zákona o oceňování se stavba řadí mezi budovy, 

pokud nelze podle účelu zařadit mezi stavby oceňované podle § 13 až 22. Pokud je budova 

stavbou, jejíž zastavěná plocha činí alespoň 150 m2 a o jednom nebo více podlažích, ve kterých 
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je souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených dle zákona o oceňování a o 

velikosti prostoru minimálně 400 m3. Pokud tyto prostory činí více než dvě třetiny 

obestavěného prostoru, tak je stavba považována za halu. [5] 

Aby bylo možné potvrdit, nebo vyvrátit definici výše, je třeba využít triviálního výpočtu 

v m3: 

3986,52

3
∗ 2 = 2 657,68 m3 

 

Dvě třetiny z obestavěného prostoru oceňované stavby na ulici Vojtové 12 činí necelých 

2 658 m3. Sportovní plocha, tedy ta část budovy, u které volný prostor přesahuje 400 m3, činí 

2 701,42 m3, což znamená, že tuto stavbu je možné pokládat za halu.  

Základní cena upravená: haly pro sport 

Základní cena upravená pro tento typ staveb je uvedená v příloze č. 9 v oceňovací 

vyhlášce a určuje se dle vzorce: 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾𝑖 

ZCU … základní cena upravená v Kč/m3 obestavěného prostoru stavby 

ZC … je to základní Kč/m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 9 

vyhlášky – tedy budova pro sport 

𝒁𝑪 =  𝟐 𝟎𝟐𝟗 𝑲č/𝒎3 

K1 … koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce, který je uvedený 

v příloze č. 10 vyhlášky  

K1 = 0,948 

K2 … koeficient přepočtu dle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží 

K2 = 0,92 +
6,60

𝑃𝑍𝑃
 

K2 = 0,92 +
6,60

480
 

K2 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟑𝟖 

 

K3 … koeficient na přepočet základní ceny dle průměrné výšky podlaží v objektu 
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K3 =
2,80

𝑣
+ 0,3 

K3 =
2,80

3,76
+ 0,3 

K3 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟒𝟕 

 

K4 … koeficient vybavení stavby dle vzorce  

      K4 = 1 + (0,54 ∗ 𝑛) 

        K4 = 1 + (0,54 * 0,966) 

      K4 = 1,52 => omezené rozpětí od 0,8 - 1,2;  

      K4 =   𝟏, 𝟐 

K5 … polohový koeficient v tabulce č. 1 v příloze č. 20 vyhlášky, pro Brno – Štýřice     

volíme koeficient roven K5 = 1,22 

Ki … koeficient změn cen staveb ve vyhlášce v příloze č. 41 k cenové úrovni k roku 

1994, jedná se o budovu pro sport tudíž hodnota Ki = 2,138 

Výpočet je tedy roven: 

𝑍𝐶𝑈 =  2 029 ∗  0,948 ∗  0,9338 ∗  1,0447 ∗  1,2 ∗  1,22 ∗  2,138 

ZCU = 5 873,33 Kč/m3 

Cenu stavby lze zjistit dle vzorce níže za použití vypočítané ZCU: 

CSN = ZCU * Pmj * (1 −
𝑜

100
) 

CSN   =  5 873,33 * 3 986,52 * (1 − 0,305118) 

CSN = 16 270 069,65 Kč 

Celková cena se určí dle: 

CS = CSN * pp 

Pp … koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, dle vzorce: 

pp = IT * IP 

pp = 1,2558 * 0,649 

pp = 0,815 
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Kompletní výpočet opotřebení je součástí přílohy č. 6 a výpočet indexu trhu a polohy je 

možné najít v příloze č. 7.   

Zbytková cena sportovní haly k roku 2028, zjištěná pomocí oceňovací vyhlášky činí 

13 360 106,77 Kč. Finální výsledek pro výnos současné sportovní haly po deseti letech 

neměnného využívání po sečtení se zbytkovou cenou stavby k roku 2028 činí po zaokrouhlení 

14 598 023 Kč.  

Varianta 1 b) Prodej nemovitosti v současném stavu  

Tato varianta se zabývá prodejem nemovitosti bez úprav. Níže je oceněna dvěma 

způsoby. Pomocí cenového předpisu ve vyhlášce č. 441/2013 Sb. byl objekt oceněn jako hala 

nákladovým způsobem, a byla tak získána základní cena upravená. Dále bylo odpočteno 

opotřebení a spočítán koeficient pp pro úpravu ceny pro stavbu dle polohy a trhu, a byla tím 

určena celková cena. Druhý způsob využívá přímého porovnání co nejpodobnějších objektů, 

touto cestou byla zjištěna tržní cena haly. Jak už bylo zmíněno výše, v případě přímého 

porovnání bylo složité najít podobné objekty jako je tato sportovní hala, protože v současné 

době se na trhu žádné haly k prodeji nevyskytují. K přímému ocenění byly tedy nejčastěji 

použity objekty výrobních hal a skladů, které jsou podobné svou konstrukcí a plochou. Z tohoto 

důvodu je nutné počítat s tím, že za vypočtenou cenu by zřejmě nebylo možné objekt prodat. 

Databáze, která byla využita pro porovnávací metodu, je obsahem přílohy č. 3. Dále je také 

proveden výpočet obestavěného prostoru, který je nezbytný pro následující metody. Výsledná 

částka bude uložena na spořicí účet a výsledkem bude výnos z prodeje po deseti letech.  

Výpočet ceny dle oceňovací vyhlášky: 

Základní cena upravená pro haly pro sport je uvedena v příloze č. 9 v oceňovací 

vyhlášce a určuje se dle vzorce: 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾𝑖 

ZCU … základní cena upravená v Kč/m3 obestavěného prostoru stavby 

ZC … je to základní Kč/m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 9 

vyhlášky – tedy budova pro sport 

𝒁𝑪 =  𝟐 𝟎𝟐𝟗 𝑲č/𝒎3 

K1 … koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce, který je uvedený 

v příloze č. 10 vyhlášky  
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K1 = 0,948 

K2 … koeficient přepočtu dle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží 

K2 = 0,92 +
6,60

𝑃𝑍𝑃
 

K2 = 0,92 +
6,60

480
 

K2 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟑𝟖 

 

K3 … koeficient na přepočet základní ceny dle průměrné výšky podlaží v objektu 

K3 =
2,80

𝑣
+ 0,3 

K3 =
2,80

3,76
+ 0,3 

K3 = 𝟏, 𝟎𝟒𝟒𝟕 

 

K4 … koeficient vybavení stavby dle vzorce  

      K4 = 1 + (0,54 ∗ 𝑛) 

        K4 = 1 + (0,54 * 0,966) 

      K4 = 1,52 => omezené rozpětí od 0,8 - 1,2;  

      K4 =   𝟏, 𝟐 

K5 … polohový koeficient v tabulce č. 1 v příloze č. 20 vyhlášky, pro Brno – Štýřice     

volíme koeficient roven K5 = 1,22 

Ki … koeficient změn cen staveb ve vyhlášce v příloze č. 41 k cenové úrovni k roku 

1994, jedná se o budovu pro sport tudíž hodnota Ki = 2,138 

Výpočet je tedy roven: 

𝑍𝐶𝑈 =  2 029 ∗  0,948 ∗  0,9338 ∗  1,0447 ∗  1,2 ∗  1,22 ∗  2,138 

ZCU = 5 873,33 Kč/m3 

Cenu stavby lze zjistit dle vzorce níže za použití vypočítané ZCU: 

CSN = ZCU * Pmj * (1 −
𝑜

100
) 
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CSN   =  5 873,33 * 3 986,52 * (1 − 0,1769) 

CSN = 19 272 185 Kč 

Celková cena se určí dle: 

CS = CSN * pp 

Pp … koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, dle vzorce: 

pp = IT * IP 

pp = 1,2558 * 0,649 

pp = 0,815 

Kompletní výpočet opotřebení je součástí přílohy č. 6 a výpočet indexu trhu a polohy je 

možné najít v příloze č. 7.   

Po vynásobení celkové ceny s koeficientem pp činí nezaokrouhlená celková cena stavby 

určená dle oceňovací vyhlášky nákladovou metodou 15 707 104 Kč. 

Porovnávací metoda 

V teoretické části je podrobněji popsána porovnávací metoda, kterou je třeba využít 

pro rovnání stejného nebo podobného majetku.  

Nejdříve byla sestavena databáze obdobných objektů. K porovnání cen prodeje objektů 

byly vybrány objekty, které jsou nejčastěji skladovými prostory, protože sportovní hala je 

natolik specifickým objektem, že na trhu není možné najít druh objektu, který je mu více 

podobný.  Umístění obdobných objektů, které jsou využity pro porovnání se stavbou výchozí 

je primárně v okolí centra Brna a dvě porovnávané stavby se nacházejí v Chrlicích. Bližší 

informace o využitých koeficientech a jejich podrobná charakteristika je popsána níže. 

Všechny objekty v databázi jsou získány ze serveru Sreality, který je velmi přehledný 

a oblíbený. Informace o jednotlivých nemovitostech jsou uvedeny v příloze č. 3 této práce ze 

dne 5. 7. 2018. 

Grubbsův test  

Vzhledem k velkým odchylkám v cenách objektů z databáze je nezbytné ověřit, zda je 

možné použít všechny objekty z databáze. K tomuto účelu je nejlepší využít Grubbsův 

parametrický test, který je podrobněji popsán v teoretické části této práce. Primárně se jedná 
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o zjištění extrémních hodnot a jejich následné eliminaci ze seznamu pomocí testování nulové 

hypotézy.  

Nejdříve je databáze objektů pro přehlednost seřazena od minimální ceny objektu až 

po cenu maximální. Následně je vypočítána směrodatná odchylka, průměrná hodnota a určena 

minimální a maximální cena objektu z databáze. Grubbsův test dále pokračuje určením 

parametrů T1 a Tn, které jsou určeny dle vzorců níže. Kritickou hodnotu získáme dle množství 

objektů v databázi a poté je již možné určit dle nulové hypotézy, zda je nutné některý prvek 

z databáze vyloučit či nikoliv. [2] Celá tabulka a podrobný výpočet včetně databáze je součástí 

přílohy č. 4. 

Tab. č. 7: Výsledky Grubbsova testu 

Číselné charakteristiky v Kč 

r - průměr 23 143 307,69 

s - odchylka 14 802 903,96 

x1 – min 3 500 000,00 

xn - max 55 000 000,00 

Testová kritéria 

T1 = (r - x1) / s T1 = 1,3269901 

Tn = (xn – r) / s Tn = 2,1520569 

Kritická hodnota testu Výsledek: 

n = 13 T1 < T1α 

T1α = Tnα = 2,331 Tn > T1α 

 

Grubbsův test prokázal, že je možné počítat se všemi objekty databáze, protože 

neobsahuje žádné extrémní hodnoty, které je třeba vyloučit. 

Přímé porovnání 

Po vytvoření databáze podobných objektů je nezbytné určit si jednotlivé koeficienty, 

které jsou pro objekty relevantní. Koeficient obecně vyjadřuje kolikrát je v daném kritériu 

objekt lepší, než objekt oceňovaný. Je-li srovnávací objekt lepší, je K > 1, je-li srovnávací 

objekt horší než oceňovaný, potom je K < 1. Hodnoty koeficientů se pohybují mezi 0,8 – 1,2 

bodů. 

Jsou to tyto koeficienty: 

• KcR – koeficient pramene ceny 
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• K1 – koeficient polohy 

• K2 – koeficient vybavení 

• K3 – koeficient technického stavu 

• K4 – koeficient užitné plochy 

• K5 – koeficient parkování 

• K6 – koeficient pro úvahu znalce 

 

Koeficient KcR – koeficientem pramene ceny byla zvolena hodnota 0,95 na základě 

předpokladu mírného nadsazení ceny realitních kanceláří.  

Koeficient K1 – porovnává polohu vůči oceňovanému objektu. Pokud se objekt nachází 

v městské části Brno – Štýřice, je přidělena hodnota 1. Čím se objekt nachází blíže k centru 

města, tím je hodnota koeficientu vyšší. Čím více se poloha vzdaluje centru města, tím je 

koeficient nižší.  

Koeficient K2 – porovnává vybavení jednotlivých objektů s objektem oceňovaným. 

Není jednoduché porovnat funkčně rozdílné objekty, tudíž je hodnoceno vybavení obecně 

a nebude hodnoceno záporně, že v objektech chybí sportovní zázemí. Hodnocení se týká 

zejména sociálního zázemí, vzduchotechniky, topení a osvětlení. Hodnotu vyšší než 1 

porovnávací objekt získá jistým nadstandardním vybavením nebo moderním řešením objektu 

jako je například zabezpečení kamerovým systémem či vstup na čipovou kartu, klimatizace 

a jiné.  Hodnotu nižší než jedna, když je objekt hůře vybavený než oceňovaný objekt. 

Koeficient K3 – na technický stav je primárně pohlíženo jako na stáří budovy. Je 

porovnáváno, zda je objekt nový, prošel rekonstrukcí, nebo zda je vše původní a bez potřebných 

technických parametrů. Objekt, který není nový, ale prošel rekonstrukcí, se hodnotí číslem 1, 

objekt nový je hodnocen s hodnotou vyšší než 1 a starší jako nižší než 1.  

Koeficient K4 – tímto koeficientem je porovnávána velikost užitné plochy. Podobná 

velikost užitné plochy jako u oceňovaného objektu je hodnocena číslem 1, čím větší je užitná 

plocha, tím je hodnota nižší než 1 a naopak.  

Koeficient K5 – zde jsou hodnoceny soukromé parkovací možnosti, které u 

oceňovaného objektu chybí. Pokud k porovnávacímu objektu nebo k jeho pozemku nepřipadá 

parkovací stání, je koeficient roven 1, pokud je zde vlastní parkování je koeficient větší než 1, 

a to přímo úměrně jejich počtu. 
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Tab. č. 8: Výsledek porovnávací metody 

 

V příloze č. 5 se nachází podrobný výpočet a vyčíslení jednotlivých koeficientů u 

každého objektu z databáze. Tabulka č. 8 obsahuje výsledek, tedy průměrnou cenu, ale i cenové 

minimum a maximum ze 13 hodnocených staveb databáze. Lze tedy říci, že pomocí metody 

přímého porovnání byla zjištěna, dle odborného odhadu tržní cena oceňované stavby 

po zaokrouhlení 20 963 181 Kč. 

Porovnávací metoda určila cenu stavby na 20 963 181 Kč a cena dle cenového předpisu, 

kdy do ceny bylo započítáno jak opotřebení, tak i index polohy a trhu, byla vypočtena 

na 15 707 104 Kč. Zjištěné ceny se výrazně liší. Tržní cena zjištěná pomocí porovnávací 

metody je vyšší než cena zjištěná pomocí cenového předpisu. Na tomto výsledku se odráží fakt, 

že nebylo použito stejných staveb k porovnání a prodejnost sportovní haly bude výrazně nižší. 

Proto bylo rozhodnuto, že se z těchto cen určí vážený průměr, a tím dojde k částečnému 

ponížení tržní ceny a zvýšení ceny dle cenového předpisu, a bude tak cena bližší skutečnosti. 

Cena byla tedy určena na 18 335 143 Kč. Tento obnos peněz bude uložen na deset let na spořicí 

účet. Banky na vysoké částky nedávají téměř žádný úrok, poskytují maximálně 0,01 % p. a. 

[22] Vyšší úrok by bylo možné získat pouze investováním do podílových fondů či do jiné 

nemovitosti, kde by byly peníze zhodnoceny více. Investice do podílových fondů, ale nemají 

garantovaný výdělek, protože reagují na změny akciového trhu a představují tím větší riziko. 

V této práci se proto bude počítat s nízkým, ale garantovaným úrokem spořicího účtu 

a průměrnou inflací, která peněžní prostředky znehodnocuje. V této práci bude počítáno 

s inflací 2,92 %, protože je to průměrná hodnota inflace za posledních 10 let. 

 

Výpočet reálné hodnoty úrokové míry: 

𝐼𝑟 =  
𝑖𝑛 − 𝑖𝑒

1 +  𝑖𝑒
  

Minimum Kč 3 834 062 

Maximum Kč 45 000 000 

Směrodatná výběrová odchylka s 13 395 339 

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s 7 567 842 

Pravděpodobná horní hranice průměr + s 34 358 520 

Celková průměrná cena Kč 20 963 181,07 
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Kde: 

• Ir … reálná úroková míra  

• In … nominální úroková míra – 0,01 % 

• Ie … míra inflace – 2,92 % 

 

         𝐼𝑟 =  
0,0001−0,0292

1+ 0,0292
 

𝐼𝑟 =  − 0,02827 

𝐼𝑟 =  − 2,827 % 

Výpočet budoucí hodnoty po 10 letech 

 

𝐵𝐻 =  𝑆𝐻 ∗ (1 +  𝐼𝑟)10 

Kde: 

• BH … budoucí hodnota 

• SH … současná hodnota 

• Ir … reálná úroková míra  

𝐵𝐻 =  18 335 143 ∗ (1 −  0,02827)10 

𝐵𝐻 = 𝟏𝟑 𝟕𝟔𝟑 𝟖𝟔𝟓, 𝟏𝟕 𝑲č  

Po 10 letech při reálné úrokové míře – 2,827 % peníze, které byly vloženy na spořicí 

účet, ztratily na ceně, tudíž výsledná částka bude činit po zaokrouhlení 13 763 865 Kč.  

3.6.2 Rozšíření současného objektu a výstavba ubytovny 

Jedná se o přístavu a nástavbu současné sportovní haly. Byl vypracován projekt 

výstavby, jehož výkresová dokumentace je přílohou č. 22 této práce.  

Pro tento rozsah přístavby je nutné odkoupit pozemek, který přímo sousedí se současnou 

halou. Po dohodě s majitelem, který před třemi lety pozemek odkoupil, je možné ho za stejnou 

cenu, tedy 700 000 Kč odkoupit zpět. Pro tuto chvíli tedy bude počítáno s plochou o velikosti 

115 m2 pro přístavbu objektu.  V rámci výstavby dle projektu je plánováno přistavět dvě podlaží 

plus jedno obytné podkroví. V každém patře přístavby bude umístěna jedna bytová jednotka. 

Z prvního nadzemního podlaží bude vybudováno nové schodiště, které bude spojovat nástavbu 
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s přístavbou, kde budou vybudovány tři byty. Pro ubytovnu bude vytvořen nový vchod 

z Vojtovy ulice v přízemí novostavby. Zároveň je nezbytné zde vytvořit a označit únikový 

východ a zajistit k ubytovně příslušný počet parkovacích stání.  

Základní informace o ubytovně 

Popis rozšíření 

Plánovaná novostavba má dvě nadzemní podlaží a jedno obytné podkroví. Z druhého 

nadzemního podlaží je naprojektováno schodiště spojující novostavbu s nástavbou. Nástavba 

leží nad zděnou částí stavby, která je primárně využívána jako sociální zázemí a šatny. Pro 

návštěvníky ubytovny bude ze strany Vojtovy ulice vybudován hlavní vchod. Novostavba je 

naprojektována cihlová, stejně jako původní budova, střecha pultová a na celé podlahové ploše 

ubytovny je plánováno položit dlažbu. Všechny pokoje by měly být základně vybaveny. 

Součástí kuchyně je dle projektu sporák, bez dalších spotřebičů, v obývacím pokoji bude možné 

najít pohovku, křesla a konferenční stolek. Také vybavení ložnice má být základní, tedy postele, 

psací stůl s patřičným množstvím židlí a šatními skříněmi. Součástí sociálního zázemí bude 

bidet, klasické toalety, umyvadla a sprchové kouty. Veškeré vybavení bude pořízeno nové.  

V prvním nadzemním podlaží je naprojektována pouze společenská místnost, jejíž 

prostory budou moci využívat všichni ubytovaní. Je tam také sociální zařízení. V tabulce č. 9 

níže je možné najít počet jednotlivých bytů, jejich velikost a dispozice.  

 

Tab. č. 9: Dispozice a rozměry bytových jednotek 

Podlaží Druh Počet Dispozice Rozměry [m2] 

1 NP Společenská místnost 1 1+kk 44,55 

2 NP Byt 3 

2+1 66,2 

3+1 89,69 

2+1 53,78 

Podkroví Byt 1 2+1 66,45 

Provoz ubytovny 

Ubytovna bude využívána pro dočasné ubytování, které mohou využít sportovci, 

sportovní trenéři apod. Nejedná se o ubytování krátkodobého charakteru, uvažuje se 

o horizontu střednědobém, převážně do jednoho roku. Vzhledem k tomu, že se nejedná 
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o sociální ubytovnu a bytové jednotky budou jednotlivě využity k dlouhodobějšímu pronájmu, 

budou nájemníci povinni vedle nájemného platit také zálohy na energie a internet. Pro nové 

zájemce o pronájem prostor bytových jednotek bude využívána současná pevná linka 

na recepci stolně-tenisové haly. Ve sportovní hale se bude také možné osobně dohodnout 

s jejím správcem, který je na recepci přítomen ve všední dny od 14:00 do 21:00 a o víkendech 

dle domluvy. Dále bude třeba zaměstnat jednu osobu na úklid, která bude udržovat čistotu 

ve společných prostorách ubytovny, případně vypomáhat správci. Náklady na plat budou 

připočteny k celkovým nákladům za provoz ubytovacího zařízení.   

Parkování 

K výstavbě ubytovny, je ze zákona povinné zařídit v blízkosti její budovy parkovací 

stání pro obyvatele ubytovny. K ubytovně je níže vypočtena cena pozemku, který je 

od současného pozemku vzdálen 94 m. Jedná se o současnou parkovací plochu Kuželkářského 

klubu Moravské Slavie, z. s.  na ulici Vojtova 541/12 s parcelním číslem 453/1.  V příloze č. 10 

se nachází výpis z katastru nemovitostí a výřez katastrální mapy tohoto pozemku. V této 

diplomové práci bude počítáno s tím, že bude možné část tohoto pozemku odkoupit. Dle normy 

ČSN 73 6056 musí mít jedno parkovací místo rozměry 2,5 x 5 m. V příloze č. 9 je uveden 

výpočet potřebného počtu parkovacích míst, který závisí na charakteru území, stupně 

automobilizace a druhu stavby a množství lůžek. Pro tento typ stavby je nezbytné zřídit 

4 parkovací stání, což znamená, že je potřeba zajistit 50 m2 plochy. 

Součástí přílohy č. 10 je databáze parkovacích stání, která jsou v nedalekém okolí 

od objektu. V příloze č. 11 je uveden výpočet porovnávací metody, kterým je určena cena za m2 

pozemku pro parkování. Celková cena za potřebných 50 m2 pozemku pro parkování byla 

pomocí porovnávací metody vyčíslena na 505 000 Kč. 

Ocenění rozšíření stavby 

Ocenění bude provedeno pomocí nákladové metody oceňovací vyhlášky. Jedná se 

o orientační propočet ceny za náklady na její výstavbu. Výpočet bude proveden pomocí vzorce, 

který odpovídá výpočtu pro stavbu, která je charakterizována jako budova. 

Základní cena upravená pro tento typ stavby je uvedená v příloze č. 8 v oceňovací 

vyhlášce, a určuje se dle vzorce: 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 ∗ 𝐾3 ∗ 𝐾4 ∗ 𝐾5 ∗ 𝐾𝑖 

ZCU … základní cena upravená v Kč/m3 obestavěného prostoru stavby 
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ZC … je to základní Kč/m3 obestavěného prostoru pro budovy uvedené v příloze č. 8 

vyhlášky – tedy budova pro ubytování studentů, zaměstnanců a podobně: 

𝒁𝑪 =  𝟐 𝟕𝟏𝟎 𝑲č/𝒎3 

K1 … koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce, který je uvedený 

v příloze č. 10 vyhlášky  

K1 = 0,939 

K2 … koeficient přepočtu dle velikosti průměrné zastavěné plochy podlaží 

K2 = 0,92 +
6,60

𝑃𝑍𝑃
 

K2 = 0,92 +
6,60

185,1
 

K2 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟓𝟕 

 

K3 … koeficient na přepočet základní ceny dle průměrné výšky podlaží v objektu 

K3 =
2,10

𝑣
+ 0,3 

K3 =
2,10

2,898
+ 0,3 

K3 = 𝟏, 𝟎𝟐𝟒𝟖 

 

K4 … koeficient vybavení stavby dle vzorce  

      K4 = 1 + (0,54 ∗ 𝑛) 

        K4 = 1 + (0,54 * 0,939) 

      K4 = 1,51 => omezené rozpětí od 0,8 - 1,2;  

      K4 =   𝟏, 𝟐 

K5 … polohový koeficient v tabulce č. 1 v příloze č. 20 vyhlášky: Brno -  Štýřice, volíme 

tedy koeficient roven 1,22 

 

Ki … koeficient změn cen staveb ve vyhlášce v příloze č. 41 k cenové úrovni k roku 

1994: Jedná se o budovu tří a více bytovou, tudíž hodnota Ki = 2,167. 
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𝑍𝐶𝑈 =  2 710 ∗  0,939 ∗  0,9557 ∗  1,0248 ∗  1,2 ∗  1,22 ∗  2,167 

ZCU = 7 907 Kč/m3 

 

Cenu stavby lze zjistit dle vzorce níže za použití vypočítané ZCU: 

CSN = ZCU * Pmj * (1 −
𝑜

100
) 

CSN = 7 907 * 2 057 * (1 −
0

100
) 

CSN = 16 264 699 Kč 

Celková cena se určí dle: 

CS = CSN * pp 

pp … koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, dle vzorce: 

pp = IT * IP 

     pp = 1,2558 * 1,06 

pp = 1,3312 

Kompletní výpočet indexu trhu a polohy je možné najít v příloze č. 12.   

Po vynásobení celkové ceny s koeficientem pp činí cena stavby určená dle oceňovací 

vyhlášky nákladovou metodou 21 651 567 Kč.  

Výpočet ceny pronájmu bytů v ubytovně 

Rozšířením stavby budou vybudovány čtyři byty, které bude možné pronajímat na delší 

časové horizonty, cca 6-12 měsíců, po domluvě se může doba pronájmu lišit. Dispozice bytů 

v 2 NP jsou dva byty 2+1 a jeden 3+1. Schodiště umožňuje příchod do nejvýše položeného 

bytu, který de dispozicí 2+1. V příloze č. 13 je umístěna kompletní tabulka porovnávací metody 

jednotlivých bytů. Tabulka č. 10 obsahuje výsledné ceny za měsíc, dle současného stavu trhu 

v obdobných lokalitách jako je Brno – Štýřice, kde se nachází současná stavba. Nájemné je 

rozpočítáno na m2 plochy bytu. Pomocí porovnávací metody bylo zjištěno, že pro byty 2+1 

odpovídá průměrná cena 212 Kč/m2 a pro byty 3+1 cena 182 Kč/m2. Byty jsou očíslovány dle 

výkresů v příloze č. 14 a jejich ceny jsou zde uvedeny po zaokrouhlení na tisíce.  
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Dispozice 2+1: 

Tab. č. 10: Vypočtené nájemné bytové jednotky o dispozici 2+1 

Bytová jednotka m2 Kč/měsíc Roční příjem v Kč 

Byt č. 1 66,2 14 000 168 000 

Byt č. 3 53,78 11 000 132 000 

Byt č. 4 66,45 14 000 168 000 

 

Dispozice 3+1: 

Tab. č. 11: Vypočtené nájemné bytové jednotky o dispozici 3+1 

Bytová jednotka m2 Kč/m2 Roční příjem v Kč 

Byt č. 2 89,69 16 000 192 000 

 

 V případě pronajmutí všech čtyř bytů za vypočítanou cenu, hrubý roční příjem by 

dosahoval 660 000 Kč. 

 K pronájmu je taktéž nezbytné přičíst zálohy na energie, které činí 740 Kč na osobu 

za měsíc. Tato cena byla vypočtena dle průměrných cen a spotřeb energií, dostupných 

na internetových stránkách jejich poskytovatelů. Veškeré náklady na energie byly vypočítány 

pro maximální obsazenost ubytovny, která činí 18 osob. Součástí záloh spotřeba tepla 

z teplovodu v GJ, které je rozpočítáno na m2 plochy bytu, dále elektrická energie, která by dle 

plochy jednotek a obsazenosti měla činit průměrně 9 888 kWh/rok, cena 1 kWh pro rok 2018 

činí 4,05 Kč. Vodné a stočné by průměrně mělo stát na jeden rok 54 339 Kč pro maximální 

množství ubytovaných. Internetové připojení dle poskytovatele UPC průměrně 399 Kč na jednu 

jednotku. Výpočet energií je součástí přílohy č. 17.  

Náklady na provoz 

Mezi hlavní náklady na provoz ubytovacího zařízení patří pojištění nemovitosti, 

pracovník na úklid ubytovacích prostor, jehož mzda bude financována stejně jako mzda 

současné pracovnice na úklid. Bude to formou dohody o provedení práce a mzda bude činit 

90 Kč/hod. Předpokládané množství hodin týdně je 20. Roční plat bude činit 93 600 Kč.  

Finanční krytí 

Za předpokladu, že bude ručeno stávající nemovitostí a zapsaný spolek bude schopen 

pomocí dotací zaplatit 20 % nákladů na výstavbu ubytovny, bude pořízen investiční úvěr 
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u banky pro zbylých 80 % z ceny. Pro tuto práci byla zvolena varianta se splatností na 10 let. 

Úroková sazba je stanovena na 3,5 % p. a. Tato úroková sazba je neměnná pro celou dobu 

splatnosti. Zdrojem financování úvěru bude primárně příjem z pronájmu sportovní haly 

a z pronajímaných bytových jednotek ubytovny.  

 

Tab. č. 12: Investiční úvěr 

Investiční úvěr 

Úrok p. a. [%] 
Doba splácení 

[měsíc] 
Anuita [Kč/měsíc] Výše úvěru [Kč] Přeplatek [Kč] Celková cena [Kč] 

3,5 120 178 198 18 020 578 3 363 182 21 383 760 

 

Celková výše úvěru je 80 % nákladů z výše zjištěné nákladové ceny pro rozšíření 

současné nemovitosti s odkoupením přilehlého pozemku, který je nezbytný pro realizaci 

přístavby. Jeho cena byla určena na 700 000 Kč, dle domluvy se současným majitelem 

pozemku.  

Z tabulky je možné vyčíst, že je třeba měsíčně zaplatit 178 198 Kč po dobu 10 let. 

Po uplynutí této doby, bude dluh splacen, při daném úroku 3,5 % ročně bude dluh přeplacen 

o 3 363 182 Kč. Vzhledem k výši měsíční splátky bude zřejmě problematické splácet tuto 

částku z výnosů nájemného. V této práci je předpokládáno, že tuto částku bude možné splácet 

za pomoci investora či dotací na výstavbu ubytovacího zařízení.    

Stanovení výnosu – stávající stav a ubytovna 

V tabulce č. 13 jsou uvedeny veškeré výnosy z pronájmu sportovní haly za jeden rok, 

a také budoucí příjmy z pronájmu bytových jednotek nové ubytovny. Nájemné bylo určeno 

k 15. 9. 2018 porovnávací metodou, která prezentuje současný stav nájmů obdobných bytových 

jednotek. Je zde také nezbytné určit koeficient nepronajmutí, který vyjadřuje riziko ztráty 

nájemného při částečném nepronajmutí nemovitosti. Výše koeficientu nepronajmutí byla 

stanovena dle uvážení na 0,8; jelikož je zde riziko, že bytové jednotky nebudou pronajmuty 

kontinuálně.  
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Tab. č. 13: Výpočet celkového výnosu sportovní haly a ubytovny 

Výpočet výnosu 

Předmět nájmu Měsíční nájemné [Kč] Roční nájemné [Kč] 

Sportovní hala 23 348 280 181 

Ubytovna 55 000 660 000 

Koeficient nepronajmutí 0,80 

Výnos celkem [Kč] 752 145 

 

Stanovení nákladů – stávající stav a ubytovna 

Výnos, který je určen tabulkou výše, je nezbytné snížit o náklady spojené s provozem 

a správou budovy. Ty je nezbytné platit v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti.  

Mezi tyto náklady patří: 

• Opravy a údržba nemovitosti 

• Daň z nemovitosti 

• Pojištění nemovitosti 

• Náklady na správu 

Ke zjištění skutečných nákladů je třeba počítat se dvojí reprodukční cenou. Bude 

počítáno s cenou stávající haly a s cenou ubytovny, aby mohly být rozpočítány jednotlivé 

náklady. Náklady na opravy a údržbu stávající sportovní haly jsou určeny jako 0,8 % 

z reprodukční ceny a náklady na údržbu ubytovny bude tato procentuální hodnota nižší proto, 

že se jedná o novostavbu, je určena na 0,4 %. Náklady, které jsou spojeny se správou 

nemovitosti lze stanovit jako 3 % z příjmů. Jedná se primárně o náklady spojené se zajištěním 

řemeslníků pro opravy, výdaje spojené s jednáním s úřady a pojišťovnou, vybíráním 

či vymáháním nájemného a podobně. Dále je nezbytné zajistit pojištění nemovitosti ve výši 

0,05 % z reprodukční ceny nemovitosti a počítat s daní z nemovitosti. 

 Stávající hala byla oceněna pomocí cenového předpisu bez opotřebení 

na 23 414 147,51 Kč a plánovaná ubytovna 21 651 567,31 Kč. Přesný výpočet je uveden 

v příloze č. 18. 
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Tab. č. 14: Výpočet celkových nákladů sportovní haly a ubytovny 

Stávající sportovní hala 

Druh nákladu Kč/rok 

Opravy a údržba nemovitosti 187 313,18 

Dan z nemovitosti 10 080,00 

Pojištění nemovitosti 11 707,07 

Náklady na správu 6 724,34 

  

Novostavba ubytovny 

Druh nákladu Kč/rok 

Opravy a údržba nemovitosti 86 606,27 

Dan z nemovitosti 6 892,79 

Pojištění nemovitosti 10 825,78 

Náklady na správu 15 840,00 

Náklady celkem 335 989,44 

 

Výnosová metoda 

Výnosová metoda bude vypočítána pomocí předpokládaných konstantních výnosů 

po dobu 10 let. Nezbytným údajem pro další výpočet je určení kapitalizace, která vychází 

z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti. Příloha č. 2 oceňovací vyhlášky stanovuje míru 

kapitalizace na 7 %. Výnosová metoda se vypočítá dle následujícího vzorce:   

 

𝐶𝑣 = 𝑧 ∗ (
𝑞𝑛 − 1

𝑞𝑛 ∗ 𝑖
) +

𝑅

𝑞𝑛
 

 

Cv … cena zjištěná výnosovým způsobem 

z … zisk neboli čistý roční výnos 

  q … úročitel  

 n … počet let, kdy je dosahováno výnosů 

 R … zbytková hodnota nemovitosti v roce n 

 



65 

Tab. č. 15: Výpočet čistého ročního nájemného 

Čisté roční nájemné v Kč 

Celkové roční příjmy 752 145,00 

Celkové roční náklady 335 989,44 

Čisté roční nájemné 416 155,36 

 

Tab. č. 16: Výpočet výnosové hodnoty pro sportovní halu a ubytovnu 

Výnosová hodnota v Kč 

Čisté roční nájemné 416 155,36 

Míra kapitalizace i 7,00 

Úročitel q 1,07 

Doba pronájmu 10,00 

Zásobitel z 7,02 

Zbytková hodnota nemovitosti po 10 letech 34 971 610,91 

Výnosová hodnota 20 700 694,75 

 

Výsledná hodnota nemovitosti dle výnosové metody činí 20 700 695 Kč 

po zaokrouhlení. Podrobný výpočet je součástí přílohy č. 19. Náklady na výstavbu ubytovny 

jsou 21 651 567,30 Kč, půjčka za 10 let bude přeplacena o 3 363 182 Kč. Dohromady 

to znamená cenu 25 014 749,31 Kč. Tuto částku je třeba nakonec navýšit ještě o cenu 

parkovacích stání, která byla vypočtena na 550 000 Kč. Celková cena činí 25 564 800 Kč 

po zaokrouhlení na stovky. Výsledná výnosová hodnota značí, že tato varianta není finančně 

opodstatněná, protože ani po deseti letech nečiní výdělek, ale dokonce 4 864 054 Kč ztrátu. 

Je tedy zřejmé, že tato varianta není finančně opodstatněná. 

3.6.3 Demolice a následná stavba nového objektu  

Demolicí se rozumí zbourání současného objektu a dále se budeme zabývat stavbou 

nové sportovní haly na stávajícím pozemku. Dle webu RTS, který poskytuje zdarma cenové 

informace a možnost vytvoření rozpočtu online bylo zjištěno, že je možné současnou halu 

zbourat hned v několika variantách. Dle parametrů objektu je ho možné zdemolovat pomocí 

těžké mechanizace, postupným rozebíráním nebo jiným způsobem. Byla vybrána možnost 

demolice postupným rozebráním, protože se jedná o nejméně nákladnou variantu a splňuje 

i podmínky dle parametrů budovy. Je vybrána metoda postupného rozebrání pro budovy, které 
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mají podíl zděné složky do 30 %. Cena se přepočítává na m3 obestavěného prostoru. Položka 

bourací práce obsahuje také vnitrostaveništní přesun a odvoz na skládku do 10 km.  

 

Tab. č. 17: Ocenění demolice 

Demolice 

Cena za m3 obestavěného prostoru v Kč 652,00 

Obestavěný prostor v m3 3 986,52 

Cena celkem 2 599 211,04 

 

Varianta a) Výstavba nové sportovní haly 

Pro orientační výpočet pro výstavbu nové sportovní haly bylo použito nejjednodušší 

způsob pro stanovení předpokládaných cen staveb, který slouží pro první propočet ceny 

stavebních prací. Odvíjí se od staveb, které byly realizovány v minulosti. Slučuje ceny 

různorodých stavebních objektů, proto je třeba k této částce přistupovat pouze jako 

k informativnímu materiálu. Přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě. 

Odchylka skutečné budoucí ceny stavby od tohoto propočtu může dosahovat až 25 %, běžná 

odchylka, se kterou je nutné kalkulovat je ± 15 %. Tato stavba je zařazena mezi haly 

pro tělovýchovu, mezi které patří i sportoviště. Předpokládáme, že svislá nosná konstrukce 

bude kovová. Cena pro rok 2018 činí 6 015 Kč/m3. [23] 

 

Tab. č. 18: Ocenění nové sportovní haly dle JKSO 

Výstavba nové sportovní haly 

Cena za m3 JKSO: haly pro tělovýchovu 6 015 Kč 

Obestavěný prostor 3 986,52 m3 

Cena za novou halu 23 978 917,80 Kč 

 

Celková cena spolu s demolicí současného objektu činí 26 578 128,84 Kč. Tato částka 

je čistě orientační, ale pro zhodnocení této metody dostatečná. Náklady na demolici a výstavbu 

nové haly jsou tak velké, že není vhodné ji realizovat. Výnosy z moderní haly by se sice mohly 

navýšit, protože by sportovní hala dosahovala vyššího standardu, ale nelze předpokládat příjmy 

tak vysoké, aby byla možná návratnost této investice či aby došlo k přijatelnému zisku.   
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Varianta b) Výstavba multifunkčního hřiště 

Multifunkční hřiště je navrženo dle webu www.sportovnihriste.cz. Jeho rozměry jsou 

13 x 22 m. Tyto rozměry jsou ideální pro výstavbu hřiště s tartanovým povrchem. Hřiště je 

osvětleno čtyřbodovým osvětlením, oploceno pomocí polypropylénové sítě, a jsou zde 

zvýrazněny prostory pro jednotlivé sporty. Hřiště bude možné využívat pro volejbal, nohejbal 

a streetball, tudíž zde budou umístěny volejbalové sloupky pro síť a anténky, nohejbalové 

sloupky a síť a streetballová sada. Dále zde budou umístěna čtyři sklopná sedadla na konstrukci 

pro návštěvníky.   

 

 

Obr. č. 12: Nakonfigurované multifunkční hřiště [24] 

 

Rozpočet pro výstavbu hřiště 

 

Tab. č. 19: Rozpočet výstavby hřiště 

Druh vybavení Vybavení Cena v Kč 

Povrch Tartan 627 770 

Sportovní 

Volejbal 8 640 

Nohejbal 9 490 

Streetball 4 430 

Oplocení Polypropylénová síť 120 120 

Vybavení 

Volejbalové sloupky, síť a anténky 13.706 

Nohejbalové sloupky a síť 11.187 

Streetballová sada (deska 1,2x0,9 m, koš) 12.876 

Mobiliář 4 sklopná sedadla na konstrukci 15 022 

Osvětlení Čtyřbodové 274 327 

           Celkem 1 059 799 
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Ceník v tabulce je č. 19 vychází z oficiálního ceníku prací firmy Sport cité s.r.o., který 

je dostupný na jejich webových stránkách www.sportovnihriste.cz. Ceny jsou uvedeny včetně 

prací na pozemku. Tato firma na svých webových stránkách poskytuje zákazníkům možnost 

si vytvořit v konfigurátoru libovolné hřiště, které je zároveň oceněno včetně veškerých nákladů.  

K ceně za výstavbu nového multifunkčního hřiště je třeba přičíst náklady na demolici současné 

nemovitosti. Celkové náklady za výstavbu jsou tedy 3 659 010,04 Kč. 

Finanční krytí 

Vzhledem k celkovým nákladům na demolici a stavbu hřiště je nezbytné vyřešit 

finanční krytí tohoto projektu. Bude počítáno, že 30 % z celkové ceny bude možné zajistit 

z vlastních zdrojů a zbylých 70 % bude financováno z investičního úvěru. Pro tuto práci byla 

zvolena varianta se splatností na 10 let. Úroková sazba je stanovena na 3,99 % p. a. Tato 

úroková sazba je neměnná pro celou dobu splatnosti. Pro tuto práci bude počítáno s tím, 

že financování úvěru bude umožněno za pomoci investora či dotací a částečně také z příjmu 

z pronájmu hřiště. 

 

Tab. č. 20: Investiční úvěr pro výstavbu multifunkčního hřiště 

Investiční úvěr 

Úrok p. a. 

[%] 

Doba splácení 

[měsíc] 
Anuita [Kč/měsíc] 

Výše úvěru 

[Kč] 
Přeplatek [Kč] 

Celková cena 

[Kč] 

3,99 120 25 919,82 2 561 307 549 071,04 3 110 378,04 

 

Celková výše úvěru je 70 % ceny z výše zjištěné nákladů pro demolici a výstavbu hřiště. 

Z tabulky č. 20 je zřejmé, že měsíčně splátka činí 25 919,82 Kč po dobu 10 let. Po uplynutí této 

doby, bude dluh splacen, při daném úroku 3,99 % ročně bude dluh přeplacen o 549 071,04 Kč.    

Stanovení výnosů z pronájmu  

Multifunkční hřiště je možné pronajmout na hodinu nebo na celý den. Jelikož není 

jednoduché určit předem množství pronajímaných hodin, bude počítáno se sazbou za celodenní 

pronájem. V rámci hřiště je možné využívat i osvětlení, které umožňuje sportování i ve 

večerních hodinách. Provoz hřiště je dle domluvy se správcem hřiště, primárně je počítáno s 

dobou provozu od 8 do 20 hodin. Cena pronájmu hřiště bude činit 150 Kč/hod a v případě 

pronájmu na celý den 1 800 Kč. Je třeba zde uvažovat s nižším koeficientem nepronajmutí, 
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protože je zde velká pravděpodobnost, že hřiště nebude denně pronajato po celou dobu jeho 

provozu. Koeficient nepronajmutí byl proto zvolen jako 0,8. 

 

Tab. č. 21: Výnos z pronájmu hřiště 

Výnos z pronájmu hřiště 

Výnos z nájemného 441 000 Kč 

Koeficient nepronajmutí 0,8 Kč 

Celkem výnos 352 800 Kč 

 

Stanovení nákladů na provoz 

Jedná se venkovní víceúčelové hřiště, takže bude uvažováno s jeho využíváním 

v měsících březen až říjen. Je nezbytné najmout pracovníka, který se bude starat 

o administrativu, úpravu a úklid hřiště, předávání klíčů. Tento pracovník bude zaměstnán, 

protože hřiště bude potřebovat pravidelnou údržbu a flexibilní časové možnosti zaměstnance 

v případě pronájmu hřiště. Superhrubá mzda činí 16 400 Kč měsíčně pro rok 2018, tudíž 

náklady na zaměstnance za uvedených osm měsíců jsou 131 200 Kč. Mezi další náklady patří 

případné opravy hřiště, nezbytnou výměnu vybavení a podobně, bude počítáno s 0,2 % 

z pořizovací ceny, protože hřiště bude zcela nové a daň z pronájmu, která činí 15 % a určuje se 

z ročních příjmů, od kterých jsou odečteny náklady na provoz. 

 

Tab. č. 22: Náklady na provoz hřiště 

Náklady na provoz hřiště 

Mzda správce 131 200,00 Kč 

Opravy a údržba 2 119,60 Kč 

Daň z pronájmu 32 922,06 Kč 

Celkem náklady 166 241,66 Kč 

 

Čisté roční nájemné 

Čisté roční nájemné lze vypočítat odečtením výše zjištěných nákladů od celkového 

výnosu. Rozdíl celkového výnosu a celkových nákladů je zaznamenán v tabulce č. 23. 
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Tab. č. 23: Čisté roční nájemné 

Čisté roční nájemné 

Celkový výnos 352 800,00 Kč 

Celkové náklady 166 241,66 Kč 

Čisté roční nájemné 186 558,34 Kč 

 

 Výnosová hodnota  

Výnosová hodnota bude vypočítána dle vzorce: 

 

𝐶𝑣 = 𝑧 ∗ (
𝑞𝑛 − 1

𝑞𝑛 ∗ 𝑖
) 

 

Bude počítáno s desetiletou životností. Dle webu firmy Sport cité + s.r.o. má toto hřiště 

životnost 10-15 let, ale předpokládá se velké vytížení, tudíž je životnost určena nižší. Díky této 

skutečnosti je výnosová hodnota počítána bez zbytkové ceny hřiště, protože po deseti letech 

jeho životnost skončí. Míra kapitalizace dosahuje 7 % dle přílohy č. 22 oceňovací vyhlášky.  

 

Tab. č. 24: Výpočet výnosové hodnoty 

Výnosová hodnota 

Čisté roční nájemné [Kč] 186 558,34 

Míra kapitalizace [%] 7,00 

Úročitel q 1,07 

Doba pronájmu [roky] 10,00 

Zásobitel 7,02 

Výnosová hodnota [Kč] 1 310 307,73 Kč 

 

Čistá výnosová hodnota činí 1 310 307,73 Kč. Od této hodnoty je třeba odečíst celkové 

náklady na výstavbu hřiště tedy 3 659 010,04 Kč. Po odečtení nákladů na demolici a výstavbu 

hřiště a jeho výnosu po deseti letech výsledná částka činí -2 348 702,32 Kč. Toto záporné číslo 

značí, že i za předpokladu, že by bylo možné splácet danou měsíční splátku úvěru, tak ani 

po 10 letech se investice nevyplatí, a proto je tato varianta finančně neopodstatněná.  
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3.7 MAXIMÁLNÍ VÝNOSNOST 

Závěrečná zkouška se týká maximální výnosnosti. Ze všech uvažovaných variant, které 

splnily požadovaná kritéria legální přípustnosti, fyzické možnosti a finanční opodstatněnosti 

zde vybereme tu, která je nejvýnosnější.   

Ze všech uvažovaných variant vyšla kladně pouze první z nich. Stavba ubytovny byla 

realizovatelná, ale její výnosnost nebyla podložena kladným výpočtem výnosové metody. 

Náklady na její realizaci převyšovaly zisky z jejich výdělku i po předpokládaném desetiletém 

fungování.  Další řešená varianta byla demolice a následná stavba nového objektu. Jak stavba 

nové sportovní haly, tak i stavba multifunkčního hřiště nebyla výnosná. Z toho vyplývá, že tyto 

varianty nejsou finančně opodstatněné, zejména proto, že se jedná o nákladné změny, které 

bohužel nenesou příliš vysoký výdělek. V tabulce č. 25 jsou uvedeny přesné výsledky dvou 

eventualit u varianty ponechání současného stavu nemovitosti, které lze považovat za výnosné. 

 

Tab. č. 25: Maximální výnosnost 

Varianta řešení 
Výnos po 10 

letech 
Opodstatněnost 

Maximální 
výnosnost 

Ponechání současného stavu 
nemovitosti 

Neměnný 
stav + výnos 
za 10 let 

14 598 023 ano  

Prodej + výnos 
za 10 let 

13 763 865 ano 
 

 - maximální výnosnost   - opodstatněnost, ale ne maximální výnosnost 

Využívání nemovitosti současným způsobem generuje relativně konstantní příjem, 

který sice ani po deseti letech příliš vysoký, dosahuje pouze 1 237 916 Kč, avšak zbytková cena 

sportovní haly dosahuje na cenu 13 360 107 Kč a spolu s desetiletým výdělkem činí 

14 598 023 Kč.  

Druhá varianta počítá s okamžitým prodejem sportovní haly a představuje tak okamžitý 

výdělek 18 335 143 Kč. Na první pohled by se zdálo, že tato varianta je nejvýnosnější a má 

tedy maximální zhodnocení. Nicméně tato diplomová práce se zabývá zhodnocením po deseti 

letech, tudíž peněžní obnos z prodeje nemovitosti nebyl konečným výsledkem. Dále bylo 

zkoumáno, co se stane s vypočítanou sumou peněz na spořicím účtu v daném časovém 

horizontu. Po výpočtu průměrné inflace z průměrných hodnot ročních inflací za posledních 

deset let, byl také dle internetu zjištěn maximální možný úrok na účtu, který je možný získat 

pro takto vysokou sumu peněz. Bohužel v současné době tento úrok činí maximálně 0,01 %. 
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Bylo tedy dokázáno, že uložení této sumy na spořicí účet není v žádném případě výhodné, 

protože nízké procento úroku nedokáže v žádném případě „porazit“ inflaci a dochází 

k výraznému úbytku financí. Z okamžitého výdělku 18 763 758 Kč se po deseti letech stává 

13 763 865 Kč, tudíž tato varianta není maximálně výnosná a není tedy výsledkem této práce. 

3.8 SHRNUTÍ ZJIŠTĚNÝCH VÝPOČTŮ 

Byly provedeny všechny zkoušky metody HABU, tudíž je třeba zrekapitulovat zjištěné 

výsledky. Této metodě zde bylo podrobeno celkem 10 variant. Jednalo se o dvě možnosti 

zachování současného stavu nemovitosti, podrobení stavby rekonstrukci a její rozšíření 

o přístavbu a nástavbu s vytvořením ubytovny. Také bylo vyhodnoceno, zda je možné 

sportovní halu adaptovat do jiného využití, či je výhodné ji zdemolovat a znovu postavit 

sportovní halu nebo multifunkční hřiště.  

 Nejdříve byly všechny varianty podrobeny zkouškou legální přípustnosti. Tato zkouška 

vyloučila nejvíce z nich. Nebylo možné do výpočtů zahrnout komerční stavby jako hotel, 

restaurace nebo výstavbu bytů. Není také možné změnit současné využití na sklad, protože to 

odporuje legální přípustnosti.  

 Další zkouška metody HABU pojednávala o fyzické možnosti, která nebyla 

problematická u žádné ze zbylých variant.  Vyloučena byla jen rekonstrukce, která sice byla 

fyzicky možná, ale neopodstatněná, protože nemovitost prošla rozsáhlou rekonstrukcí před 

třemi lety.   

 Zkouška finanční opodstatněnosti byla aplikována pouze na zbylé varianty, které 

neodporovaly zkouškám předchozím. Zde bylo nezbytné vytvořit modelové situace, které byly 

dále podrobeny podrobnějším výpočtům. Za finančně opodstatněné lze považovat pouze 

ponechání současného stavu nemovitosti, kde byla spočtena výnosnost z okamžitého prodeje 

nemovitosti, a také zhodnocení jejího dosavadního fungování. Zhodnocení bylo provedeno po 

deseti letech, aby byl výsledek navzájem snadno porovnatelný.  Ostatní řešené možnosti nebyly 

v žádném případě výnosné, a proto ani nebyly shledány jako finančně opodstatněné.   

 Poslední a rozhodující zkouškou pro metodu nejvyššího a nejlepšího využití 

byla maximální výnosnost. Prodej haly a následné uložení těchto peněz na spořicí účet se 

ukázalo být výnosné, ale došlo zde k velkému úbytku financí po deseti letech, kdy byly 

ponechány na spořicím účtu s velmi nízkým úrokem. V případě, že by se podařilo tuto 

nemovitost prodat za vypočtenou cenu, bylo by výhodnější přemýšlet o jiné formě zhodnocení 

majetku, například investicí do nemovitosti nebo do rizikovějších podílových fondů. 
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  Jako maximálně výnosná se ukázala varianta ponechání současného stavu nemovitosti 

a pokračování v jejím současném chodu, i přes ne příliš vysoké roční příjmy. Životnost stavby 

totiž ani po deseti letech nekončí, má stále vysokou hodnotu a může generovat konstantní 

příjem i nadále. Výnosnost po deseti letech byla vypočtena na 14 598 023 Kč, tudíž je tato 

varianta výsledkem aplikace analýzy HABU a zároveň i jediným výsledkem posledního testu 

metody nejvyššího a nejlepšího využití budovy na ulici Vojtova 12. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí analýzy nejvyššího a nejlepšího využití určit, 

jak nejlépe naložit s vybranou sportovní halou na adrese Vojtova 12 v Brně. V této práci bylo 

nahlíženo na situaci z pohledu současného majitele, tedy zapsaného spolku 

TTC Moravské Slavie, z. s., protože měli aktuální zájem o rozšíření možností využití haly.  

Jelikož je metoda HABU velmi podrobná, bylo nezbytné provést důkladné místní 

šetření. Jeho součástí bylo ohledání nemovitosti, seznámení se s jejím pozemkem a s nejbližším 

okolím. Neméně důležité bylo seznámení se se současným chodem sportovní haly, vytvoření 

fotodokumentace a prostudování všech dostupných podkladů o nemovitosti a o současném 

pozemku. 

Stavba stojí v nedalekém okolí centra města Brna a její poloha je tedy velmi dobrá. 

Sportovní hala je součástí velkého sportovního bloku Moravské Slavie, z čehož vyplývá, že leží 

na pozemku, který je dle územního plánu určen jako zvláštní plocha pro rekreaci. Tato 

skutečnost bohužel značně snižuje možnosti, které by mohly pomoci nemovitosti býti více 

výnosnou, tudíž bylo možné dále počítat jen s menším množstvím variant, které se výlučně 

týkají sportovního využití. 

Na základě provedených výpočtů bylo zjištěno, že současná sportovní hala negeneruje 

příliš vysoké roční výnosy. Teoreticky by bylo možné tyto zisky navýšit například přístavbou 

ubytovny, ale i přes vyšší roční příjem z pronájmu se tato investice nevyplatí ani v rámci 

desetiletého horizontu.  Stejný výsledek zaznamenala i demolice a stavba nového objektu, když 

byla orientačně vypočítána cena nové stavby a stavba multifunkčního hřiště. Za výnosnou lze 

označit pouze variantu prodeje haly či ponechání nemovitosti v jejím současném využití. Prodej 

haly generuje nejrychlejší a nejvyšší okamžité zhodnocení, ale je nejistý, protože tato sportovní 

hala je relativně drahou nemovitostí, která negeneruje zajímavé zisky pro potenciální investory, 

takže by pravděpodobně nebylo jednoduché tento prodej uskutečnit. V případě, že by byl tento 

prodej realizován, ponechání této sumy deset let na spořicím účtu není výhodným řešením. 

Peníze vlivem nízkého úročení a vyšší inflace ztratí na ceně a tato varianta tak nedosáhne 

takového zhodnocení jako je z provozu současné haly za deset let.  

Maximálně výnosnou variantou je tedy využívání této nemovitosti i nadále jako 

sportovní haly pro stolní tenis i přes to, že ročně nepřináší příliš vysoké zhodnocení. Hala 

stolního tenisu klubu Moravské Slavie má dlouhou historii, a tudíž tvoří spolehlivý a relativně 
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konstantní zisk i do budoucna, protože je velmi oblíbenou variantou sportovního vyžití pro děti 

i dospělé.  

Aplikováním analýzy nejvyššího a nejlepšího zhodnocení, propočtem a vyhodnocením 

jednotlivých variant dané nemovitosti byla nalezena ta nejefektivnější z nich, a tím tak byly 

splněny stanovené cíle této diplomové práce. 
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Příloha č. 3: Databáze porovnávací metody pro současnou stavbu 

Č. Popis Cena 

1 

Skladový prostor na ulici Tovární v Brně Chrlicích. Provozní areál je 

snadno dostupný ze silnice II. Třídy Brno – Hodonín, OC Olympia je 

vzdálena do 10 minut. Lokalita je čistě průmyslová a jsou zde 

provozní a skladovací areály mnoha firem. Rozloha areálu činí 2310 

m2 + podíl 3/100 na společných parcelách s rozlohou 10 385 m2. 

Vjezd je zajištěn příjezdovou cestou s příjezdovou bránou. V areálu 

je zámková dlažba, je zde rozvod vody, kanalizace, plyn a elektro. 

V objektu jsou 3 objekty – administrativní budova – cca 100 m2, 

zděná, klimatizovaná budova s kotelnou, sociálním zázemím 

a kancelářemi. Plechový sklad s vybetonovanou základovou deskou 

a zděný temperovaný sklad, který je vytápěný kotlem Robur, jsou zde 

rozvody vody – rozloha 300 m2. V areálu se nachází také přístřešek 

s nainstalovanými fotovoltaickými panely. Elektřina, která je zde 

vyrobena pokryje náklady na celkovou spotřebu areálu. Areál je 

pronajímaný dvěma firmám za 75 000 Kč měsíčně. Nemovitost je 

možné pořídit jako investici se stabilním příjmem či ji uvolnit 

pro vlastní potřebu. Rok kolaudace 2002. 

 

Zastavěná plocha: 400 m2 

Užitná plocha: 2 310 m2 

Cena za m2: 5195 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno-

chrlice-tovarni/371016028#img=2&fullscreen=false 

12 000 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

2 

Výrobní hala dvoupodlažní na severu Brna blízko centra. Jedná se 

objekt skladu/výroby a kanceláří o celkové podlahové ploše 1 126 

m2. Jedná se o projekt výstavby na míru zájemce. Zahájení výstavby 

v roce 2018. Objekt bude napojen na všechny inženýrské sítě, 

možnost obsluhy kamionem. Celková užitná plocha 1126 m2. 

Pozemek: 787 m2. Dispozice objektu: Celková výška objektu 8,7 

metru, přízemí 5 metru. I. nadzemní podlaží 574 m2 (prostory 

pro sklad a výrobu + sociální zázemí) II. nadzemní podlaží 552 m2 

(kancelářské prostory) K dispozici všechny inženýrské sítě, 

manipulační a parkovací plocha u objektu. 

 
Zastavěná plocha: 787 m2 

Užitná plocha: 1 126 m2 

Cena za m2: 23 091 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-

prostor/brno--/105599324#img=0&fullscreen=false 

26 000 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

3 

Skladově-výrobní jednotku 300 m2 se zázemím, kanceláří, 

parkováním a volnou plochou 300 m2 v komerčním objektu 

v průmyslové zóně. Jednotku tvoří skladově-výrobní prostor 150 m2 

v přízemí se vstupem dvěma sekčními vraty v úrovni terénu, 

betonová podlaha, výška 2,7-3,2 m, vytápění roburem. Z přízemí 

vede široké schodiště do patra nad dílnou o výměře 150 m2, kde je 

příprava pro toaletu a sprchu. Vytápění v podlaze, kazetový strop 

a SDK příčky jsou zahrnuty v prodejní ceně. Před osobním vstupem 

v přízemí jsou součástí jednotky 3 parkovací místa, před vraty 

doplňuje jednotku betonová oplocená venkovní plocha o výměře 250 

m2 s podílem na příjezdové komunikaci s dojezdem vozidel do 18 tun 

(ne TIR). Jednotka má podružné měření elektřiny, vody a plynu 

(výhodná VO cena energií), plánované dokončení rekonstrukce 

celého objektu v 08/2018. Stěny i střecha objektu jsou v rámci 

přestavby kvalitně zatepleny, okna jsou plastová, vstupní dveře 

hliníkové.  

  

Zastavěná plocha: 150 m2 

Užitná plocha: 600 m2 

Cena za m2: 11 500 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-

prostor/brno--/667504988#img=6&fullscreen=false 

6 900 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

4 

Část výrobního areálu o celkové výměře 4800 m2 v komerční zóně 

v Brně. Součástí prodávané části je výrobní hala o ZP 950 m2 

a plechové přístřešky o ZP 850 m2, zbytek tvoří venkovní zpevněná 

plocha. Možnost vybudovat parkovací místa. Nemovitosti jsou 

napojeny na všechny energie, do areálu je bezproblémový příjezd 

i pro TIR.  

  

Zastavěná plocha: 1 800 m2 

Užitná plocha: 4 800 m2 

Cena za m2: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-

prostor/brno-brno-jih-/3458294108#img=2&fullscreen=false 

 

21 000 000 Kč 
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Původního pavlačového domu, který byl po roce 1990 adaptován 

pro účely lehké textilní výroby. Nemovitost se nachází v hustě 

zastavěné oblasti na ulici Francouzská mezi bytovými domy. Nyní je 

objekt kolaudován jako „stavba pro výrobu a skladování“. Objekt se 

nachází na vlastním pozemku o celkové ploše 545 m2. Šíře pozemku 

v uliční frontě je 13,8 m2, hloubka parcely činí 38 - 44 m, pozemek 

je zcela zastavěn, nemovitost má 4 nadzemní podlaží, která jsou 

propojena vnitřním schodištěm, k dispozici je rovněž jednoduchý 

dopravní výtah. Šíře a hloubka stavby kopíruje celou parcelu, část 

pozemku je využita jako dvůr. V přízemí objektu se nacházejí 

především směrem do ulice administrativní prostory, dále průjezd do 

dvora včetně automatických vrat, v objektu ve vnitrobloku jsou 

v přízemí skladovací a výrobní prostory. Ve druhém, třetím a čtvrtém 

podlaží se nachází rovněž kanceláře, výrobní prostory a zázemí 

pro zaměstnance. Veškeré prostory vznikly přestavbou původních 

malometrážních bytů. Celková podlahová plocha prostor v objektu 

činí 1000 m2, každé podlaží objektu má cca 250 m2 vnitřních ploch. 

Do nemovitosti jsou zavedeny veškeré inženýrské sítě, dům je 

centrálně vytápěn plynovým kotlem, elektrické rozvody jsou 

přizpůsobeny výrobě. Hlavní stavební konstrukce domu je zděná 

z plných cihel (mohutné nosné zdi), stropy z části dřevěné trámové, 

z části betonové s ocelovými nosníky. Nemovitost má dřevěný krov 

a pultovou střechu s plechovou krytinou. 

  

Zastavěná plocha: 250 m2 

Užitná plocha: 1 000 m2 

Cena za m2: 26 900 Kč  

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-

prostor/brno-zabrdovice-

francouzska/216617308#img=2&fullscreen=false 
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Č. Popis Cena 
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Hala o výměře 3200 m2 vhodnou ke skladování nebo výrobě 

nacházející se v průmyslové zóně města Brna. Objekt je z větší části 

pronajat dvěma nájemcům. K dispozici je částečně modernizované 

administrativní a sociální zázemí o třech podlažích o výměře cca 300 

m2/podlaží. Hala je vybavena mostovými jeřáby, dálkově 

ovládanými vraty a velkou odstavnou plochou. 

Pozemek: 8790 m2 

Pronajímatelné plochy: 3969 m2 

Výměra haly: 3200 m2 (dvoulodní) 

Třípatrová část objektu: technické, sociální a kancelářské zázemí: cca 

300 m2/podlaží. Vybavenost: mostový jeřáb s nosností 1 t, 3,2 t a 12,5 

tuny, 2 x rolovací vrata pro zásobování, kancelářské zázemí, k 

dispozici všechny inženýrské sítě. Výška haly 11 metrů, obsluha 

z úrovně podlahy, dostatečná venkovní manipulační plocha. 

  

Zastavěná plocha: 300 m2 

Užitná plocha: 3 969 m2 

Cena za m2: 9 826 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/sklad/brno--

/1120031068#img=0&fullscreen=false 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 000 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

7 

Třípodlažní objekt vhodný pro skladování/výrobu s kancelářským 

a sociálním zázemím. Objekt je situovaný v severní části Brna, 

dostupný kamionovou dopravou, s dostatkem manipulačních 

a parkovacích ploch. Ideální příležitost pro firmy hledající vlastní 

sídlo nebo koupě za účelem investice a budoucího pronajímání. 

Celková výměra pozemku: 5.446 m2
. Celková užitná plocha: 6.190 

m2. I. NP 2.398 m2 (obsluha z úrovně vozovky), skladové/výrobní 

prostory. II. NP 2428 m2 (obsluha z rampy), skladové/výrobní 

prostory, recepce, sociální zázemí. III. NP 1363 m2 (obsluha 

nákladním výtahem) skladové a kancelářské prostory.  Všechny 

inženýrské sítě, nákladní výtah, kancelářské zázemí, maximální 

využití venkovních ploch pro skladování a manipulaci. 

  

Zastavěná plocha: 2 428 m2 

Užitná plocha: 6 190 m2 

Cena za m2: 6 462 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-

prostor/brno--/2400686428#img=6&fullscreen=false 

40 000 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

8 

Obchodní prostory v těsné blízkosti centra Brna. Původně tento 

prostor sloužil jako kavárna, ale vzhledem k velkým výlohám jej lze 

využít i jako obchod, kanceláře, popřípadě k jinému účelu. Z ulice 

lze použít dva vchody a z uzavřeného dvora jeden. Rohová průčelní 

místnost (č. v plánku 1.22) s prvním možným vstupem má dvě velké 

výlohy, po její levé straně je další prostorná místnost (č. 1.12) s 

jednou velkou výlohou a druhou menší a dalším vchodem. Za ní je 

původní kuchyně a toalety pro hosty. Po pravé straně následuje 

místnost - opět s velkou výlohou (č. 1.23). Za ní lze objekt rozdělit 

na dvě samostatné jednotky s vlastním vchodem. Dále následují 

čtyři další místnosti s okny a další samostatné toalety, plus třetí 

vstup ze dvora. K objektu patří i dvě parkovací místa v uzavřeném 

dvoře. 

  

Zastavěná plocha: 258 m2  

Užitná plocha: 258 m2 

Cena za m2: 34 496 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/obchodni-

prostor/brno-zabrdovice-cejl/3919192412#img=0&fullscreen=false 

8 900 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

9 

Dvoupodlažní objekt skladu/výroby a kanceláří o celkové podlahové 

ploše 1126 m2. Jedná se o projekt výstavby na míru zájemce, zahájení 

stavby léto 2018. Objekt bude napojen na všechny inženýrské sítě, 

možnost obsluhy kamionem. Jedná se o jedinečnou příležitost koupě 

objektu na severu Brna. 

Celková užitná plocha 1126 m2 

Pozemek: 787 m2 

Celková výška objektu 8,7 metru, přízemí 5 metru. I. nadzemní 

podlaží 574 m2 (prostory pro sklad a výrobu + sociální zázemí) II. 

nadzemní podlaží 552 m2 (kancelářské prostory)  

K dispozici všechny inženýrské sítě, manipulační a parkovací plocha 

u objektu. 

   

Zastavěná plocha: 574 m2 

Užitná plocha: 1 126 m2 

Cena za m2: 23 091 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/komercni/vyrobni-

prostor/brno--/105599324#img=4&fullscreen=false 

26 000 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

10 

Areál vč. obchodního podílu Brno - Chrlice, nacházející se v lehké 

průmyslové zóně na ulici Tovární o celkové ploše3.467m2. Součástí 

areálu je administrativní budova o 3 nadzemních podlažích, z nichž 

každé podlaží má 244m2 tedy celkem 732m2. Dále energoblok - hala 

a dílny s 1 podzemním podlažím o ploše 35m2 a 2 nadzemními 

podlažími o celkové ploše 1.396m2. Ostatní plocha areálu je 

o rozloze 2.525m2 se zpevněným betonovo-monolitickým 

povrchem o tloušťce min. 20 cm - parkování, skladování. Areál je 

vhodný jako skladovací, výrobní, administrativní nebo ubytovací 

prostory. Příjezd k areálu je po zpevněné komunikaci, přístupný 

i pro kamionovou dopravu. Areál má vlastní vysokokapacitní 

trafostanici. Objekt je v bezprostřední blízkosti z obou dálnic D1 

a D2, dobře dostupné MHD, 10 min. od mezinárodního letiště Brno, 

pozemek pro průmyslové a logistické využití v souladu s aktuálním 

územním plánem. 

  

Zastavěná plocha: 279 m2 

Užitná plocha: 3467 m2 

Cena za m2: 23 091 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-

nemovitost/brno-tovarni/5b4350dbe8805466151b57a0/ 

15 500 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

11 

Dobře zavedená a prosperující výrobna oplatek v Brně-Bystrci. 

Fungující výrobna o zastavěné ploše 449m2 disponuje veškerým 

potřebným vybavením a nabízí spoustu prostoru.  

  

Zastavěná plocha: 449 m2 

Užitná plocha: 449 m2 

Cena za m2: 7 795 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-

nemovitost/brno-bystrc/5a872821a26e3a4b317fb3d7/ 

3 500 000 Kč 
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12 

Novostavba z r. 2013, 3 patrové polyfunkční budovy na ul. 

Veslařská, Brno Jundrov v současné době sloužící jako hotel s 

vlastním parkovištěm pro cca 25 aut. Budova je nízkoenergetická 

PENB B o ZP 543 m2, UP cca 1.300 m2, CP pozemku 2.391 m2. 

Konstrukce budovy: základem je dřevostavba, stropy betonové, 

příčky sádrokartonové a ytong, kovové venkovní únikové 

schodiště, okna dřevěná s trojsklem, ve 3. NP 2x terasa. Vytápění 

budovy zajišťují elektrické přímotopy. Celé 1. NP je klimatizováno, 

do všech ostatních místností ve 2. a 3. NP je klimatizace rozvedena 

- připravena. Dispozice: 1. NP vstup do budovy, recepce, hlavní sál 

(cca 220 m2), bar, jídelna, oddělené WC pro muže a ženy, technická 

místnost, schodiště do patra a prostory sloužící v současné době 

jako byt. 2. NP chodba, 14 místností/pokojů s vlastním sociálním 

zařízením s vanou, 2x sklad/úklidová místnost. Ve 3. NP se nachází 

chodba, 7 místností/pokojů s vlastním sociálním zařízením s vanou, 

2x terasa po 28 m2. Ohřev vody zajišťují bojlery vždy 1 bojler pro 2 

místnosti. Podlahy v budově jsou v 1. NP keramická dlažba v 2. 

a 3. NP koberce. Celá budova je zabezpečena vlastním kamerovým 

systémem vč. okolních ploch. K budově patří velký pozemek s 

vlastním příjezdem z části okrasná zahrada a z části vydlážděné 

parkoviště. Budova se prodává vč. kompletního zařízení 

a vybavení.  

  

Zastavěná plocha: 543 m2 

Užitná plocha: 1300 m2 

Cena za m2: 42 308 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-

nemovitost/brno-bystrc/5a872821a26e3a4b317fb3d7/ 

55 000 000 Kč 
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Č. Popis Cena 

13 

Pozemky, jejichž součástí je stavba, na strategickém místě v Brně, 

Pozemky o celkové výměře 3.309 m2 mají obdélníkový tvar. Objekt 

je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plyn a elektřinu. V 

současné době se na pozemcích nachází stavba - středisko oprav 

a údržby motorových vozidel na ul. Pražákova v Brně. Servisní 

budova je ocelová montážní hala, kde v přízemí se nachází: vchod, 

příjímací hala s čekacími prostory, WC pro zákazníky, kancelář, 

chodba, noční sklad, tři samostatné sklady, sklad pneumatik, dílna, 

WC pracovníků, sklady odpadů, krytí vozidel s čistírnou odpadních 

vod, diagnostika. V patře (vestavěné patro) se nachází: schodiště, 

sprchy muži, úklidová komora, WC muži, šatna muži, šatna ženy, 

denní místnost, WC a sprcha ženy, archiv. Součásti objektu jsou 

vnitřní rozvody zdravotně technických instalací, rozvody el. 

instalací, ústředního nebo sálavého vytápění, vzduchotechnický 

zařízení, rozvody plynové instalace a dále plynový turbokotel 

pro admin. prostory, 5 nástěnných plynových teplovzdušných 

jednotek pro montážní prostor. Přístavba karosárny je provedená 

z jižní strany k hale a slouží jako karosářská a lakýrnická dílna. Je 

to jednopodlažní objekt, nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet 

z tenkostěnných profilů.  

  

Zastavěná plocha: 1297 m2 

Užitná plocha: 3 309 m2 

Cena za m2: 34 696 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/prodej/komercni-

nemovitost/brno-prazakova/5b3d113de8805459c450b93b/?s-

et=commercial&s-ot=sale&s-l=OKRES-3702&s-

qc%5BsubtypeCommercial%5D%5B0%5D=commercial-area 

45 000 000 Kč 
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Příloha č. 4: Grubbsův parametrický test 

 Ceny Dtto seřazené MIN-MAX 

1 20 163 000,00 3 500 000,00 

2 12 000 000,00 6 900 000,00 

3 26 000 000,00 8 900 000,00 

4 6 900 000,00 12 000 000,00 

5 21 000 000,00 15 500 000,00 

6 26 900 000,00 20 163 000,00 

7 39 000 000,00 21 000 000,00 

8 40 000 000,00 26 000 000,00 

9 8 900 000,00 26 000 000,00 

10 26 000 000,00 26 900 000,00 

11 3 500 000,00 39 000 000,00 

12 55 000 000,00 40 000 000,00 

13 15 500 000,00 55 000 000,00 

 

průměr 23 143 307,69 

s 14 802 903,96 

x1 3 500 000,00 

xn 55 000 000,00 

 

Testová kritéria 

T1 = (průměr - x1)/s 1,3269901 

Tn = (xn - průměr)/s 2,1520569 

 

Kritická hodnota testu Výsledek: 

n = 13 T1 < T1α 

T1α=Tnα = 2,331 Tn > T1α 
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Příloha č. 5: Výpočet porovnávací metody 

 

 

Číslo 
nemovitosti 

 

Cena 
požadovaná 

Kcr 

Cena po redukci 
na pramen ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO 
Cena 

oceňovaného 
objektu odvozená 

Kč Kč poloha vybavení 
technický 

stav 
užitná 
plocha 

parkování 
úvaha 
znalce 

K1× … × K9 Kč 

1 12 000 000 0,95 11 400 000 0,95 1,05 1,00 0,98 1,00 0,98 0,96 11 899 804 

2 26 000 000 0,95 24 700 000 0,95 1,15 1,15 1,00 1,15 1,00 1,44 17 095 422 

3 6 900 000 0,95 6 555 000 0,98 1,10 0,98 1,10 1,15 0,98 1,31 5 005 083 

4 21 000 000 0,95 19 950 000 1,00 0,98 0,98 0,95 1,15 0,98 1,03 19 401 854 

5 26 900 000 0,95 25 555 000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 25 555 000 

6 39 000 000 0,95 37 050 000 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 39 000 000 

7 40 000 000 0,95 38 000 000 0,98 1,00 1,00 0,95 1,20 1,00 1,12 34 013 605 

8 8 900 000 0,95 8 455 000 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 0,95 1,26 6 729 679 

9 26 000 000 0,95 24 700 000 0,98 1,10 1,10 1,00 1,20 1,05 1,49 16 531 603 

10 15 500 000 0,95 14 725 000 0,95 0,98 0,98 0,95 1,15 0,98 0,98 15 074 122 

11 3 500 000 0,95 3 325 000 0,98 0,90 0,95 1,15 1,00 0,90 0,87 3 834 062 

12 55 000 000 0,95 52 250 000 0,98 1,10 1,10 1,00 1,20 1,10 1,57 33 381 121 

13 45 000 000 0,95 42 750 000 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,95 45 000 000 

Cena celkem Kč 20 963 181,07 Kč 

Minimum Kč 3 834 062 

Maximum Kč 45 000 000 

Směrodatná výběrová odchylka s 13 395 339 

Pravděpodobná spodní hranice průměr - s 7 567 842 

Pravděpodobná horní hranice průměr + s 34 358 520 
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Příloha č. 6: Výpočet opotřebení 

Hala typu B: hala pro sport k roku 2018 

č. položky konstrukce a vybavení budova E stáří životnost opotřebení přepočet 

1 Základy včetně zemních prací 0,081 41 150 0,27333333 0,02214 

2 Svislé konstrukce 0,227 41 100 0,41 0,09307 

3 Stropy 0,072 41 100 0,41 0,02952 

4 Zastřešení mimo krytinu 0,083 3 100 0,03 0,00249 

5 Krytiny střech 0,027 3 80 0,0375 0,001013 

6 Klempířské konstrukce 0,006 3 80 0,0375 0,000225 

7 Úpravy vnitřních povrchů 0,064 3 80 0,0375 0,0024 

8 Úpravy vnějších povrchů 0,032 3 60 0,05 0,0016 

9 Vnitřní obklady keramické 0,023 3 50 0,06 0,00138 

10 Schody 0,008 41 150 0,27333333 0,002187 

11 Dveře 0,032 3 80 0,0375 0,0012 

12 Vrata - - - - - 

13 Okna 0,054 3 50 0,06 0,00324 

14 Povrch podlah 0,041 3 50 0,06 0,00246 

15 Vytápění 0,042 3 50 0,06 0,00252 

16 Elektroinstalace 0,06 3 50 0,06 0,0036 

17 Bleskosvod 0,003 41 50 0,82 0,00246 

18 Vnitřní vodovod 0,023 3 50 0,06 0,00138 

19 Vnitřní kanalizace 0,021 3 60 0,05 0,00105 

21 Ohřev teplé vody 0,017 3 40 0,075 0,001275 

23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,034 3 60 0,05 0,0017 

Celkem 0,176909 

 

Hala typu B: hala pro sport k roku 2028 

č. položky konstrukce a vybavení budova E stáří životnost opotřebení přepočet 

1 Základy včetně zemních prací 0,081 51 150 0,34 0,02754 

2 Svislé konstrukce 0,227 51 100 0,51 0,11577 

3 Stropy 0,072 51 100 0,51 0,03672 

4 Zastřešení mimo krytinu 0,083 13 100 0,13 0,01079 

5 Krytiny střech 0,027 13 80 0,1625 0,004388 

6 Klempířské konstrukce 0,006 13 80 0,1625 0,000975 

7 Úpravy vnitřních povrchů 0,064 13 80 0,1625 0,0104 

8 Úpravy vnějších povrchů 0,032 13 60 0,21666667 0,006933 

9 Vnitřní obklady keramické 0,023 13 50 0,26 0,00598 

10 Schody 0,008 51 150 0,34 0,00272 

11 Dveře 0,032 13 80 0,1625 0,0052 

13 Okna 0,054 13 50 0,26 0,01404 

14 Povrch podlah 0,041 13 50 0,26 0,01066 

15 Vytápění 0,042 13 50 0,26 0,01092 

16 Elektroinstalace 0,06 13 50 0,26 0,0156 
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17 Bleskosvod 0,003 51 50 1,02 0,00306 

18 Vnitřní vodovod 0,023 13 50 0,26 0,00598 

19 Vnitřní kanalizace 0,021 13 60 0,21666667 0,00455 

21 Ohřev teplé vody 0,017 13 40 0,325 0,005525 

23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,034 13 60 0,21666667 0,007367 

Celkem 0,305118 

 

Budova typu G – ubytovna k roku 2028 

č. položky konstrukce a vybavení budova G stáří životnost opotřebení  přepočet 

1 Základy včetně zemních prací 0,063 10 150 0,06666667 0,0042 

2 Svislé konstrukce 0,15 10 100 0,1 0,015 

3 Stropy 0,082 10 100 0,1 0,0082 

4 Zastřešení mimo krytinu 0,061 10 100 0,1 0,0061 

5 Krytiny střech 0,027 10 80 0,125 0,003375 

6 Klempířské konstrukce 0,006 10 80 0,125 0,00075 

7 Úpravy vnitřních povrchů 0,071 10 80 0,125 0,008875 

8 Úpravy vnějších povrchů 0,032 10 60 0,16666667 0,005333 

9 Vnitřní obklady keramické 0,031 10 50 0,2 0,0062 

10 Schody 0,028 10 150 0,06666667 0,001867 

11 Dveře 0,038 10 80 0,125 0,00475 

13 Okna 0,059 10 50 0,2 0,0118 

14 Povrch podlah 0,033 10 50 0,2 0,0066 

15 Vytápění 0,049 10 50 0,2 0,0098 

16 Elektroinstalace 0,058 10 50 0,2 0,0116 

17 Bleskosvod 0,003 10 50 0,2 0,0006 

18 Vnitřní vodovod 0,033 10 50 0,2 0,0066 

19 Vnitřní kanalizace 0,032 10 60 0,16666667 0,005333 

20 Vnitřní plynovod 0,003 10 50 0,2 0,0006 

21 Ohřev teplé vody 0,022 10 40 0,25 0,0055 

22 Vybavení kuchyní 0,018 10 30 0,33333333 0,006 

23 Vnitřní hygienická zařízení včetně WC 0,043 10 60 0,16666667 0,007167 

 Celkem 0,13625 
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Příloha č. 7: Index trhu a polohy současné sportovní haly 

Index trhu 

Pi název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím trhu s nemovitými 

věcmi 
III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,04 

2 Vlastnické vztahy V. 
Pozemek. Jehož součástí je stavba 

stejného vlastníka 
0 

3 
Změny v okolí s vlivem na prodejnost 

nemovitých věcí 
II. bez vlivu 0 

4 Vliv právních vztahů na prodejnost II. bez vlivu 0 

5 Ostatní neuvedené II. bez vlivu 0 

6 Povodňové riziko IV. 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 

výskytu záplav 
1 

7 Význam obce III. Obce s počtem obyvatel na 5 tisíc 1 

8 Poloha obce I. Katastrální území Brna 1,15 

9 Občanská vybavenost I. Komplexní vybavenost 1,05 

IT P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + P1 + P2 +P3 +P4 + P5) 1,2558 

 

 

 

 

Index polohy 

Pi název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. 
Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 
0,55 

2 
Převažující zástavba v okolí pozemku 

a životní prostředí 
I. Rezidenční zástavba 0,1 

3 Poloha pozemku v obci II. Navazující na střed (centrum) obce 0,08 

4 
Možnost napojení pozemku 

na inženýrské sítě, které jsou v obci 
I. 

Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci 
nebo obec bez sítí 

0 

5 Občanská vybavenost v okolí pozemku I. 
V okolí nemovité věci je dostupná občanská 

vybavenost obce 
0 

6 Dopravní dostupnost k pozemku VI. 
Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 
0 

7 Osobní hromadná doprava III. MHD – dobrá dostupnost centra obce, 0 

8 
Poloha pozemku nebo stavby z hlediska 

komerční využitelnosti 
III. 

Výhodná – možnost komerčního využití 
pozemku nebo staveb 

0 

9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0 

10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0 

11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 

IP P1 * (1 + P1 + P2 +P3 +P4 + P5  + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11) 0,649 
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Příloha č. 8: Databáze parkovacích stání 

č Parkovací stání Cena Kč/m2 

     1 

 

Parkovací stání v uzavřeném areálu bytového domu Orion. Jedná se 

o prodej samostatné parcely opatřené parkovací zábranou, zámkovou 

dlažbou a číslem. Samotné parkovací stání se nachází za závorou s 

dálkovým ovládáním. 

  

Plocha pozemku: 15 m2 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/ostatni-

pozemky/brno-lesna-majdalenky/3009900892#img=1&fullscreen=false 

 

12 667 Kč 

 

2 

Parkovací stání na ulici Tábor 43b v Brně u bytového domu. 

 

Plocha pozemku: 17 m2    

Zdroj: https://www.domybytypozemky.cz/detail/9687863-prodam-park-

stani/?back_hash=2 

9 412 Kč 
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č Parkovací stání Cena Kč/m2 

3 

Venkovní parkovací stání u bytového domu Panorama Kociánka I - etapa 

I. 

  

Plocha pozemku: 13 m2 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/ostatni/garazove-stani/brno-

sadova-kumpostova/2777235804#img=0&fullscreen=false 

13 962 Kč 

4 

Parkovací stání na ulici Tábor 43b v Brně u bytového domu. 

 

Plocha pozemku: 20 m2 

Zdroj: https://www.domybytypozemky.cz/detail/9687865-prodam-par-

stani/?back_hash=2 

10 000 Kč 
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č Parkovací stání Cena Kč/m2 

5 

Dvě uzamčená parkovací stání o přibližné užitné ploše 10 m2, nacházející 

se v žádané lokalitě Brno – Komárov, dobře dopravně dostupné z hlavní 

komunikace. Je vhodné pro soukromé rezidentní parkování, nebo jako 

investice. Má asfaltový povrch s vyznačeným ohraničením 

a uzamykatelnou zábranu. Uvedená cena je za 1 parkovací místo. 

  

Plocha pozemku: 10 m2 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/ostatni-

pozemky/brno-komarov-/526270812#img=0&fullscreen=false 

14 900 Kč 

6 

 Pozemek o výměře 13 m² určeného k parkování auta. Pozemek se 

nachází na parkovišti, které je situováno na konci ulice Křehlíkova, 

v Brně – Slatině. Parkoviště je přístupné pouze vlastníkům jednotlivých 

parkovacích stání. 

   

Plocha pozemku: 13 m2 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/prodej/pozemek/ostatni-

pozemky/brno-cast-obce-slatina-ulice- 

6 154 Kč 
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Příloha č. 9: Výpočet množství parkovacích stání [25] 
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107 

Příloha č. 10: Výpis z katastru nemovitostí pozemku pro parkovací stání 
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Příloha č. 11: Výpočet tržního nájemného porovnávací metodou 

Lokalita 
  

Cena 
požadovaná 

Koeficient 
redukce  

Cena 
po redukci 
na pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 IO (1-6) 

Cena 
možného 
prodeje 

pozemku 

Brno Kč/m2 
pramen 

ceny 
Kč/m2 lokalita 

Technická 
infrastruktura 

Svažitost 
terénu 

Tvar 
pozemku 

Přístup k 
pozemku 

úvaha 
znalce 

  Kč/m2 

Majdalenky 12 667 0,95 12 034 0,95 1,10 1,00 1,00 1,00 1,10 1,15 10 469 

Tábor 9 412 0,95 8 941 1,00 1,15 0,98 1,00 1,10 0,98 1,21 7 360 

Kumpoštova 13 962 0,95 13 264 0,95 1,10 0,98 1,00 1,10 0,98 1,10 12 015 

Tábor 10 000 0,95 9 500 1,00 1,15 0,98 1,05 1,10 1,00 1,30 7 298 

Komárov  14 900 0,95 14 155 0,98 1,00 1,00 1,00 1,10 0,98 1,06 13 399 

Křehlíkova 6 154 0,95 5 846 0,93 0,98 1,00 1,10 1,00 1,00 1,00 5 831 

Průměr                   Kč/m2 10 108 

Směrodatná odchylka                   Kč/m2 2 741 

Průměr mínus směrodatná odchylka                   Kč/m2 7 367 

Průměr plus směrodatná odchylka                   Kč/m2 12 849 

                    Kč 505 400 

 Index odlišnosti    IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)           

Odhadovaná cena (dle ODBORNÉ úvahy)             505 000 Kč 
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Příloha č. 12: Index trhu a polohy pro stavbu ubytovny 

Index trhu pro ubytovnu  

Pi název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 
Situace na dílčím trhu s 

nemovitými věcmi 
III. Poptávka je vyšší než nabídka 0,04 

2 Vlastnické vztahy V. 
Pozemek. Jehož součástí je stavba stejného 

vlastníka 
0 

3 
Změny v okolí s vlivem 

na prodejnost nemovitých věcí 
II. bez vlivu 0 

4 
Vliv právních vztahů 

na prodejnost 
II. bez vlivu 0 

5 Ostatní neuvedené II. bez vlivu 0 

6 Povodňové riziko IV. 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu 

záplav 
1 

7 Význam obce III. Obce s počtem obyvatel na 5 tisíc 1 

8 Poloha obce I. Katastrální území Brna 1,15 

9 Občanská vybavenost I. Komplexní vybavenost 1,05 

IT P6 * P7 * P8 * P9 * (1 + P1 + P2 +P3 +P4 + P5) 1,2558 

 

Index polohy pro ubytovnu 

pi název znaku Číslo Popis pásma Hodnota 

1 Druh a účel užití stavby I. Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 1 

2 
Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí 

I. Rezidenční zástavba 0,04 

3 Poloha pozemku v obci II. Navazující na střed (centrum) obce 0,02 

4 
Možnost napojení pozemku 

na inženýrské sítě, které jsou 
v obci 

I. 
Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo 

obec bez sítí 
0 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 
I. 

V okolí nemovité věci je dostupná občanská 
vybavenost obce 

0 

6 Dopravní dostupnost k pozemku VI. 
Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré 

parkovací možnosti 
0 

7 Osobní hromadná doprava III. MHD – dobrá dostupnost centra obce 0 

8 
Poloha pozemku nebo stavby 

z hlediska komerční využitelnosti 
II. 

. Bez možnosti komerčního využití stavby 
na pozemku 

0 

9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0 

10 Nezaměstnanost II. Průměrná nezaměstnanost 0 

11 Vlivy ostatní neuvedené II. Bez dalších vlivů 0 

IP P1 * (1 + P1 + P2 +P3 +P4 + P5  + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11) 1,06 
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Příloha č. 13: Databáze bytových jednotek dispozice 2+1 

Číslo  
Dispozice 2+1 

Cena 

za měsíc 

1 

 

Nový kompletně zařízený byt k pronájmu 2+1 v Rezidenci Grohova, 

na ulici Grohova v Brně-Veveří s vlastní zahradou, společnou terasou, 

sklepem a krytým parkovacím stáním.   

Byt (84,2 m2) se nachází v kompletně nově zmodernizovaném 

secesním domě v 1. patře s výtahem. Chytré řešení vnitrobloku 

bytového domu, kde vzniká místo pro odpočinek v zahrádce 

či na útulné terase, která tvoří střechu podzemních garáží, které jsou 

v této lokalitě nutností. Byt je kompletně zařízený. Kuchyně (9,5 m2) 

je vybavena kuchyňskou linkou se spotřebiči: trouba, sklokeramická 

deska, myčka, digestoř, lednice s mrazákem, jídelní stolkem s dvěma 

židlemi. Ložnice (16,1 m2) je zařízena designovým čalouněným 

dvoulůžkem, nočními stolky, komodou z masivu a šatní skříní 

a orientovaná je do vnitrobloku. Z ložnice orientované do vnitrobloku 

se vchází přímo do vlastní zahrádky (40 m2). Parkovací místo + 2 000 

Kč. 

 

  

Podlahová plocha: 84 m2 

Užitná plocha: 84 m2 

Energie: 3 500 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-cast-

obce-veveri-ulice-grohova/1461993820#img=0&fullscreen=false 

22 900 Kč 
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Číslo  
Dispozice 2+1 

Cena 

za měsíc 

2 

Pronájem nového bytu 2+1 (cca 50m2 + balkón), novostavba, ulice 

Novotného Černá Pole s cenou 15 000 včetně internetu a energií. 

Před dvěma lety zrekonstruovaný byt je situovaný ve 2.NP cihlového 

domu ve stavu novostavby ve slepé uličce vilové čtvrti v Černých 

Polích na ulici Novotného v Brně. Výborná dostupnost, kousek do 

centra. Dispozice 2+1 s balkónem. Celý dům prošel nákladnou 

a zdařilou kompletní rekonstrukcí. Pokoje neprůchozí, prostorná 

koupelna se sprchovým koutem, umývadlem s osvětleným zrcadlem 

a topným žebříkem, toaleta zvlášť. Útulný byt s balkónem s výhledem 

do zahrady. Nová střecha a zateplení, kuchyňská linka s 

kombinovaným sporákem a troubou, odsavačem par. Dále zrcadlo 

a věšák s botníkem na chodbě, jinak nezařízený. Vybavení 

na fotografiích je stávajících nájemníků. 

Nájem včetně všech služeb, vysokorychlostního internetu UPC 

a energií 15000,-Kč 

 
Podlahová plocha: 50 m2 

Užitná plocha: 50 m2 

Energie: 2 000 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-cast-

obce-cerna-pole-ulice-

novotneho/237388124#img=5&fullscreen=false¨ 

13 000 Kč 
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Číslo  
Dispozice 2+1 

Cena 

za měsíc 

3 

 

Prakticky řešený byt 2+1 k pronájmu o velikosti 50 m2 na ulici 

Vídeňská. V bytě proběhla v r. 2014 celková rekonstrukce, nová 

koupelna a nový kotel Baxi, nová kuchyň - varná deska s troubou, 

digestoř, lednice s mrazákem. V pokojích a chodbě jsou na podlahách 

parkety, v kuchyni a koupelně dlažba. V bytě se nachází praktická 

spíž/komora. Byt je orientován do klidného vnitrobloku. 

Větší pokoj má 20 m2, menší pokoj ca. 11 m2, k dispozici je také sklep 

o velikosti 4 m2. Tento byt se nabízí jako nezařízený kromě uvedeného 

vybavení v kuchyni. Záloha na služby ve výši 3.000 Kč. Byt má 

výbornou polohu v centru města, v místě veškerá dopravní dostupnost 

a služby. 

   

Podlahová plocha: 50 m2 

Užitná plocha: 50 m2 

Energie: 3 000 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno--

videnska/1264992604#img=0&fullscreen=false 

12 500 Kč 
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Číslo  
Dispozice 2+1 

Cena 

za měsíc 

4 

 

Nabízíme pronájem bytu 2+1 sloužící jako ubytování pro zaměstnance 

(4-6 lůžek). Byt se nachází ulici Heršpická, v přízemí nemovitosti 

hotelového typu ve vyšším standardu. 

Byt sestává ze dvou samostatných neprůchozích místností, které 

mohou být vybaveny nábytkem - dvěma/třemi postelemi, 

konferenčním stolkem, křesly, šatními skříněmi, skříňkami a nočními 

stolky. Dále prostorná předsíň s vybavenou kuchyňskou linkou s 

lednicí a židlemi a jídelním stolem. Koupelna se sprchovým koutem, 

umyvadlem a samostatná toaleta. Nábytek je po domluvě možné 

vystěhovat/doplnit. Možnost využívání nadstandardních služeb jako 

stravováni v restauraci v přízemí, úklid, praní, žehlení apod. Veškerá 

občanská vybavenost v těsné blízkosti (obchody včetně potravin, 

restaurace, kavárny, pošta, banky). Bezdrátový internet v ceně nájmu. 

Předností je skvělá adresa, vzdálenost do centra 5 min. Možnost 

pronájmu nárokovaných parkovacích míst přímo u budovy za 1000,-- 

Kč/měsíc + DPH  

  

Podlahová plocha: 50 m2 

Užitná plocha: 50 m2 

Energie: 1 000 Kč 

Zdroj: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/byt/2+1/brno-cast-

obce-styrice-ulice-herspicka/2895593820#img=0&fullscreen=false 

3 900 Kč 
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Příloha č. 14: Databáze bytových jednotek dispozice 3+1  

Číslo  3+1 byty Cena za měsíc 

1 Pronájem bytu 3+1 v atraktivní klidné lokalitě s velmi dobrou dostupností do 

centra, Brno-Žabovřesky, na ulici Zeleného. Byt o celkové ploše 70 m2 se 

nachází v 1. NP/4 rodinného domu (byt je samostatný). Součástí bytu je jeden 

menší pokoj se vstupem z kuchyně, jeden větší průchozí pokoj, přes který 

vstup do třetího středního pokoje, koupelna se sprchovým koutem, samostatné 

WC, komora, předsíň a kuchyňka. Byt je nezařízený, je zde pouze kuchyňská 

linka se sporákem a troubou. Měsíční zálohy (přepis na nájemce) činí 2 500 

Kč/měsíc. K dlouhodobému pronájmu. Parkování před domem. Vhodné 

především pro 3-5 mladých pracujících lidí. 

  

Podlahová plocha: 70 m2 

Užitná plocha: 70 m2 

Energie: 2 500 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/byt/brno-

zeleneho/5b7eafaae8805470de78572e/?s-et=flat&s-ot=lease&s-l=OKRES-

3702&s-qc%5Bmaterial%5D%5B0%5D=brick&s-

qc%5BsubtypeFlat%5D%5B0%5D=31 

14 000 Kč 
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Číslo  3+1 byty Cena za měsíc 

2 K pronájmu ubytovací sekce 3+1 v komerčním hlídaném areálu přímo 

v centru Brna. Pouze pro studenty nebo mladé pracující. K nastěhování 

1.9.2018. Ubytovací smlouva na rok s možností prodloužení, poplatek 

za ubytování se platí měsíčně předem. Zálohy na energie činí 3800,-Kč z ceny 

pronájmu a vyúčtovávají se 2x do roka. Platba elektřiny ve velkoobchodní 

ceně, centrální plynové vytápění. Stěny i podlahy izolované. Počet osob není 

omezen, pokoje neprůchozí. Vybavení: kuchyňská linka, sklokeramická varná 

deska, možnost využití pračky. Internet - lze zřídit u místního poskytovatele 

za zvýhodněnou cenu, televize (anténa), kabelová televize - možnost využít 

telefonní linku.  

  

Podlahová plocha: 87 m2 

Užitná plocha: 87 m2 

Energie: 3 800 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/byt/brno-

podnasepni/5b60050aa26e3a2c85469fea/?s-et=flat&s-ot=lease&s-l=OKRES-

3702&s-qc%5Bmaterial%5D%5B0%5D=brick&s-

qc%5BsubtypeFlat%5D%5B0%5D=31 

17 300 Kč 



116 

Číslo  3+1 byty Cena za měsíc 

3 Nabízíme k dlouhodobému nájmu moderní byt 3 + 1 v 6. NP, 79 m2 plus 

balkón 4,2 m2 plus lodžie 1,5 m2 s výtahem, plně zařízený a nadstandardně 

vybavený v nově opraveném domě, v klidné ulici v centru Brna ve velmi 

žádané lokalitě, ulice Mášova (ulice za hotelem Continental). Obývací pokoj 

s otevřenou kuchyní a dřevěnou stěnou oddělenou ložnicí tvoří jeden velký 

prostor a má samostatnou lodžii s výhledem do ulice. Další pokoj je oddělen 

dveřmi a je s výhledem do vnitrobloku s udržovanou zahradou a se 

samostatným balkonem, v bytě je dále samostatná koupelna s vanou, která je 

obložena travertinem a samostatné WC. Byt je řešen ve spolupráci s 

architektem a je tvořivě a funkčně vyprojektován včetně spousty důmyslně 

navržených úložných prostor, vybavený atypickým interiérovým nábytkem  

na zakázku, spotřebiči značky Whirlpool a Miele, televizemi SONY, vytápění 

ústředním topením, měřidla na studenou i teplou vodu. Volný od 1.10.2018, 

popřípadě po domluvě. Služby 2 500 Kč/osoba/měsíc. 

  

Podlahová plocha: 85 m2 

Užitná plocha: 79 m2 

Energie: 2 500 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/byt/brno-

masova/5b4c7d92a26e3a56c40022b7/?s-et=flat&s-ot=lease&s-l=OKRES-

3702&s-qc%5Bmaterial%5D%5B0%5D=brick&s-

qc%5BsubtypeFlat%5D%5B0%5D=31 

22 000 Kč 
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Číslo  3+1 byty Cena za měsíc 

4 Nabízíme Vám krásný podkrovní byt na ulici Minská, z které se dostanete 

bez problému do cca 8min. prostřednictvím MHD do centra. Podkrovní byt 

3+1 (podlahová plocha 70m2). Velkou výhodou je, že byt je zcela vybavený. 

Z předsíně jsou hned dva vchody do samostatných pokojů. V prvním pokoji 

je manželská postel, úložné skříně pro Vaše věci a v druhém pokoji velký 

pracovní stůl. Na konci chodby je vstup do kuchyně, která byla nedávno 

rekonstruovaná, tudíž bude vaření ještě o něco příjemnější. O vybavení 

v kuchyni se také nemusíte starat, je vybavena myčkou, ledničkou 

a samozřejmě sporákem. Uprostřed kuchyně je také jídelní stůl se čtyřmi 

židlemi. Jako poslední, nejprostornější pokoj, který je naproti kuchyně lze 

využít jako obývák či pracovnu. Je vybaven velkou obývací stěnou s 

poličkami a pracovním stolem. Do tohohle pokoje jde z velkého okna 

dostatek denního světla, takže byt je prosvícený. Koupelna je vybavena 

vanou a pračkou, WC je odděleně. K bytu náleží sklepní kóje 

  

Podlahová plocha: 70 m2 

Užitná plocha: 70 m2 

Energie: 400 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/byt/brno-

minska/5a872a64a26e3a4d7821d840/?s-et=flat&s-ot=lease&s-l=OKRES-

3702&s-qc%5BsubtypeFlat%5D%5B0%5D=31 

14 000 Kč 
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Číslo  3+1 byty Cena za měsíc 

5 Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 3+1 se zimní zahradou a parkováním 

v Žabovřeskách na ul. Kroftové. Cihlový byt se třemi samostatnými pokoji 

se nachází ve 2. patře domu bez výtahu. Bytová jednotka se nabízí 

nezařízená. Celková plocha bytu 91,97 m2. 

Výměra bytu: - pokoje 21,79 m2 + 17,31 m2 + 24,86 m2 - kuchyň 8,24 m2, 

hala 8,34 m2, komora 2,97 m2 - koupelna 3,78 m2, WC 1,04 m2, balkón 2,89 

m2 - zimní zahrada 7,22 m2. 

Vybavení bytu: - kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči (myčka, trouba, 

varná deska, digestoř, lednice s mrazákem). Koupelna se sprchovým koutem 

a WC, centrální plynové vytápění domu s měřením, zimní zahrada orientova

ná do zahrady, vlastní parkovací stání před domem. Cena měsíčního pronáj

mu ve výší 16.500,- Kč + 3.000,- Kč záloha na energie a služby. Vratná 

kauce ve výší 33.000,- Kč. K nastěhování od 1. září 2018. 

  

Podlahová plocha: 91 m2 

Užitná plocha: 91 m2 

Energie: 3 000 Kč 

Zdroj: https://reality.idnes.cz/detail/pronajem/byt/brno-

kroftova/5b84143be88054537d4c718e/?s-et=flat&s-ot=lease&s-l=OKRES-

3702&s-qc%5Bmaterial%5D%5B0%5D=brick&s-

qc%5BsubtypeFlat%5D%5B0%5D=31 

16 500 Kč 
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Příloha č. 15: Výpočet ceny nájemného za bytové jednotky 2+1 

Č. Cena požadovaná KCR 

Cena 

po redukci 

na pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

 Kč 

za měsíc 
Kč/m2  Kč/m2 Poloha Plocha Parkování 

Stav 

nemovitosti 
Vybavení Jiné 

Posouzení 

znalce 

K1×… × 

K8 
Kč/m2 

1 22900 272 0,95 258 1,05 1,05 0,95 0,98 1,05 1,10 1,05 1,24 208 

2 13 000 260 0,95 247 0,98 1,00 0,90 0,98 0,95 1,05 0,98 0,84 292 

3 12 500 250 0,95 238 1,00 1,00 0,90 0,98 0,98 1,05 1,00 0,91 262 

4 3 900 78 0,95 74 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 0,98 0,95 0,84 88 

Celkem průměr Kč/m2 212 

Minimum Kč/m2 88 

Maximum Kč/m2 292 

Směrodatná výběrová odchylka Kč/m2 90 

Pravděpodobná spodní hranice Kč/m2 122 

Pravděpodobná horní hranice Kč/m2 302 

Cena nájemného za bytovou jednotku za měsíc 

Byt č. 1 [m2] 66,2 Kč/m2 14 064 

Byt č. 3 [m2] 53,78 Kč/m2 11 425 

Byt č. 4 [m2] 66,45 Kč/m2 14 117 

IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8) 

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00 
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Příloha č. 16: Výpočet ceny nájemného za bytové jednotky 3+1 

Č. Cena požadovaná KCR 

Cena 

po redukci 

na pramen 

ceny 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 IO 

Cena 

oceňovaného 

objektu 

odvozená 

 Kč 

za měsíc 
Kč/m2  Kč/m2 Poloha Plocha Parkování 

Stav 

nemovitosti 
Vybavení Jiné 

Posouzení 

znalce 

K1×… × 

K8 
Kč/m2 

1 14 000 200 0,95 190 0,98 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 0,98 0,89 212 

2 17 300 199 0,95 189 1,10 1,00 0,90 0,95 0,98 1,00 0,98 0,90 209 

3 22 000 259 0,95 246 1,10 1,00 0,90 1,10 1,10 1,05 1,10 1,38 178 

4 14 000 200 0,95 190 1,05 0,99 0,90 1,10 1,10 1,05 1,05 1,25 152 

5 16 500 181 0,95 172 0,99 1,00 1,00 1,00 0,98 1,05 1,05 1,07 161 

Celkem průměr Kč/m2 182 

Minimum Kč/m2 152 

Maximum Kč/m2 212 

Směrodatná výběrová odchylka Kč/m2 27 

Pravděpodobná spodní hranice Kč/m2 155 

Pravděpodobná horní hranice Kč/m2 210 

Cena nájemného za bytovou jednotku za měsíc Byt č. 2 [m2] 89,69 Kč/m2 16 368 

IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6 × K7 × K8) 

U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00 
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Příloha č. 17: Výpočet celkové průměrné ceny za energie 

Teplovod [26] 

Průměrná spotřeba za rok/m2 … 0,3 GJ  

Cena za 1 GJ … 552 Kč 

 

Elektrická energie [27] 

Celková spotřeba elektrické energie 

byt č. plocha v m2 vaření spotřebiče celkem 

1 66,2 913,00 1 651,00 2 564,00 

2 89,69 545,00 1 651,00 2 196,00 

3 53,78 913,00 1 651,00 2 564,00 

4 66,45 913,00 1 651,00 2 564,00 

Celkem 
kWh/rok 

276,12 3 284,00 6 604,00 9 888,00 

 

Voda [28] 

Vodné … 37,08 Kč/m3 

Stočné … 38,66 Kč/m3 

Celkem … 75,74 Kč/m3 

Kapacita ubytovny … 18 obyvatel  

Spotřeba vody litrů/den litrů/rok Kč/l/rok 

Spotřeba na 1 obyvatele 109,20 39 858,00 3 018,84 

Při max. kapacitě ubytovny 1 965,60 717 444,00 54 339,21 

 

 

Celková spotřeba tepla 

byt č. plocha v m2 GJ/rok Celkem Kč 

1 66,2 19,86 10 962,72 

2 89,69 26,907 14 852,664 

3 53,78 16,134 8 905,968 

4 66,45 19,935 11 004,12 

Celkem 45 725,472 
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Internetové připojení 

Internet 
Kč/měsíc Počet bytových jednotek Kč celkem 

399,00 4,00 1 596,00 

 

Celkové náklady 

 

 

 

Příloha č. 18: Výpočet nákladů na sportovní halu a ubytovnu 

Stávající sportovní hala 

Druh nákladu Hodnota Kč/rok 

Opravy a údržba nemovitosti 0,8 % z reprodukční ceny 187 313,18 

Daň z nemovitosti Dle zákona č. 338/1992 Sb. 10 080,00 

Pojištění nemovitosti 0,05 % z reprodukční ceny 11 707,07 

Náklady na správu 3 % z příjmů 6 724,34 

Novostavba ubytovny 

Druh nákladu Hodnota Kč/rok 

Opravy a údržba nemovitosti 0,8 % z reprodukční ceny 86 606,27 

Dan z nemovitosti Dle zákona č. 338/1992 Sb. 6 892,79 

Pojištění nemovitosti 0,05 % z reprodukční ceny 10 825,78 

Náklady na správu 3 % z příjmů 15 840,00 

Náklady celkem ∑ 335 989,44 

 

 

 

 

 

Druh energie Náklady celkem/rok 
Max. kapacita 

obyv. 
Cena celkem 

na 1 
Cena za měsíc 

na 1 obyv. 

Teplo 45 725,47 18,00 2 540,30 211,69 

Elektrická 
energie 

40 046,40 18,00 2 224,80 185,40 

Voda 54 339,21 18,00 3 018,84 251,57 

Internet 19 152,00 18,00 1 064,00 88,67 

Celkem 159 263,08 18,00 8 847,95 737,33 
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Příloha č. 19: Výpočet výnosové hodnoty pro halu a ubytovnu 

 

Zbytková cena R 

Cena s opotřebením pro rok 2028 
Cena stavby bez 

opotřebení pro rok 2018 
opotřebení Zbytková cena 

Sportovní hala 23 414 147,51 0,30512 16 270 069,65 

Ubytovna 21 651 567,31 0,13625 18 701 541,26 

Zbytková cena celkem 34 971 610,91 

 

Výnosová hodnota v Kč 

Čisté roční nájemné ČN 416 155,36 

Míra kapitalizace i [%] 7,00 

Úročitel q (1 + i/100) 1,07 

Doba pronájmu [roky] 10,00 

Zásobitel z ((q^10)-1)) / ((q^10)*i/100) 7,02 

Zbytková hodnota nemovitosti po 10 letech R 34 971 610,91 

Výnosová hodnota ČN * z + R/q^10 20 700 694,75 
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Příloha č. 20:  Fotogalerie 

 

Foto č. 1: Sportovní hala z venku 

 

 

Foto č. 2: Pohled na pozemek a halu z boku 
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Foto č. 3: Uvažovaný pozemek pro výstavbu ubytovny 

  

 

Foto č. 4: Sportovní plocha 1NP 
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Foto č. 5: Sportovní plocha 1PP 

 

 

Foto č. 6: Vchod a schodiště 
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Foto č. 7: Sprchy 

 

Foto č. 8: Bufet 
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Foto č. 9: Chodba a prostor šaten 

 

 

Foto č. 10: Šatna 



129 

Příloha č. 21: Výkresová dokumentace – stávající objekt 
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Příloha č. 22: Výkresová dokumentace ubytovny 
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