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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje posouzení hlavních odlišností v postupech při stanovení 

obvyklé ceny nemovitostí mezi standarty Royal Institute of Chartered Surveyor´s a oceňovacími 

modely v ČR.  

První kapitoly jsou věnovány historickému vývoji oceňování nemovitostí v obou 

případech a dále definici obecných pojmů souvisejících s danou problematikou. Další kapitoly se 

věnují porovnání hlavních charakteristických znaků obou metod.  

V praktické části jde o jednoduchou ukázku stanovení obvyklé ceny nemovitosti pomocí 

obou metod a porovnání výsledků.  

Závěrem této diplomové práce je vyhodnocení získaných výsledků. 

 

ABSTRACT 

The master’s thesis is focused on the main differences related with evaluation by Royal 

Institute of Chartered Surveyor´s standard (RICS) and with evaluation methods currently used in 

Czech Republic. 

First chapters are all about historical development of evaluations methods - RICS and 

Czech evaluation methods, general definitions and ideas connected with this scope. Next chapters 

explain differences of essential characters of both methods.  

In the field of this study there is simple illustration how to obtain market value by 

evaluation of both these methods and comparison of results. Conclusion of this master’s thesis 

includes consideration of the results. 
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1. ÚVOD 

„Zdá se, že se trh ubírá směrem k rozvoji a aplikaci mezinárodních oceňovacích 

standardů.“ 

(EU Commission, 2007) 

 

Z hlediska oceňování nemovitostí je nutno věnovat pozornost událostem, které se týkají 

evropského i globálního vývoje. Jako významný krok, kterým se významně přibližuje celá EU ke 

sjednocení oceňovacích standardů, je harmonizace účetnictví, ke kterému dochází na základě 

směrnice 2003/51/EC Evropského parlamentu a Rady z 18. června 2003.  

Tato směrnice upravuje povinnost používání mezinárodních účetních standardů 

(IAS/IFRS) pro určité typy účetních jednotek. Jako prvních se dotkla tato povinnost společností, 

které byly registrované na burzách cenných papírů. Dalším krokem byla zavedena možnost, kdy 

bylo členským státům umožněno rozšířit tuto povinnost i o společnosti neregistrované na burzách 

cenných papírů, popřípadě začlenit všechny společnosti, které vyhotovují individuální účetní 

závěrku.  

Na našem území tato směrnice nabyla účinku od 1. 1. 2006 a a jejím důsledkem dochází 

k ovlivnění regulace a vedení účetnictví zejména v oblasti oceňování majetku. Úprava totiž 

rozšiřuje možnosti používání reálných čili tržních hodnot. 

Autor této diplomové práce se domnívá, že faktickým smyslem této směrnice není jen 

sjednocení účetnictví, ale sjednocení trhů formou rovných pravidel oceňování svého účetního 

majetku pro všechny jeho účastníky. V současnosti jsou tato pravidla sice omezena velikostí 

základního jmění společnosti, ale jelikož se týkají především finančních institucí, které poskytují 

úvěry, běžná praxe je v současnosti taková, že pro získání odhadní hodnoty majetku souvisejícího 

s procesem získání úvěru používají banky buď metodologii IVS (International valuation 

standards) nebo RICS (Royal institute of chartered surveyors). Tyto metody jsou mezinárodně 

uznávanými metodami oceňování majetku. 
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2. HISTORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

2.1.  HISTORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ČR 

Pro ucelení představy o tom, na jakých základních kamenech stojí současné oceňovací 

předpisy pro oceňování nemovitostí na území České republiky, považuji za důležité podívat se 

zpátky do minulosti.  Je třeba si uvědomit, že při vývoji oceňování nemovitostí v ČR sehrály 

nemalou úlohu jednotlivé události, kterými naše země v minulosti prošla. 

Důležité je zejména zdůraznit význam průmyslové revoluce, která ovlivnila ekonomické 

dění v celosvětovém měřítku, první (1914-1918) a druhou světovou válku (1939-1945), rozpad 

Rakouska-Uherska a vznik samostatného Československa (1918), politický převrat (1948), jehož 

důsledkem byla zásadní změna politického systému, konec tržního hospodářství a převrat 

právních vztahů. Nemalou měrou jistě do dalšího vývoje zasáhla Globalizace, sametová revoluce 

(1989), a členství ČR v EU. Tři posledně zmíněné aspekty se však dle mého názoru nejen 

podílely na naší historii, ale předpokládám, že se nadále budou podílet i na vývoji budoucím. 

Zřejmě nejstarším oceňovacím předpisem na našem území je patent č. 208 ř. z. ze dne 9. 

srpna 1854. Obecně se však považuje za počátky oceňování na našem území rok 1897, kdy bylo 

vydáno Nařízení ministrů práv, věcí, vnitra a orby č. 175/1897 Sb. říšských zákonů a nařízení, o 

odhadech nemovitostí, tzv. odhadní řád nemovitostí. Tento předpis platil do rozpadu Rakouska-

Uherska a dále do 15. 7. 1933 fungování samostatného Československa.  

V odhadním řádu z roku 1933, který je v podstatě upravenou verzí odhadního řádu 

předchozího, najdeme vládní nařízení č. 100/1933 Sb., vydávající předpisy o odhadu nemovitosti 

v exekučním řízení, které obsahuje pravděpodobně jednu z prvních zmínek o odhadu tržní ceny 

porovnávací metodou. Např. § 17 řeší tuto problematiku takto: 

Pro vyšetření odhadní hodnoty buď volen takový způsob, který zaručuje, že jím vyšetřená 

odhadní hodnota se co nejvíce přiblíží ceně, kterou za daných poměrů bylo by možno dosáhnouti 

za vydražované nemovitosti. Pravidelně se odhadní hodnota stanoví buď zjištěním prodejní 

hodnoty (hodnoty obchodní, tržní), a to u pozemků podle jednotek plošné míry, u budov podle 

jednotek zastavěné plochy (popř. jednotek obestavěného prostoru)…   
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§ 19 tohoto předpisu dále přesněji definuje, jakým způsobem se stanoví cena porovnávací 

metodou: 

Stanoví-li se odhadní hodnota zjištěním prodejní hodnoty, buď přihlíženo k prodejním 

cenám nemovitostí stejného druhu v krajině obvyklým a k obvyklému pachtovnému… Znalci jsou 

povinni odůvodniti prodejní hodnotu pokud možno určitými obdobnými případy a nikoliv jen 

povšechnými údaji. [4] 

 

Pro další mapování historického vývoje oceňování na území České republiky, použiji 

metodiku Ing. Lubomíra Weigela pro dělení jednotlivých oceňovacích období z hlediska tvorby 

cen nemovitostí. Ten dělí toto období na 4 etapy (obr. 1): 

1) Etapa let 1897 - 20. 6. 1939, pro které byla charakteristická volná tvorba cen nemovitostí, 

ovlivňována pouze zákonitostmi nabídky a poptávky na trhu s nemovitostmi. Toto období 

bývá též označováno jako „zlatý věk oceňování“. Konec této etapy se datuje k 20. 6. 

1939, kdy byly na území ČR vyhlášeny tzv. STOPCENY, což byly nejvyšší ceny 

k tomuto datu. Smyslem nařízení bylo zastavit nepřiměřené navyšování cen po vzniku 

tzv. Protektorátu Čechy a Morava a jeho začlenění do Velkoněmecké říše. 

2) Etapa od 20. 6. 1939 - 20. 4. 1964, jež je charakteristická především regulací tvorby cen 

nemovitostí a to centrálním orgánem státu. Trh s nemovitostmi pomalu skomíral, byla 

uvedena vyhláška č. 73/1964 Sb., jejímž účinkem zanikla platnost STOPCEN. 

3) Etapa let 1964 - 1990 je charakteristická svou povahou centrálně direktivní tvorby cen 

nemovitostí. Ceny nebylo možno určovat pomocí trhu, protože žádný neexistoval. Ty 

určovaly centrální orgány státu a to zcela jednotně a plošně na celém území tehdejšího 

státu. Ceny byly naprosto stejné, ať se nemovitost nacházela ve městě, na vesnici, nebo na 

samotě u lesa.  

4) Etapa od 1990 - po současnost, je charakteristická změnou společenských poměrů, 

opětovným vytvořením tržního hospodářství, s tím souvisejícím odklonem od centrálně 

direktivní tvorby jednotných cen a postupném dosažení volné tvorby cen nemovitostí. [7] 
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2.2.  HISTORIE A VÝVOJ OCE ŇOVÁNÍ RICS 

 

2.2.1. Úvod 

Rapidní nárůst industrializace a urbanizace v 19. a 20. století jako doprovodného jevu 

tehdy probíhající průmyslové revoluce je i období, které zároveň souvisí se vznikem 

odhadcovské profese tak, jak ji známe dnes. Jelikož počátky průmyslové revoluce jsou spojovány 

s Velkou Británií, jsou zde dopady tohoto převratného a pravděpodobně nejdůležitějšího období 

v historii lidských dějin - jak se na tom shodují mnozí historikové - asi nejmarkantnější. Je 

důležité si uvědomit zásadní změny, kterými tehdejší společnost prošla. [14] 

Jen ve stručnosti stojí za zmínku: 

• rozvoj těžebního průmyslu důsledkem zvýšené poptávky (dominuje železná ruda a uhlí) 

• centralizace výroby - velkovýroba (s tímto úzce souvisí i pojem urbanizace) 

• vyšší stupeň dělby práce (rozdělení obyvatelstva do tříd) 

• intenzivní technický pokrok (James Watt - parní stroj) 

• rozšíření kapitalismu (zanikají původní hospodářské a společenské systémy a normy) 

 

Právě pojem urbanizace je pro začátky odhadcovské profese klíčový. Velká Británie je 

v současnosti státem s nejvyšší mírou obyvatel žijících ve městech, tj. cca 90 % celé populace. 

V České republice je to jen pro srovnání zhruba 75 %, v rozvíjejících se ekonomikách jako je 

třeba Čína je to jen 48 %. 

Poněkud přesněji definuje urbanizaci urbanistická teorie, která v ní vidí „mnohostranný 

sociálně-ekonomický proces“ vyznačující se stěhováním obyvatelstva do měst, růstem měst, 

změnami funkčního využití území sídel, koncentrací, intenzifikací a diferenciací městských 

druhů činností (funkcí) nebo výroby v širokém smyslu slova, vznikem nových forem a 
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prostorových struktur osídlení a rozšířením městského způsobu života se specifickou strukturou 

styků, kulturou, systémem hodnotových orientací atd. [15] 

 

 

obr. 2 - Rozdílnost v osídlení Velké Británie, jenž je výsledkem průmyslové revoluce a 

urbanizace probíhající v letech 1701 - 1911 

 

Souhrnem je tedy možné říci, že lze urbanizaci v souvislosti s průmyslovou revolucí, 

potažmo potřebě lidí stěhovat se za prací do měst, připsat rozvoji realitního trhu, který stojí na 

samotném počátku potřeby odhadu ceny nemovitosti. 
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2.2.2. Historie RICS 

The Royal Institute of Chartered Surveyors - Královský institut autorizovaných odhadců 

(dále jen RICS) je nezávislý sbor profesních odhadců nemovitostí, geodetů, zeměměřičů a 

stavebních architektů z Velké Británie a ostatních suverénních států. RICS poskytuje vzdělávání 

a školení v oblasti standardů, chrání své zákazníky vlastními striktními zákoníky metodických 

postupů a dále funguje jako poradce vlády či národních a nadnárodních společností. Mottem 

RICS je: „Est modus in Rebus“. Volným překladem to znamená: „Věci mají svou míru“. Význam 

tohoto motta spočívá tedy v tom, že vše okolo nás je nějakým způsobem měřitelné. 

Organizace RICS byla založena v Londýně po setkání 49 odhadců v hotelu u 

Westminsterského opatství dne 15. června 1868. Těchto 49 mužů spolu působilo v jakémsi 

profesním sdružení, které neslo jméno Klub odhadců. Jako předseda byl inaugurován John 

Clutton, který byl mimo jiné zakladatelem realitní kanceláře Clutton´s estate agency, která je 

dodnes jednou z největších na území Velké Británie. Od této chvíle nesla organizace jméno 

Institut odhadců. Královskou autorizaci obdržel institut v roce 1881 a později v roce 1921 se stal 

patronem této společností sám král George V. Jedním z dalších významných milníku RICS je rok 

1981, kdy došlo v reakci na neudržitelnou situaci globální finanční krize ke vzniku organizace 

IVSC - International Valuation Standart Committee, kde RICS byla jedním ze zakladatelů.   

V současnosti je RICS jednou z největších společností svého druhu na světě. Její ústředí 

je nedaleko místa jejího vzniku v Londýně a na území Velké Británie má celkem 14 regionálních 

kanceláří. V roce 2009 měla společnost přímé zastoupení nebo přidruženou působnost na území 

146 zemí a ke členství v organizaci se hlásilo více než 159 000 lidí na celém světě. Ačkoliv 

majoritní podíl na členské základně má stále Velká Británie, velice silné zastoupení mají země 

Commonwealthu jako je Kanada, Austrálie nebo Hong Kong. Členství na území kontinentální 

Evropy, Asie, Středního východu, Severní Afriky a Indie však roste velmi rychlým tempem. [16] 
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2.2.3. RICS Red Book 

V roce 1974 RICS vydává svoje první oceňovací standardy, které jsou v současnosti mezi 

širokou veřejností známy pod označením „Red Book“. Tyto standardy, které byly zprvu 

používány pro účely ocenění majetku uvedeného v účetnictví, se na území Velké Británie staly 

od roku 1991 závazné pro veškeré oceňování majetku. Jejich smyslem je zaručení se za vysoký 

stupeň integrity, srozumitelnosti a objektivnosti, a za to, že klient dostane servis vysoké kvality, 

jehož úroveň je zaručena tímto standardem kdekoliv na světě.  

Standardy jasně a striktně definují kriteria potřebná ke splnění kvalifikace odhadce, 

postup následující v případě porušení objektivity či nezávislosti odhadce, základy ocenění, 

hypotézy, materiální podstatu přípravy odhadu, minimální rozsah zprávy odhadu, apod. RICS 

dále ve svých standardech uvádí, že plně akceptuje oceňovací principy, procedury a definice IVS 

a tyto si i osvojuje. [5] 

 

2.2.4. Členství v RICS  

Členství v RICS je možné docílit čtyřmi možnými způsoby - akademickou cestou, 

absolvováním kurzu, technickým vzděláním v oboru, nebo nabytím zkušeností a profesním 

postavením. Získáním členství však celý proces zdaleka nekončí. Pro udržitelnost a zaručení 

vysokého standardu práce členů RICS jsou všichni členové povinni pravidelně prokazovat své 

hluboké vědomosti a kvality v rámci přezkušování a účastnit se tzv. programu kontinuálního 

profesního rozvoje. 
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obr. 3 - Tmavším odstínem jsou vyznačeny státy s působností RICS 

 

Mimo své vlastní rozšíření RICS vynakládá úsilí o rozvoj a zkvalitnění profese odhadců 

ve spolupráci s dalšími mezinárodními profesními organizacemi. Své plné členství, maximální 

podporu a účast na zpracovávaných projektech má RICS v organizacích, mezi které patří: 

• FIG   Federation Internationale des Geometres 

• IVSC   International Valuation Standards Committee  

• ISPRS  International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

• ISM   International Society for Mine Surveying 

• WAVO  World Association of Valuation Organisations 

• ICEC  International Cost Engineering Council 

• IPMA  International Project Management Association 
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• FIDIC  International Federation of Consulting Engineers 

• FIABCI  Federation Internationale des Professions Immobilieres 

 

Za téměř 150 let svého působení se pole působnosti této organizace z odhadcovské 

profese rozvinulo i do dalších profesních odvětví, ve kterých mimo jiné poskytuje RICS své 

poradenské služby. Seznam profesních skupin s působností RICS ilustruje následující tabulka 1 

[16]: 

 

PROFESNÍ SKUPINY RICS 

BUDOVY POZEMKY 
STAVEBNICTVÍ A 

ENVIROMENT 

historické památky a umění environment stavební dozor 

komerční budovy plánování a rozvoj oceňování stavebních prací 

řešení sporů rozvoj venkova projekt management 

facilities management mineralogie a odpady konstrukce 

stroje a aktiva geomatika vady a poruchy budov 

správa a poradenské služby  pojištění 

rezidenční bydlení   

oceňování   

fórum památkové péče   

tab. 1 - profesní skupiny RICS 
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2.2.5. RICS EU 

RICS se zastoupením v Evropě vznikl v roce 1993 a své ústředí má v Bruselu. O 

legislativní výhodě a možném vlivu na změny v zákonech v tomto případě není jistě pochyb. 

V roce 2009 se ke členství v RICS na území kontinentální Evropy hlásilo celkem 8 507 členů. 

 

Hlavními cíli, které si RICS Europe v současnosti vytyčila je: 

• zavádění a zvyšování významu, prestiže a kvality profese autorizovaných odhadců na 

evropských trzích 

• vybudování vzdělávacích zařízení a zavedení profesních standardů v celé Evropě 

• hájení profesních zájmů v Evropských institucích 

• poskytovaní expertního poradenství na poli Evropských realitních trhů a 

environmentálních otázek ve stavebnictví 

 

Výbor RICS Europe, který se skládá výhradně ze členů organizace, se setkává celkem 

třikrát do roka a během těchto setkání se věnuje projednávání Evropské strategie, monitoringu 

průběhu vytyčených cílů a mimo jiné se též věnuje růstu členské základny. [14] 

 

2.2.6. RICS na území ČR 

V roce 2006 rozšířila společnost RICS svoji přímou působnost i o území České republiky. 

Založení se účastnilo 40 členů společnosti, kteří se v té době pohybovali na českém realitním 

trhu. U tohoto aktu byl přítomen i tehdejší viceprezident společnosti Peter Goodacre. V listopadu 

roku 2010 byl počet členů působících v RICS Czech 115 členů. [14] 
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2.3.  HISTORIE A VÝVOJ IVSC A IVS 

 

2.3.1. Historie IVSC 

Globální finanční krize, která proběhla v 70. letech minulého století, jasně indikovala 

význam a důležitost odborného přístupu k oceňování nemovitostí. Na samém počátku této krize 

byla totiž přílišná rozmanitost v praktikách oceňování, především na území USA a Velké 

Británie.  

Zrychlující se tempo globalizace investičních trhů a nedorozumění mezi profesními 

odhadci působícími za hranicemi svých států bez existence jakýchkoliv mezinárodních 

oceňovacích standardů, vedly v té době členy technické komise RICS a představitele sdružení 

U.S. profesních znalců ke konstruktivní diskusi, jejímž výsledkem bylo v roce 1981 založení 

organizace pod názvem - The International Assets Valuation Standards Committee (TIAVSC). 

[6] 

Dalším důležitým obdobím vedoucím k rozšíření mezinárodních oceňovacích standardů 

byla „Schneiderova aféra“ v Německu v roce 1994, která je připisována žalostným oceňovacím 

normám a špatné odbornosti znalců. Podobné příčiny měly na svědomí pád banky Bank of 

Commerce v Bangkoku v roce 1997. Druhá zmíněná událost měla za následek pád burzovních 

trhů v Jižní Koreji, Malajsii a Indonésii. Aby toho nebylo málo, následkem kolapsu v Asii se do 

problémů dostaly i dluhopisy emitované ruskou vládou. Souhrou těchto na sebe navazujících 

okolností došlo k zastavení nejdéle trvajícího ekonomického růstu v americké historii. [17] 

V roce 1994 se komise TIAVSC rozhodla pro změnu svého jména a došlo tak 

k přejmenování organizace na International Valuation Standards Committee (IVSC), jak ji známe 

dnes. Původně anglo-americká snaha o sjednocení oceňovacích standardů, se na základě 

mezinárodních potřeb vzhledem k propojenosti trhů vlivem globalizace, stává funkčním 

mezinárodním orgánem jak v pojetí svých cílů, tak i svým členským přístupem. 
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2.3.2. Hlavní úlohy IVSC 

Organizace IVSC, která má v současnosti sídlo v Londýně a která byla založena členstvím 

20 různých asociací z 20 různých členských států, je v současnosti zastoupena v 52 zemích světa. 

Organizace má status nevládní organizace (NGO - Non-Governmental Organisation) a je členem 

Spojených Národů (UN - United Nations).  

Mezi její hlavní činnosti patří spolupráce se členskými státy, správa jejich vzájemných 

vztahů a spolupráce s  množstvím mezinárodních agentur a organizací jako např.: 

• the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

• the World Bank 

• the International Monetary Fund (IMF) 

• the World Trade Organization (WTO) 

• the Commission of the European Union 

• the Bank for International Settlements (BIS) 

• the International Organization of Security Commissions (IOSCO) 

• the International Accounting Standards Board (IASB) 

• the independent standards setting boards of the International Federation of Accountants 

(IFAC) 

• the International Auditing and Assurance Standards Board 

 

 

 

 



23 

 

Mezi hlavní úlohy IVSC v současnosti patří formulace a publikace oceňovacích 

standardů/norem, které slouží ve veřejném zájmu jako jakýsi procedurální průvodce pro 

hodnocení aktiv pro finanční zprávy podniků a firem. Dále se IVSC zabývá rozšiřováním těchto 

norem do ostatních zemí, ve kterých dosud nejsou IVS používány a jejich aplikací, popř. 

harmonizací se standardy, které jsou v těchto zemích používány. 

Fakt, že některé ze zemí, jako např. Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika, 

Tanzanie, Malawi, Rumunsko či Slovinsko, adoptovali IVS jako národní oceňovací standardy, a 

také to, že jsou tyto standardy vydávány od roku 2005 v ruském, slovenském, finském, 

portugalském a několika dalších jazycích, je nesporným náznakem toho, jak velký potenciál a 

význam pro budoucnost oceňovacím standardům IVSC náleží. [6] 

 

2.3.3. Význam IVS 

Standardy, které jsou nejdůležitějším výstupem IVSC, představují komplexní soubor 

standardů, postupů a metodických směrnic, jejichž úkolem je ulehčit a napomáhat 

obchodu s majetkem na mezinárodních trzích a zaručit tak určitou stabilitu. Harmonizace rozdílů 

v metodách používaných v různých státech je také jedním z dílčích cílů.  

Mezi základní cíle IVS patří: 

• zjednodušení mezinárodních transakcí a přispění tak k větší funkčnosti a rozvoji 

mezinárodních trhů především podporou transparentnosti při sestavování účetních 

uzávěrek a spolehlivým oceňováním pro účely půjček a hypoték 

• nastavení kritérií pro porovnávání profesní způsobilosti znalců 

• vytvoření standardů pro potřeby oceňování a sestavování účetních uzávěrek 

 

V některých případech je postup IVS ve srovnání s místní praxí diametrálně odlišný od 

metodologie místní praxe, popř. legislativy. V takových případech by měl znalec přesně stanovit 

vzniklé rozdíly, vyčíslit hodnoty těchto rozdílů a následně je odůvodnit. [6] 
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3. ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ V ČR 

Základní pojmy a názvosloví běžně používané v oboru oceňování jsou nedílnou součástí 

této práce. V této kapitole jsou uvedeny vybrané definice, kterým je třeba dobře porozumět pro 

správné pochopení problematiky, která je hlouběji rozvedena v kapitolách následujících.  

 

3.1. ZNALEC A ZNALECKÁ ČINNOST 

V současné době upravují znaleckou činnost na území ČR následující dokumenty: 

• zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

• vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení výše zmíněného 

zákona 

• směrnice Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 15. 2. 1973 č. 10/1073, o 

organizaci, řízení a kontrole znalecké a tlumočnické činnosti 

 

Ve smyslu výše uvedeného zákona se znaleckou činností rozumí znalecká činnost před 

státními orgány a znalecká činnost prováděná v souvislosti s právními úkony občanů nebo 

organizací. V případě vypracování znaleckého posudku pro občany či organizace, musí znalec 

posoudit, zda se jedná o právní úkon či nikoliv. Naproti tomu v řízení před státními orgány toto 

zkoumat nemusí. [2] 

Znalec je jmenován do funkce ministrem spravedlnosti nebo jej jmenuje z jeho pověření 

předseda krajského soudu v kraji, ve kterém má znalec uvedené své trvalé bydliště. Jmenování 

znalce do funkce je však podmíněno splněním následujících, zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích 

a tlumočnících, stanovených podmínek:  

• „ české státní občanství (tato podmínka může být prominuta ministrem spravedlnosti) 

• potřebné znalosti a zkušenosti v oboru 

• osobní vlastnosti (takové, aby dávaly předpoklad řádného výkonu znalecké činnosti) 

• souhlas uchazeče se jmenováním.” [8] 
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3.2. ODHADCE 

 „Odhadce je osoba, která má potřebnou kvalifikaci, schopnosti a zkušenosti v provádění 

ohodnocování. Odhadce je osoba s dobrou pověstí.” [2] 

Odhadcovskou činnost je možno provádět jen na základě koncesované živnosti oceňování 

majetku, avšak posudky, které jsou na základě této živnosti vypracované, nemají takovou váhu 

jako posudky vypracované znalcem, a to především proto, že takto zpracovaný odhad nevyžaduje 

žádný předpis na území ČR. Činnost odhadce majetku upravuje novela živnostenského zákona č. 

130/2008 Sb., z 20. 3. 2008, která vstoupila v platnost od 1. 7. 2008. 

 

3.3.  NEMOVITOST 

Termín nemovitost přesně definuje § 119 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) 

následovně: 

„Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“ [9] 

 

3.3.1. Stavba 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jsou 

stavby vymezeny jako veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií 

bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, na účel použití 

stavby nebo dobu jejího trvání.[10]  

Termínem dočasná stavba tento zákon dále vymezuje situaci, u které stavební úřad 

předem omezí dobu trvání stavby. 
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Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. dále člení stavby na: 

• pozemní stavby - budovy a venkovní úpravy; 

• stavby inženýrské a speciální pozemní - stavby dopravní, vodní, pro rozvody 

energií a vody, kanalizace, věže, stožáry, komíny, plochy a úpravy území, studny 

a další stavby speciálního charakteru; 

• vodní nádrže a rybníky 

• jiné stavby 

 

3.3.2. Pozemek 

S tímto pojmem se v české legislativě lze setkat v několika různých zákonech. Definuje 

jej stavební zákon č. 183/2006 Sb., katastrální zákon č. 344/1992 Sb. a také zákon o oceňování 

majetku č. 151/1997 Sb. Posledně zmíněný zákon člení pozemky následujícím způsobem:  

• stavební pozemky 

• zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina 

• lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a 

zalesněné nelesní pozemky 

• vodní nádrže a vodní tok 

• jiné pozemky - hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná půda. Tj. např.: 

roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál a bažina [12] 

 

Katastrální zákon č. 344/1992 Sb. termín pozemek definuje následovně: 

„Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní 

jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu 

zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“  [11] 
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3.4. CENA A HODNOTA 

Podstatou oceňovací činnosti je vyjádření daného předmětu, souboru předmětů, práv atd. 

pomocí peněžního ekvivalentu. Pro tyto účely jsou běžně používány dva různé výrazy, které však 

bývají v praxi velice často zaměňovány. Jde o pojmy CENA a HODNOTA. 

 

3.4.1. Cena 

Cena je peněžním vyjádřením hodnoty. Ukazuje, jaké částky je nutné se vzdát, aby mohl 

být získán určitý statek nebo služba. Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo 

skutečně zaplacenou částku za zboží nebo službu. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou 

věci přisuzují jiné osoby. Částka může, ale nemusí být zveřejněna. 

„(2) Cena je peněžní částka a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) zjištěná podle zvláštního předpisu k jiným účelům než k prodeji.“ [13] 

 

3.4.2. Hodnota 

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Je to 

ekonomická kategorie, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit, na 

straně jedné prodávajícími a kupujícími na straně druhé. Při stanovení hodnoty se jedná o odhad. 

Znalec až na výjimky určuje hodnotu věci či majetku, nikoliv jeho cenu. Existuje řada hodnot, 

podle toho jak jsou definovány, jaké vlastnosti věci vyjadřují (např. střední, tržní hodnota). 

Přitom každá z nich může být vyjádřena jiným číslem. Při oceňování je proto třeba přesně 

definovat, jaká hodnota je zjišťována. [2] 
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3.4.3. Tržní hodnota 

Termín TRŽNÍ HODNOTA, který je v současné době běžně používán, bývá v zákonu o 

oceňování majetku označován jako „cena obvyklá“ a v soudní praxi se můžeme setkat také 

s pojmem „obecná cena“. Nejednotnost používané terminologie může působit trochu zmatečně, 

přestože jde vždy o tutéž podstatu věci. [2] 

V zákoně č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je v § 2 definována cena obvyklá 

následujícím způsobem:  

„(1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při 

prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni oceňování. Přitom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností 

trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“  [12] 

Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, 

důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, 

rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí 

zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. [2] 

 

Mimo oblast úředních cen se obvyklá cena zjišťuje zpravidla porovnáním s již 

realizovanými prodeji a koupěmi obdobných nemovitostí v daném místě a čase, pokud jsou 

k tomu dostupné informace. Pokud tyto informace dostupné nejsou, čili nelze zajistit statisticky 

významný soubor dostatečně porovnatelných nemovitostí, je možno použít náhradní metodiku, 

kterou může být ocenění výnosovou metodou. [2] 
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4. ZÁKLADNÍ POJMY A NÁZVOSLOVÍ DLE IVSC A RICS 

V úvodu této kapitoly je třeba připomenout význam IVS pro RICS. RICS se totiž v úvodu 

svých oceňovacích standardů „Red book“ odvolává na skutečnost, že mezinárodní oceňovací 

standardy (IVS) publikované radou pro mezinárodní oceňovací standardy (IVSC) akceptuje jako 

celosvětově uznávané principy. To je důvodem, proč si definice a podstatnou terminologii 

uvedenou v IVS týkající se problematiky oceňování RICS osvojuje a jsou tedy i se standardy 

RICS identické. To je také hlavní aspekt, proč je problematika základních pojmů a názvosloví 

těchto dvou organizací řešena v rámci jedné kapitoly a proč bude převážná většina uvedených 

pojmů vysvětlena stejným způsobem, jako uvádí IVSC. 

 

4.1. PROFESNÍ KODEX 

Standardy IVS se již v úvodní části zabývají požadavky na charakterové vlastnosti, které 

by měl znalec splňovat pro jistou záruku efektivního užívání těchto standardů.  Za významné 

považují IVS některé charakteristické vlastnosti jako je čestnost, kompetentnost a dostatečnou 

kvalifikaci znalce, to aby byl nestranný a nesledoval tak řešením úkolu vlastní zájmy. 

Významnou částí, na kterou IVS upozorňuje je problematika etického chování znalce. Důležitou 

funkci znalce totiž IVSC shledává v podpoře a ochraně důvěry veřejnosti a tedy i zákazníků ve 

znaleckou profesi. Tento kodex však nemá pravomoc ze zákona. [6] 

 

4.2. ZNALEC 

Znalec je osoba s potřebnou kvalifikací, schopnostmi a zkušenostmi dostatečnými na to, 

aby mohl vykonávat oceňování. Je to osoba s dobrou pověstí, která [6]: 

• získala požadovaný stupeň odborného vzdělání v akreditovaném centru vzdělání, nebo má 

ekvivalentní vysokoškolské vzdělání 

• má přiměřené zkušenosti a je způsobilá k výkonu oceňování 
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• zná uznávané metody oceňování, dobře jim rozumí a umí je správně interpretovat 

• je členem místně uznávané profesní organizace znalců 

• odborně se v průběhu svojí praxe vzdělává 

•  jedná v souladu s profesním kodexem 

 

4.3. NEMOVITOST 

Mezinárodní oceňovací standardy IVS formulují pojem nemovitosti takto: 

„Jde o půdu či statky vyrobené či zhotovené lidskou činností, které se nacházejí na 

pozemku. Je to fyzická, hmotná „věc“, která je viditelná a hmatatelná a zároveň totéž platí i pro 

všechny její sounáležitosti, ať už se nachází na zemi, nad zemí anebo pod zemí. Nedílnou součástí 

nemovitosti jsou všechny práva, oprávnění a užitky, které s vlastnictvím nemovitosti souvisí.“ [6] 

 

4.3.1. Pozemek 

IVS definují pozemek následovně:  

„Pozemek je zemský povrch, prostor pod povrchem země sahající až k jejímu středu a 

prostor rozprostírající se od povrchu až k obloze. Vlastnictví pozemku a práva spojená s tímto 

vlastnictvím však vždy podléhají legislativě jednotlivých států. 

Oceňování pozemku jako by byl prázdný a pozemku a staveb nacházejících se na pozemku 

je ekonomickým pravidlem. Bez ohledu na to, zda je pozemek prázdný nebo se na něm nacházejí 

stavby, je vždy zařazovaný mezi nemovitosti.“ [6] 
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4.4. CENA A HODNOTA 

4.4.1. Cena 

Cena je částka, která je požadovaná, nabízená anebo zaplacená za věc anebo službu. 

Kategorie ceny se vztahuje k obchodní transakci s komoditou, věcí nebo službou. Ve chvíli, kdy 

byla tato transakce uskutečněna, cena, ať už byla zveřejněná či nikoliv, a zůstává tedy udržovaná 

v tajnosti, se stává historickou realitou. Cena vyjadřuje stav, ve kterém došlo ke shodě mezi 

poptávkou a nabídkou. [6] 

 

4.4.2. Hodnota 

Nejpravděpodobnější cena, na které se dohodnou prodávající a kupující při prodeji věci 

anebo služby, které jsou k prodeji. Hodnota vyjadřuje hypotetickou anebo pomyslnou cenu 

výrobku nebo služby, ke které s největší pravděpodobností dospějí prodávající i kupující. 

Hodnota není objektivní skutečností, ale jen odhadem, který v souladu s konkrétní definicí 

hodnoty vyjadřuje pravděpodobnou cenu, která by byla v daném čase zaplacená za výrobky nebo 

služby. [6] 

 

4.4.3. Tržní hodnota 

Odhadovaná částka, za kterou by byl k datu ocenění majetek vyměněn mezi dobrovolným 

prodávajícím a kupujícím, v nezávislé transakci a po uskutečnění náležitého marketingu, přičemž 

každá strana koná informovaně, obezřetně a bez donucení. Koncepce tržní hodnoty vyjadřuje 

kolektivní vnímání a konání trhu a je základem pro ohodnocování většiny zdrojů v tržně 

oceňované ekonomice. Tržní hodnota stanovená profesionálem představuje objektivní 

ohodnocení vlastnických práv vymezeného majetku k určitému datu. [6] 
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4.5. SLOVNÍČEK POJMŮ RICS 

Tabulka 2, jejíž nezkrácená forma je zveřejněna v RICS „Red Book“, uvádí definice a 

přesnou terminologii použitou ve standardech RICS. Najdete-li pak tyto pojmy ve volném textu 

standardů RICS, jsou v tomto textu vždy uvedeny kurzívou. [5] 

 

podstata 

hodnoty 

basis of value 

Vyjádření fundamentálních podmínek, za kterých je hypoteticky možné 

uvažovat směnu. 

externí odhadce 

external valuer 

Odhadce, který nemá žádnou souvztažnost s klientem, zástupcem klienta, 

nebo jakýmkoliv subjektem spjatým se zadáním. 

fair value Odpovídající částka, za kterou by mohlo být aktivum směněno mezi dobře 

informovanými stranami ochotnými si k obchodu tzv. plácnout. 

interní odhadce 

internal valuer 

Odhadce, který je zaměstnancem podniku, jenž aktivum vlastní, nebo 

společnosti, která pro daný podnik obstarává účetnictví a je zodpovědný za 

vyhotovení finančních záznamů a zpráv. Interní odhadce by měl být schopen 

poskytnout nestrannost a profesní objektivitu, ale ne ve všech případech je 

možno jeho služby využít. 

místní šetření 

inspection 

Návštěva nemovitosti cílená k prozkoumání a získání relevantních informací 

přijatelných k vyjádření odhadcova profesionálního názoru o hodnotě této 

nemovitosti. Inspekce po domluvě s klientem probíhá jak externě, tak 

interně, a to jen v případě, že je to možné. 

investiční 

hodnota/cena 

investment 

value/worth 

Hodnota nemovitosti pro konkrétního investora nebo investiční skupinu. 

Tento subjektivní koncept se vztahuje k specifické nemovitosti a 

specifickému investorovi či investiční skupině. 
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tržní hodnota 

market value 

Odhadovaná částka, za kterou by mohla být směněna nemovitost v den 

odhadu mezi ochotným kupcem a svolným prodejcem, kteří jsou si ochotni 

tzv. plácnout. Podmínkou je existence trhu, kterému jsou oba znalí, uvážliví 

a bez nátlaku. 

nemovitost 

property 

Všechny práva a zájmy na pozemku (včetně i bez budov), podnik a 

vybavení. 

zvláštní 

hodnota  

special value 

Částka nad tržní hodnotou, která odráží některé atributy aktiva, jenž jsou 

přidanou hodnotou pro zvláštního/specifického kupce. 

zvláštní 

nemovitost 

special property 

Nemovitost, která je zřídka či vůbec obchodována na trhu vzhledem ke své 

unikátnosti vycházející ze své zvláštní podstaty, designu, velikosti, 

konfiguraci a umístění. Příkladem jsou rafinerie, elektrárny, muzea, kostely. 

komerční 

nemovitost  

trade related 

property 

Nemovitost s komerčním potenciálem, jako jsou hotely, čerpací stanice, 

restaurace apod., jejichž tržní hodnota může zahrnovat kromě hodnoty 

samotného aktiva, jako je pozemek či budova, i přidanou hodnotu. 

průzkum  

survey 

Šetření na nemovitosti nebo pozemku pro účely záznamu zvláštní informace. 

Průzkum může být vyžadován pro nejrůznější účely, jako je posouzení stavu, 

rozměrů, kvality půdy, apod. 

ocenění Odhadcovo mínění o hodnotě specifického předmětu či zájmu o nemovitost 

v den odhadu, podaný písemně. V případě smluvených vymezení je možno 

poskytnout toto ocenění až po dalším šetření či průzkumu. 

tab. 2 - slovníček pojmů RICS 
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5. METODOLOGIE ZNALECKÉHO POSTUPU STANOVENÍ 

CENY OBVYKLÉ V ČR 

Postupem pro zpracování znaleckého postupu se ve svém obsahu velice obecným 

způsobem zabývá zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů a 

vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících v platném znění. Přesnou 

metodikou se však výše uvedené zdroje nezabývají. Pravděpodobným důvodem k tomu je široké 

spektrum oblastí znaleckých profesí, které neumožňuje obsáhnout obecným způsobem všechny 

jednotlivá odvětví. Ačkoliv tedy metodika, která se při stanovení ceny obvyklé v oboru 

nemovitostí používá na území ČR, není zcela přesně ustavena, pokusí se jí autor této práce 

nastínit pomocí trendů běžně používaných v tomto odvětví a částí, které jsou přesně vymezeny 

zákonem. [3] 

 

5.1. ZAJIŠTĚNÍ PODKLAD Ů PRO OCENĚNÍ 

Přehled všech podkladů použitých pro daný znalecký případ a s ním úzce související se 

uvádí v nálezové části znaleckého posudku. Těmito podklady jsou zejména: 

• výpis z katastru nemovitostí; 

• kopie příslušné části katastrální mapy; 

• výpisy z pozemkové knihy; 

• cenová mapa pozemků; 

• výkresová dokumentace; 

• stavebně právní dokumentace; 

• nájemní smlouvy; 

• pasporty nemovitostí; 

• přiznání k dani z nemovitosti; 

• pojistné smlouvy; 
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• smlouvy o správě nemovitosti; 

• smlouvy o službách spojených s údržbou, opravami a provozem; 

• výsledky místního šetření; 

• příslušné předpisy, katalogy cen, normy; 

• databáze informací. [3] 

 

5.2. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Před samotným místním šetřením je doporučeno se řádně obeznámit s problematikou 

znaleckého případu, popř. nastudovat příslušný předpis. Dále je vhodné mít předem připraveny 

formuláře pro příslušné účely znaleckého posudku. Výhodou je ekonomický způsob práce a 

eliminace nedostatků v průběhu místního šetření. 

Nemovitost je třeba ohledávat systematickým způsobem. Jako první se zpravidla šetří 

exteriér nemovitosti a následně se přistupuje k ohledání jejího interiéru. Při ohledávání venkovní 

části nemovitosti je třeba myslet i na venkovní úpravy, zpevněné plochy, atd. Pro měření je dobré 

zhotovit si nákresy, do kterých jednotlivé rozměry zaznamenáváme. Pro úplnost je dobré uvést 

jakými měřicími přístroji celé měření probíhalo, popř. jakými přístroji bylo co měřeno.  

Výsledkem výše zmíněného je záznam z místního šetření, jehož podrobnost a pečlivost 

zpracování pozitivně ovlivňuje časovou náročnost vyhotovení znaleckého posudku. Během 

celého místního šetření by měl mít znalec na paměti také bezpečnost práce. [3] 
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5.3. ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU 

5.3.1. Náležitosti znaleckého posudku 

Znalecký posudek se skládá ze dvou částí - z nálezu, v němž znalec uvádí všechny 

podklady, z nichž vycházel, a z posudku, který se zabývá řešením otázek znaleckého problému. 

Náležitosti znaleckého posudku upravuje vyhláška č. 37/1967 Sb., ve znění dalších předpisů, § 

13: 

(2) V posudku uvede znalec popis zkoumaného materiálu, popřípadě jevů, souhrn 

skutečností, k nimž při úkonu přihlížel (nález), a výčet otázek, na které má odpovědět, 

s odpověďmi na tyto otázky (posudek). 

(3) Písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé strany očíslovány, sešívací šňůra 

připevněna k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. 

(4) Na poslední straně písemného posudku připojí znalec znaleckou doložku, která 

obsahuje označení seznamu v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn 

podávat posudky a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.  

Zákon č. 36/1967 Sb., § 13: 

Podává-li znalec posudek písemně, je povinen každé jeho vyhotovení podepsat a připojit 

otisk pečeti… 

 

5.3.2. Nález 

Nález je část znaleckého posudku, která shrnuje důležité podklady vztahující se k danému 

znaleckému případu. Jde o podklady objektivní, do kterých spadají plány, fotodokumentace, 

protokoly, podklady z katastru, zprávu o statice stavby, atd. a o podklady subjektivní, kterými 

jsou zejména svědecké výpovědi. Nález se zpravidla vyhotovuje podle obsahových zásad, které 

zahrnují jednak zpracování titulního listu, na kterém by mělo být uvedeno: 

• označení znaleckého posudku, popř. odhadu; 

• identifikace znalce (odhadce); 
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• identifikace zadavatele a datum zadání, popř. k jakému datu je posudek zadáván; 

• identifikace nemovitosti; 

• datum místního šetření; 

• datum, ke kterému je odhad proveden; 

• účel, pro který je odhad proveden; 

• zvláštní požadavky objednatele; 

• datum vyhotovení posudku. 

 

Samotná nálezová část by měla mít následující osnovu: 

• přehled vlastníků nemovitosti podle výpisu z KN; 

• přehled podkladových materiálů a účastníků místního šetření; 

• výše požadovaného úvěru (pokud je posudek zpracováván pro tyto účely). [3] 

 

5.3.3. Posudek 

Tato část znaleckého posudku se zabývá jednotlivými zadanými problémy. Je proto 

vhodné uvést v úvodu této části přesné znění znaleckého úkolu, popřípadě formulovat otázky, 

které jsou předmětem znaleckého úkolu.  Nejenže se tím přesně specifikuje řešená problematika, 

ale znalec se tak vyhne nedorozumění a možnému odchýlení od tématu. 

Při zpracovávání posudku je také třeba dbát na srozumitelnost použitých výrazů, tak aby 

jeho obsahu rozuměl každý. V závěru posudku by měly být uvedeny odpovědi na jednotlivé dílčí 

otázky uvedené v úvodu posudkové části. Nejčastěji se tato část zpracovává formou rekapitulace. 

Finálním úkolem je uvést datum vyhotovení posudku, vypsané jméno znalce a jeho podpis. [3] 
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5.3.4. Přílohy 

Přílohy posudku tvoří hlavně: 

• kopie výpisu z katastru nemovitostí; 

• kopie katastrální mapy s vyznačením oceňovaných staveb a pozemků; 

• kopie příslušné části obce s vyznačením polohy nemovitosti; 

• ev. kopie příslušné části cenové mapy pozemků s vyznačením oceňovaných 

pozemků; 

• fotodokumentace hlavních staveb. 

 

5.4. ODHAD HODNOTY 

Úkol znalce spočívá ve stanovení hodnoty nemovitosti takovým způsobem, aby odchylka 

od budoucí, skutečně dosažené ceny, byla co nejmenší. K tomu musí využít všech dostupných 

metod ocenění - obr. 4. Největší vliv na cenu nemovitosti má jednak zákon působení poptávky a 

nabídky, a pak také lokalita.  

Lokalita je určitým specifikem nemovitosti a skládá se z několika vlastností, které 

ovlivňují její váhu. Jde například o velikost a význam obce, ve které se nemovitost nachází, 

územní plán obce, polohu nemovitosti v obci, velikost a tvar pozemku, geologické podmínky či 

ekologickou zátěž z minulosti.  

 

obr. 4  - Metody zjišťování obvyklé ceny 
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5.4.1. Nákladová metoda 

5.4.1.1. Metoda agregovaných položek 

Při této metodě se vychází z podmínek, kdy k dispozici není žádná prováděcí 

dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a stavební konstrukce. Agregování položek ve své 

podstatě znamená sloučení položek stavebních prací tvořících jednu ucelenou konstrukci (jednu 

agregaci). Tato metoda slouží pro rychlé a poměrně přesné ocenění. Metoda je vhodná ke 

zjišťování opravných koeficientů. Každá položka v sobě zahrnuje náklady na materiál, mzdy, 

stoje, dopravu, režie, ostatní přímé náklady a je v ní obsažen i zisk. [2] 

 

5.4.1.2. Propočet ceny pomocí technicko-hospodářských ukazatelů 

Tato metoda bývá označována jako poměrně jednoduchá, avšak ne jako příliš přesná. 

Princip spočívá v zajištění výměry stavby, popř. jejích dílčích částí (např. obestavěný prostor 

stavby, hloubka studny, výška komínu, délka plotu), které jsou následně v katalogu technicko-

hospodářských ukazatelů přiřazeny jednotkovým cenám těchto položek a následně podle 

velikosti výměry i finální verzi tzv. reprodukční ceny. Jednotkové ceny v katalogu jsou získávány 

na základě již realizovaných staveb, proto se stavby či stavební úpravy přepočítávají indexem 

podle kvality provedení. 

Vliv vybavení KB - jeho smyslem je zohlednit vybavení oceňovaného objektu s objektem, 

který je srovnávací. Je-li určitý prvek provedený jinak, lépe nebo hůře od srovnávacího objektu, 

dochází k navýšení nebo snížení koeficientu, jehož vlivem dojde i k navýšení/snížení jednotkové 

ceny. 

Vliv zastavěné plochy KZP - „při změně půdorysných rozměrů se mění v jiném poměru 

výměry prvků závislých na obvodu stavby a jinak se mění výměry dalších prvků, závislých 

lineárně spíše na zastavěné ploše. Je tedy možné vyvodit, že se zvětšující zastavěnou plochou 

podlaží cena 1m3 obestavěného prostoru objektu mírně snižuje.” [2] 
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Vliv výšky podlaží KV - pokud narůstá výška podlaží, nikoliv však počet podlaží, potom 

roste i podíl některých konstrukcí (zejména svislých) na celkové ceně objektu. Tento nárůst v 

ceně je přímo úměrný růstu výšky podlaží. 

Vliv místa stavby I - umístění stavby má nesporný vliv na finální cenu stavby, ať už se 

jedná o náklady spojené s dopravou, či vyšší cennou materiálu kvůli nízké míře konkurenčního 

prostředí. Tyto náklady se spojují s označením - náklady na umístění stavby. 

 

Vztah pro jednotkovou cenu oceňovaného objektu JCO [2]: 

 

JCO = JCS * I * KB * KZP * KV * (100 + VRN) / 100 

 

� I index přepočtu cenových úrovní 

� KB koeficient vlivu vybavení stavby 

� KZP koeficient vlivu zastavěné plochy 

� KV koeficient vlivu výšky podlaží 

� VRN vedlejší rozpočtové náklady v %  

 

5.4.1.3. Podrobný položkový rozpočet 

Princip této metody oceňování spočívá ve stanovení přesné ceny objektu pomocí položek 

stavebních prací. Cena se stanovuje buď pomocí kalkulace daných položek anebo pomocí 

směrných orientačních cen. Sestavení tohoto rozpočtu není možné bez prováděcí dokumentace. 

Jednotlivé položky jsou uvedeny v databázích katalogů, které bývají několikrát do roka 

aktualizovány. Součástí jednotlivých položek jsou i náklady na materiál, stroje, dopravy, mzdy, 

režie, ostatní přímá náklady a samozřejmě je v ní obsažen i zisk. [2] 
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5.4.2. Výnosová metoda 

Tato metoda je význačná svým ekonomickým pohledem na vlastnictví nemovitosti jako 

věci se schopností trvalého a udržitelného výnosu. Ve své podstatě jde o porovnání výnosu 

z kapitálu vloženého do nemovitosti, s výnosem kapitálu o stejné velikosti vloženého do 

peněžního či bankovního ústavu na určitý úrok. Výnosem z nemovitosti se v tomto případě 

rozumí nájemné získané z pronájmu nemovitosti.  

Při této metodě oceňování je nezbytné velice přesně vymezit podstatu oceňovaného 

majetku, jelikož některé jeho složky hodnotu zvyšují, snižují či vůbec neovlivňují. Největší 

význam má výnosová metoda především u nemovitostí komerčního charakteru, jako jsou 

administrativní či obchodní budovy, nicméně je vhodné tuto metodu využít i u bytových domů, 

skladových prostor, nebo u polyfunkčních objektů. 

Výnosovou hodnotu definuje prof. Bradáč ve své knize Teorie oceňování nemovitostí 

následovně: 

„Výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných (odúročených) 

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

 

Obecný vztah pro zjištění výnosové hodnoty, který je znám také pod označením „věčná 

renta“, je platný jen za předpokladu splnění následujících podmínek [2]: 

• výnosy jsou konstantní po celou uvažovanou dobu 

• doba výnosů je dlouhá 

CV = z / i 

 

� CV výnosová cena 

� z zisk (čistý výnos) z nemovitosti za rok 

� i úroková míra (míra kapitalizace) v %  
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Metoda zjišťování výnosové hodnoty pomocí věčné renty vychází z předpokladu, že 

konstantní čistý roční výnos z nemovitosti bude plynout z nemovitosti dostatečně dlouhou dobu. 

Čistý výnos představuje příjmy z nemovitosti očištěné o odečet ročních nákladů spojených 

s vlastnictvím a provozem nemovitosti.  

U příjmů z nemovitosti je velmi důležité stanovit reálnou obsazenost, či využití 

nemovitosti, protože ne všechny části nemovitosti musí být pronajaty po celý rok. Tuto 

nepravidelnost toku příjmů je možné zohlednit buď snížením výše příjmů nebo pomocí určitého 

faktoru rizika v kapitalizační míře. 

Výdaje, které je potřeba vynaložit k dosažení příjmů se od příjmů odečítají. Jde zpravidla 

o položky jako je daň z nemovitosti, pojištění stavby, náklady spojené s opravami a údržbou 

nemovitosti, rezervami na opravy budoucí, správou nemovitosti, pronájmem pozemku (pokud je 

tento jiného vlastníka) a amortizací nemovitosti. Dalším z důležitých nákladů je i osvětlení, 

vytápění a úklid společných prostor. 

Kapitalizační míra se zpravidla odvozuje od dosahované úrokové míry. Při oceňování 

nemovitosti je však třeba uvážit, že oproti peněžnímu vkladu do bankovního ústavu má 

nemovitost jednu důležitou vlastnost, kterou je její reprodukční cena. Reprodukční cena 

nemovitosti stoupá s inflací a cenou stavebních prací v době konjunkce a naopak klesá v období 

recese.  

Jako optimální způsob pro stanovení úrokové míry je vyvodit její hodnotu z již 

realizovaných prodejů. Důležitou podmínkou pro tento postup je existence trhu. Takovýto způsob 

stanovení úrokové míry není proto vhodný pro komerční nemovitosti s jedinečnou polohou. 

Naopak nejefektivněji slouží např. v případě rodinných domů v jedné lokalitě, kde úroveň 

nájemného a obvyklých cen nemovitostí je přibližně ve stejné výši. [2] 
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5.4.3. Porovnávací metoda 

Komparativní metoda, jak je též porovnávací metoda často označována, je metodou 

zjišťování obvyklé ceny vhodnou k použití především v prostředí existence trhu. Ten je totiž 

zdrojem informací použitelných pro srovnání s oceňovanou nemovitostí. Smyslem je zajistit 

z trhu vzorek velmi podobných nemovitostí, které je možno s oceňovanou nemovitostí porovnat.  

Naopak v případě určitého specifika oceňované nemovitosti, pro které je velmi složité zajistit 

databázi srovnávacích nemovitostí, ať už kvůli zvláštním vlastnostem nemovitosti jako je stáří, 

význam či účel stavby, nebo jejímu specifickému umístění, se užití této metody nedoporučuje. 

Jedná se například o sakrální stavby, inženýrské stavby, kulturní památky, jednoúčelové výrobní 

objekty a areály, atd. V takových případech je vhodnější použít buď metodu výnosovou, nebo 

metodu nákladovou. [2] 

 

5.4.4. Zjišt ění věcné hodnoty 

Nejčastěji se pro tyto účely použije vypočet reprodukční hodnoty pomocí THU - 

jednotkovými cenami za 1m3 obestavěného prostoru resp. 1m2 zastavěné plochy. Od této 

hodnoty se odečte opotřebení.  Od staveb poškozených do takové míry že jejich užívání není 

možné se musí odečíst i náklady na uvedení stavby do provozu schopného stavu avšak 

odpovídající opotřebením stáří stavby. [2] 
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6. METODOLOGIE ZNALECKÉHO POSTUPU STANOVENÍ 

CENY OBVYKLÉ DLE IVSC 

IVS upravuje 11 různých metodických směrnic pro různé druhy majetku a formy 

vlastnictví. Pro účely této diplomové práce bude stručně popsána jen metodika pro oceňování 

nemovitého majetku - schéma 1. Kromě nemovitého majetku se standardy věnují oceňování 

nájemních smluv, zařízení a vybavení, nehmotného a hmotného majetku, oceňování podniků, 

vlivu nebezpečných a toxických látek při oceňování, reprodukční zůstatkové ceny, zemědělského 

majetku, diskontovaných peněžních toků a poslední směrnice se zabývá přezkoumávání 

oceňování. [6] 

 

schéma 1 - metodika ocenění nehmotného majetku 
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Ačkoliv v současnosti nejsou na našem území mezinárodní oceňovací standardy závazné, 

mnoho zahraničních firem a bank je na našem území při schvalování úvěrů, akvizicích či prodeji 

nemovitostí a podniků již běžně používá. Důvodem je jednotný výstup, který je svým obsahem 

jasně srozumitelný a platný v mnoha částech světa.  

V případě, že by se staly tyto standardy závaznými pro všechny členské země EU stejně 

tak, jako se tomu stalo se standardy účetními, muselo by pravděpodobně dojít k drobným 

legislativním změnám v našem právním řádu. [6] 

 

6.1. MEZINÁRODNÍ OCE ŇOVACÍ STANDARDY 

IVSC ve svých normách popisuje [6]: 

• postupy pro oceňování nemovitostí na základě tržní hodnoty - IVS 1 

• postupy pro oceňování, které není prováděno na základě tržní hodnoty - IVS 2 

• přesné instrukce, kterých se musí znalec držet při zveřejňování výsledku 

oceňování a zpracování znaleckého posudku - IVS 3 

Vypracovaný znalecký posudek pak vyjadřuje výsledek oceňovací činnosti. 

Výše zmíněné postupy jsou nadřazeny metodickým směrnicím a jsou pro všechny 

směrnice uvedené v úvodu této kapitoly závazné.  
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6.1.1. Oceňování na základě tržní hodnoty - IVS 1 

Tržní hodnota se používá v kontextu s metodami a postupy oceňování, které zohledňují 

charakter majetku a podmínky, za jakých by se tento majetek obchodoval na otevřeném trhu.  

Nejpoužívanějšími metodami k určení tržní hodnoty jsou: 

• nákladová metoda 

• porovnávací metoda 

• výnosová metoda 

 

Znalec musí dodržet při určování tržní hodnoty všechny části profesního kodexu, etiky a 

musí se prokázat dostatečnou způsobilosti. Dále znalec musí při odhadu tržní hodnoty: 

• úplně a srozumitelně popsat průběh a způsob oceňování 

• zabezpečit relevantní údaje pro odhad, vybrat nejvhodnější metody a postupy pro odhad 

tržní hodnoty 

• poskytnout takové informace, které umožní komukoliv plně pochopit obsah, analýzy, 

výsledky a závěr posudku  

• vykázaný posudek musí být v souladu s IVS 3 

• zadání posudku a účel zpracování musí být jasně definován 

• oceňovaný majetek je třeba přesně popsat, zjistit majetkové nebo vlastnické právo, 

přiložit certifikát, který potvrzuje objektivnost znalce  

IVS 1 obsahuje pravidla pro zpracování posudku znalcem. Přesně a striktně vymezuje, jak 

má znalec postupovat, jaké informace má vyžadovat po klientovi a následně mu IVS 1 

doporučuje i jakou metodu oceňování zvolit. IVS 1 přesně určuje i podobu a formu znaleckého 

posudku. Obecně je IVS 1 využito, pokud je zjišťována tržní hodnota majetku. [6] 
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6.1.2. Mezinárodní oceňovací postup č. 2 - IVS 2 

IVS 2 charakterizuje oceňování, které není prováděno na základě tržního principu. 

Všeobecné podmínky musí být dodrženy stejné, jako jsou u IVS 1. Postup při určování hodnoty, 

která nevychází z tržního principu - znalec musí přesně určit v posudku, jakou hodnotu počítá, 

výsledek (který není tržní hodnotou) musí znalec přesně označit jako odhad, koncepce základního 

oceňování může být v některých případech odvozená, znalec je povinen zabezpečit, aby v případě 

zjištění a vykázání takových hodnot nemohl vzniknout dojem, že reprezentují tržní hodnotu. [6] 

Příkladem hodnot, které nejsou tržní, je například: hodnota pokračujícího využití, 

investiční hodnota, reprodukční zůstatková hodnota, atd. Přesné definice bychom hledali v 

standardech IVS 2. 

„Každý posudek, který je vypracován na základě jiných principů, než je tržní hodnota 

musí obsahovat podepsané osvědčení o hodnotě, které potvrzuje, že znalec postupoval v souladu s 

doporučením Profesního kodexu. Postup, který je nastíněn v IVS 2 bychom využily v případě 

majetku, který je omezený trhem nebo se jedná o specializovaný majetek.” [6] 

 

6.1.3. Metodika zpracování znaleckého posudku a jeho náležitosti - IVS 3 

IVS 3 neobsahuje žádnou oceňovací metodu, ale obsahuje instrukce pro znalce, jakým 

způsobem je třeba zveřejnit výsledky oceňovaní a jakou formu má mít znalecký posudek včetně 

patřičných náležitostí každého znaleckého posudku, kterými jsou: 

• zřetelně vysvětlení závěrů oceňování, 

• identifikace klienta, způsob využití výsledků a všechny relevantní data, 

• popis majetkového práva nebo nároků, které jsou předmětem oceňování, 

• fyzické a právní charakteristiky 

• potvrzení, že znalec postupoval dle svého nejlepšího svědomí, neměl bezprostřední vztah 

k oceňovanému majetku, ocenění proběhlo v souladu s etickým kodexem, znalec má 

požadované odborné vzdělání a posudek vykonal osobně.  
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Je-li posudek odesílán elektronickou formou, měl by znalec vykonat přiměřené kroky 

směřující k ochraně nedotknutelnosti údajů a zabezpečit bezporuchový tok dat. Mělo by být 

využito i vhodného softwaru. Znalec je také povinen archivovat veškeré vyhotovené znalecké 

posudky v elektronické podobě a to nejméně po dobu 5 let. [6] 

 

6.2. METODICKÁ SM ĚRNICE PRO OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Úkolem metodické směrnice je vytvořit rámec a stanovit požadavky pro ocenění majetku. 

Důležité je si uvědomit, že cílem této směrnice není stanovení přesného postupu pro oceňování 

v rámci IVS. To je věcí nejrůznějších školících zařízení a programů. Proces, který je ve směrnici 

popsaný, vychází ze všeobecně uznávaných principů oceňování (GAPV), který se v určité 

podobě uplatňuje téměř ve všech členských státech IVSC. [6] 

Celý postup při oceňovaní nemovitého majetku podle směrnice č. 1 se skládá 

z následujících bodů: 

1) definice zadání  

2) výběr a sběr údajů před předběžnou analýzou 

3) analýza optimálního využití 

4) odhad hodnoty 

5) podání znaleckého posudku se stanovenou cenou 
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6.2.1. Definice zadání 

Pokyny klienta by měly mít písemnou formu, kterou je buď pověření anebo smlouva o 

poskytnutí služeb. Toto je v jednoznačném zájmu znalce, protože se tak může vyhnout 

zbytečnému nedorozumění. Ve smlouvě by též měla být informace vymezující obchodní stránku 

vztahu mezi znalcem a objednatelem znalecké činnosti, výše odměny a podmínky platby, zvláštní 

ustanovení a omezení, a také zmínka o standardu, který se má pro daný případ použít. [6] 

Znalec i klient musí souhlasit s obsahem i rozsahem ocenění. Definice zadání podle IVS 

obsahuje: 

• identifikaci oceňované nemovitosti; 

• identifikaci majetkoprávních práv k oceňované nemovitosti; 

• účel, pro který se ocenění nemovitosti provádí a veškeré omezení s tím spojené; 

• identifikaci všech subdodavatelů a zprostředkovatelů včetně rozsahu jejich 

spolupráce; 

• definici nebo základ zjišťované hodnoty; 

• datum, ke kterému bude odhad zrealizovaný a předpokládané datum ocenění 

majetku; 

• identifikaci všech limitujících podmínek. 

 

6.2.2. Výběr a sběr dat, předběžná analýza 

V této fázi celého oceňovacího procesu se znalec seznamuje se všeobecnou situací na trhu 

a se stavem nemovitosti, aby pak mohl přistoupit k podrobnější analýze daného případu. 

Smyslem je připravit si základní ekonomické údaje související s předmětem oceňování v jeho 

bezprostřední blízkosti, dále pak všechny specifické údaje o majetku jako je např. údaj o lokalitě, 

o stavebních úpravách, vedlejších nákladech spjatých s provozem stavby, o míře kapitalizačního 

výnosu či údaje o předcházejících vlastnících a způsobu jejich využití.  
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Další nedílnou součástí je analýza poptávky a nabídky na trhu s oceňovanou nemovitostí. 

Zároveň s touto analýzou se vypracovává přehled vlastností či součástí nemovitosti, které zvyšují 

úroveň konkurence nabídky, ať už jde o existující či ještě neexistující vlastnosti či součásti 

nemovitosti. [6] 

 

6.2.3. Analýza optimálního využití 

Pojem optimálního využití (HABU) charakterizuje situaci, kdy jsou si dvě nemovitosti 

podobné svými charakteristickými znaky, ale jejich využití může být do značné míry zcela 

odlišné. Tento pojem je v IVS definován následujícím způsobem: 

„Nejpravděpodobnější alternativa využití majetku, která je technicky možná, přiměřeně 

opodstatnělá, legální, finančně realizovatelná a jejímž výsledkem je nejvyšší hodnota 

oceňovaného majetku.“ 

V případě, že je pomocí analýzy zjištěno dva nebo více způsobů využití nemovitosti, jsou 

tyto způsoby dále šetřeny z hlediska finanční realizovatelnosti. Ten způsob využití, jehož 

přínosem je nejvyšší hodnota a zároveň vyhovuje i ostatním kritériím uvedeným v definici, 

odpovídá optimálnímu využití.  

Aplikace této analýzy umožňuje znalci posoudit stav opotřebení, nejvýhodnější způsob 

technického zhodnocení, realizovatelnost projektů obnovy a renovace, atd. Její použití je 

uplatňováno vždy, kdy je třeba stanovit tržní hodnotu nemovitosti. [6] 

 

6.2.4. Odhad hodnoty nemovitosti 

Stejné principy, které jsou používány u zmíněných oceňovacích metod jsou používány i 

na území ČR a byly již dříve popsány. Podstata těchto metod ani jejich využití se ničím neliší. 

Princip nákladového určení hodnoty funguje na základě odhadu nákladů potřebných k 

získání pozemků, na výstavbu nebo přestavbu majetku se stejnou využitelností a to při 

abstrahování dodatečných nákladů plynoucích z případného prodlení. Při odhadu ceny staršího 

majetku se od ceny odpočítávají různé druhy opravných položek, které vyjadřují jak fyzické tak i 
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morální a ekonomické stárnutí. Výsledkem je cena, která aproximuje k ceně obvyklé. Metoda je 

vhodná pro ocenění nového nebo relativně nového majetku. 

Porovnávací metoda vychází z předpokladu, že existuje trh, který určuje cenu majetku. 

Výnosová metoda nahlíží na ekonomický potenciál stavby. Tato metoda je použitelná 

však jen tehdy, pokud existují relevantní porovnatelné údaje. [6] 

 

6.2.5. Podání znaleckého posudku 

Přesnou specifikací toho, jakým způsobem má znalecký posudek vypadat se zabývá 

mezinárodní oceňovací standard - IVS 3, o kterém je již pojednáno v části 6.1.3. této kapitoly. 

Znalecký posudek musí být v takovém zpracování, které umožní komukoliv, kdo posudek bude 

číst, jednoznačně porozumět zadání, základní problematice, analýzám a výsledkům znalecké 

činnosti.  

6.2.5.1. Náležitosti znaleckého posudku 

Znalecký posudek vypracovaný pod hlavičkou IVS má formu dokumentu, ve kterém se 

uvádí zadání oceňovacích prací, účel zadání, výsledky a analýzy. Ty slouží jako základ pro 

vyjádření znalcova názoru k dané hodnotě. Znalecký posudek může také obsahovat popis 

použitých analytických metod a postupů a prezentovat relevantní informace k použité analýze. 

Znalecký posudek může být buď v ústní anebo písemné podobě. Formát, obsah a rozsah 

znaleckého posudku závisí na jeho budoucím použití, legislativních požadavcích, druhu majetku 

a povaze a složitosti zadání.  

V některých státech je jako synonymum znaleckého posudku používán termín „osvědčení 

o ocenění“. Toto osvědčení má zpravidla podobu krátkého dokumentu, i když se může 

vyskytovat v podobě komplexní zprávy. Obsahuje datum ocenění, cíl zadání, datum vystavení 

tohoto osvědčení, předpoklady, ze kterých se při ocenění vycházelo, jméno, adresu a kvalifikaci 

znalce. [6] 
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Minimální nároky na obsah znaleckého posudku podle IVS vyhotoveného v písemné 

formě má 10 částí: 

1) identifikace znalce a vymezení data vypracování posudku 

2) identifikace klienta 

3) pověření, cíl a účel posudku a datum, ke kterému byl posudek vyhotoven 

4) východiska, která byla uplatňována při ocenění, kategorii oceňovaného majetku a definici 

hodnoty a kategorie majetku 

5) jednoznačné určení oceňovaného objektu, vlastníka jeho vztahu k majetku, popř. práv, 

která mají být oceněna 

6) datum a rozsah místního šetření 

7) zaměření a rozsah prací vykonaných za účelem stanovení hodnoty 

8) veškeré omezení při výkonu práce znalce, a všechny okolnosti vyznačující se 

výjimečným, nezvyklým nebo mimořádným charakterem 

9) klauzuli o souladu vykonaného ocenění s IVS standardy a v souladu s úpravou o 

zveřejňování dalších informací 

10) oprávnění znalce k výkonu jeho činnosti a jeho podpis 

 

Rozsah a detailnost provedení posudku závisí od účelu ocenění a od složitosti daného 

majetku. V případě, že se jedná o ocenění v rámci celého portfolia majetku k účelu jeho auditu, 

mohou být jeho jednotlivé složky stručnější. [6] 
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7. METODOLOGIE ZNALECKÉHO POSTUPU STANOVENÍ 

CENY OBVYKLÉ DLE RICS 

7.1. SMLOUVA O PODMÍNKÁCH SPOLUPRÁCE 

„Agreement of terms of engagement“ je možno definovat jako ustanovení mezi znalcem a 

objednatelem na rozsahu ocenění a jeho průběhu, o právních podmínkách a termínech, které 

souvisí s vypracováním ocenění. Minimum informací, které je třeba od objednatele posudku 

získat, je minimem náležitostí znaleckého posudku - toto minimum je uvedeno později v kapitole 

7.3. této práce. Smlouva slouží k přesnému vymezení zadaného úkolu a zároveň jako pojistka 

proti případnému nepochopení z té či oné strany. Zde totiž platí známé pravidlo: „Co je psáno, je 

dáno.“ 

Existuje široká škála důvodů, pro které potřebuje objednatel vyhotovení znaleckého 

posudku. Samotní objednatelé se proto dělí na ty, kteří se na trhu s nemovitostmi pohybují a tudíž 

jsou v něm zběhlí a vědí, co přesně chtějí a potom na ty, kterým je nemovitostní trh cizí. Znalec 

proto musí být v tomto ohledu obezřetný a vynaložit dostatečné úsilí, aby správně pochopil jaké 

jsou přání a požadavky jeho klienta.  

Užitečné v tomto ohledu je mít připravený dotazník nebo formulář s otázkami na 

objednatele ocenění.  Vyplnění tohoto formuláře objednatelem za účasti znalce celou tuto 

problematiku usnadní. Důležitou formalitou tohoto procesu je podpisová část. [5] 

 

7.2. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ 

Místní šetření spadá svým obsahem do přípravy pro ocenění, avšak RICS klade vysokou 

míru důležitosti na celý tento proces. Kvalita jeho zpracování totiž zaručuje určitou profesionalitu 

finálního výstupu oceňovací činnosti. Při místním šetření je ze strany RICS kladen důraz na to, 

aby byly vzaty v potaz veškeré okolnosti, které ovlivňují vnímání trhu na hodnotu oceňované 

nemovitosti.  
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To zahrnuje následující body: 

• charakteristiku přilehlého okolí nemovitosti, dostupnost dopravního spojení a 

místní vybavenost; 

• charakteristiku nemovitosti; 

• rozměry a rozlohu pozemku a budov ; 

• konstrukční řešení budov a jejich přibližné stáří; 

• způsob využití pozemků a budov; 

• popis dispozičního řešení; 

• popis jednotlivých sítí, popřípadě služeb spojených s užíváním nemovitosti; 

• vybavení, které je neoddělitelnou součástí nemovitosti (např. vestavná skříň) a 

vybavení které oddělitelné (např. sporák, topení) 

• stav a formu oprav; 

• environmentální faktory; 

• neobvyklý stav podloží (záplavová oblast, oblast s výskytem důlní činnosti, 

pobřežní eroze); 

• kontaminace; 

• potenciální přítomnost nebezpečných nebo škodlivých prvků v půdě nebo budově 

(těžké kovy, oleje, rozpouštědla, jedy); 

• přítomnost staveních materiálů, které podléhají rychle degradaci s přibývajícím 

stářím (dřevotřískové bednění, vysoko hlinitý cement, kalcium chloride). 

Znalec je zodpovědný za stav a míru informací, se kterými je dále pracováno a v případě 

potřeby musí být schopen prokázat jejich zdroje. V každém individuálním případě musí znalec 

posoudit význam a hodnověrnost zdrojových informací. V případě jakýchkoliv nejasností musí 

znalec buď informaci ověřit, nebo o tomto omezení přímo informovat objednatele posudku, ať už 

přímo v posudku nebo jinou cestou. [5] 
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7.3. ZNALECKÝ POSUDEK 

Znalecký posudek musí jasně a přesně vysvětlit postup a závěry stanovené při ocenění 

znalcem. Styl, kterým je toto vysvětlení podáno nesmí být dvojsmyslný, zavádějící nebo působit 

mylným dojmem. Musí zodpovídat otázky dohodnuté mezi objednatelem a znalcem v části o 

podmínkách spolupráce „terms of engagement“ a musí obsahovat následující minimum 

informací: 

1) identifikace klienta;  

2) účel oceňování; 

3) specifikaci subjektu oceňování; 

4) předmět zájmu ocenění; 

5) typ nemovitosti, jeho využití a zařazení podle klienta; 

6) předmětnou podstatu ocenění; 

7) datum ocenění; 

8) pokud je to požadováno, prohlášení znalce o jeho vztahu k objednateli (externí či 

interní znalec); 

9) měnu ve které je nemovitost oceněna; 

10) předpoklady a domněnky, výhrady a odchylky od zadání; 

11) rozsah místního šetření; 

12) podstatu a zdroje zpracovaných informací; 

13) omezení či vyloučení odpovědnosti ke stranám jiným než je objednatel; 

14) potvrzení, že je ocenění vypracováno podle standardů RICS; 

15) uvedení oceňovacího postupu; 

16) uvedení hodnoty nemovitosti číselným i slovním vyjádřením;  

17) podpis znalce a datum vyhotovení znaleckého posudku. 
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Výše zmíněné informace nejsou závazné v jediném případě, a to je tehdy, kdy si 

objednatel připraví vlastní formu zprávy. Celý znalecký posudek by měl být jasně pochopitelným 

vyjádřením názoru znalce a měl by být stylizován formou pochopitelnou i pro osobu bez 

základních znalostí v oboru nemovitostí. Podobně, avšak ne zcela totožně, svým obsahem 

k znaleckému posudku přistupuje i IVS.  

Formát a detaily zprávy jsou věcí uvážení znalce, pod podmínkou dodržení výše 

zmíněného minima požadovaných informací. Takto vyhotovený znalecký posudek pak nese 

označení „valuation certificate“ (oceňovací certifikát) nebo „statement of value“ (vyjádření 

hodnoty). Podstatu hodnoty (basis of value) je třeba zmínit současně s definicí, která přesně 

vysvětluje, o jakou částku se vlastně jedná. Pokud je tato hodnota odlišná od hodnoty tržní 

(market  value), pak je třeba současně se zjištěnou tržní hodnotou uvést i definici tržní hodnoty. 

[5] 

 

7.4. OCEŇOVÁNÍ 

Standarty RICS člení své oceňovací postupy podle obsahu příslušného oceňovacího 

případu na 5 různých druhů: 

• Oceňování pro účely finančního výkaznictví 

• Oceňování pro účely finančního výkaznictví - zvláštní použití 

• Oceňování pro účely získání úvěru 

• Oceňování rezidenčních nemovitostí - jiné účely než získání úvěru 

• Regulované účely oceňování 

Všech pět výše zmíněných témat se při oceňování řídí stejnými principy jako IVS. To 

znamená, že dle účelu ocenění je k zjištění obvyklé ceny použita metoda nákladová, výnosová 

nebo metoda porovnávací.  

Porovnávací metoda, která bude pro účely této práce dále použita v praktické části, 

používá pro určení tržní hodnoty rezidenčních nemovitostí 3 různé principy. První z nich používá 

k určení hodnoty přepočet ceny nemovitosti na hodnotu velikosti obytných místností. Metoda je 
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používána tak, že se velikosti obytných místností sečtou a porovnají se stejným faktorem ve 

stejném, či obdobném druhu nemovitosti v lokalitě kde se oceňovaná nemovitost nachází. Je 

třeba porovnávat dispozičně stejné nemovitosti. Pokud jsou místnosti významnějším způsobem 

různé, lze použít koeficient k redukci či naopak zvýšení hodnoty součtu velikosti místností. Jako 

obytné jsou započítávány ložnice, kuchyně, obývací pokoje a sociální zařízeni.  

Další princip spočívá v převodu hodnoty nemovitosti na 1 m2 obytné plochy. Z databáze 

nemovitostí získáme hodnotu za 1 m2, která je běžně dostupná na trhu a po vynásobení této 

hodnoty velikostí obytné plochy oceňované nemovitosti získáme tržní hodnotu nemovitosti.  

Poslední princip je obdobou toho předchozího, ale k výpočtu je používána velikost 

podlahové plochy nemovitosti.[1] Všechny 3 výše zmíněné metodické principy oceňování jsou 

v ČR označována jako jednotková tržní cena - JTC.  

Zvláštností oceňovacích postupů používaných ve Velké Británii jsou dvě metody 

oceňování. Jde o účetní metodu, a metodu reziduální. 

Účetní metoda bývá používána pro zjištění hodnoty větších komerčních nemovitostí tam, 

kde je evidován jen malý podíl pronájmů podobných nemovitostí na trhu, protože jsou ve větší 

míře spíše drženy jako forma investice. Účetní hodnota udává přijatelnou míru nájmu takové 

nemovitosti. Tato hodnota je posléze určena k použití ve výnosové metodě. 

Reziduální metoda se používá u nemovitostí, jejichž stádium je zralé ke změně, anebo 

tuto nemovitost nějaká změna (ačkoliv to nepotřebuje) čeká (tzn. k rekonstrukci, přestavbě nebo 

rozšíření). Získaná hodnota vyjadřuje hodnotu aktiva v původním stavu porovnanou 

s pravděpodobnou prodejní cenou po dokončení úprav. Použití této metody je vhodné pro 

všechny druhy nemovitostí. [5] 

Pro přibližnou představu jsou v následující části uvedeny dva metodické postupy 

oceňování RICS. Jde o postupy, které jsou nejčastěji používány pro ocenění rezidenčních 

nemovitostí. Pro lepší názornost je jeden z nich předmětem dalšího zpracování v praktické části 

této práce a porovnán z hlediska postupu s oceněním používaným pro stejné účely na území ČR. 
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7.4.1. Oceňování rezidenčních nemovitostí - pro jiné účely než je získání 

hypotéky 

RICS Homebuyer Survey and Valuation (HSV) je „produkt“, který byl zkonstruován jako 

ekonomicky orientovaná služba, která může být poskytována výhradně členy RICS. Tato služba 

je vhodná pro běžné nemovitosti určené k rezidenčnímu bydlení, u nichž není třeba výraznějších 

stavebních prací. Pro nemovitosti, u kterých je zapotřebí rozsáhlejších stavebních úprav, tato 

služba není vhodná. Zjednodušeně lze říci, že účel, ke kterému je tato služba vhodná, je 

informativní. 

Tato služba má následující osnovu: 

• místní šetření a průzkum nemovitosti 

• stručnou zprávu jako výsledek místního šetření 

• odhad 

 

Výsledkem je tedy souhrnný přehled o obecném stavu nemovitosti a jednotlivých znacích, 

které ovlivňují současnou hodnotu nemovitostí a zároveň mají vliv na budoucí hodnotu 

nemovitosti. Záměrem této zprávy je, aby odhadce záležitost posoudil stručně a jasně. [5] 

 

Celá zpráva má následující osnovu: 

A. Úvod 

B. Popis nemovitosti a její umístění 

C. Stav nemovitosti (poruchy a vady, kvalita trámů, vlhkost, kondenzace a izolace) - v této 

fázi šetření je inspekce orientována na roztřídění vad a poruch do následujících 3 tříd: 

� 3. stav - defekt je v tak vážném stavu, že musí být urgentně opraven, odstraněn či 

hlouběji prošetřen 
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� 2. stav - defekty takto označené je třeba opravit či odstranit, avšak není to situace 

vážná či urgentní 

� 1. stav - není třeba oprav, jen standardní údržby jednotlivých konstrukčních prvků 

D. Exteriér nemovitosti - úkolem odhadce je prošetřit, v jakém stavu je obvodové zdivo, 

ploty, přístavby a užitné plochy v okolí stavby. Pokud není možno kvůli dostupnosti tyto 

informace zajistit, počítá jen s těmi informacemi, jež zajistit lze. 

E. Interiér nemovitosti  

F. Služby (topení, voda, plyn) - jelikož jsou většinou konstrukční prvky těchto části 

nepřístupné, posoudí znalec jejich stav podle dostupných možností, tzn., že svou 

pozornost věnuje jen částem, které lze vidět. Inspekce nespočívá v měření efektivity 

elektrických rozvodů, či úniku plynu, zjišťování stavu komínů nebo boileru. 

G. Příslušenství domu (u bytu včetně podílu na společný prostor), vedlejší stavby 

H. Právní otázky 

I. Rizika - tato část sumarizuje defektní stav jednotlivých konstrukcí a stanovuje míru rizika 

pro nemovitost, přilehlé okolí či bezpečností rizika pro lidi.  

J. Ocenění nemovitosti - odhadce podává v této části svůj odhad tržní hodnoty a případné 

náklady spojené s nutnými opravami. 

K.  Vyjádření znalce 

 

7.4.2. Oceňování rezidenčních nemovitostí - pro účely získání úvěru 

Tímto způsobem oceňování rezidenčních budov se řídí všechny případy, kdy je potřeba 

vyřídit si při koupi nemovitosti půjčku.  Jde tedy o situaci, kdy je nemovitost oceněna pro potřeby 

stavební spořitelny, banky nebo jiného věřitele. Pro tyto případy zavádí RICS zvláštní 

specifikace, pro které je důležité zajištění následujících úkolů [5]: 
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• Úloha odhadce - odhadce musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti v odvětví oceňování 

rezidenčních nemovitostí v konkrétní lokalitě, jeho úloha spočívá v schopnosti poskytnout 

věřiteli přesnou tržní hodnotu, která obvykle nezahrnuje míru inflace v den šetření. Dále 

musí věřiteli nastínit podstatu nemovitosti a hlavní faktory ovlivňující její cenu a nakonec 

na vyžádání věřitele poskytnout odhad přibližné výše ceny oprav v daném stavu pro účely 

pojišťovny. 

• Podmínky smlouvy - stavební spořitelny a banky mají většinou vlastní standardy pro 

podmínky smluv. V případě, kdy věřitel podmínky smlouvy neustavuje, sepíše znalec 

smlouvu o podmínkách spolupráce tak, jak je uvedeno v části 7.1. této kapitoly. Kopie 

této smlouvy musí být doručena klientovi. Jakákoliv odchylka od smlouvy musí být 

odsouhlasena písemně ještě předtím, než se započne s místním šetřením. 

• Místní šetření - Odhadce musí přistoupit k vizuální inspekci jak exteriéru, tak interiéru, a 

to v takovém rozsahu, jaký mu dovolí situace. Pro posouzení vnějších částí nemovitosti je 

třeba zahrnout střešní krytinu, komín, parapety, okapy, zdi, okna, dveře, potrubní 

rozvody, dřevěné konstrukce, kovové konstrukce, nátěry, výskyt vlhkosti, úroveň okolí. 

Při posuzování interiéru nemovitosti je třeba brát v zřetel i všechny části nemovitosti, 

které nejsou dostupné či viditelné, avšak není v moci odhadce přemisťovat nábytek, či 

zjišťovat pomocí sond kvalitu vodovodních či elektrických rozvodů. Stropy, svislé 

konstrukce, svislé nosné konstrukce a povrchy podlah jsou šetřeny jen s výjimkou míst, 

které jsou kryté a nepřístupné. Měření vlhkosti se provádí pomocí přístrojů k tomu 

určených a za účelem identifikace možných problémů s vlhkostí. Sklepy jsou šetřeny jen 

v případě jejich přístupnosti. Služby spojené s užíváním nemovitosti (jako je elektřina, 

voda, plyn) se identifikují, nikoliv však zkouší. 

• Odhad 

• Zpráva - Věřitel ve většině případů poskytne formulář, který po vyplnění slouží jako 

zpráva o odhadu nemovitost, avšak pokud tento formulář nezajistí, je možno použít 

formulář RICS, který mají členové volně k dispozici. Povinností odhadce je připravit 

zprávu na základě informací nebo otázek, jež jsou obsahem instrukcí, které obdržel, avšak 
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to neplatí v případě výskytu evidentních chyb či neslučitelností. V případě podezření 

výskytu neviditelných chyb, které by mohly ovlivnit materiální hodnotu nemovitosti, je 

úkolem odhadce poskytnout radu či doporučit další kroky k vyšetření budoucímu kupci 

před vstupem do právního vztahu spojeného s úvěrem. Jako vhodný postup v této situaci, 

avšak jen za zvláštních okolností, může být odložení oceňování nemovitosti do doby, 

dokud nebudou známy výsledky hlubšího šetření. 

• Re-inspection / nové místní šetření 

• Další podklady - tam, kde už je nemovitost zatížena hypotékou u některé úvěrové 

instituce, bývá odhadce pověřován pravomocí zajistit zprávu obsahující informace o 

současné tržní hodnotě, faktorech ovlivňujících materiální ceny nemovitosti, současné 

tržní ceny včetně nedokončených či dokončených stavebních úprav, a změny 

v obsazenosti nemovitosti. Tyto informace jsou předmětem pro jednání o přeplánování 

hypotéky, změny velikosti splátek, apod. 

• Buy to let - Pro mnoho lidí je nákup nemovitosti formou investice a pořizuje si 

nemovitost s vyhlídkou budoucího pronájmu. Mnoho věřitelů ve Velké Británii má 

půjčky uzpůsobené přesně pro tento druh klientů, avšak k těmto účelům používá taktéž 

vhodný způsob ocenění. 

• Externí ocenění 
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8. POROVNÁNÍ ZNALECKÉHO POSTUPU P ŘI STANOVENÍ 

OBVYKLÉ CENY DLE METODOLOGIE V ČR A DLE RICS 

Předcházející kapitoly se věnují stručnému popisu historie, terminologie a metodologie 

používané k získání obvyklé ceny na území ČR, dle metodických postupů RICS a IVS. 

Následující část diplomové práce má za úkol definovat hlavní odlišnosti ve znaleckém postupu 

používaném v ČR a postupu vedeného podle standardů RICS.  

Svým rozsahem však bohužel není možné takto rozsáhlou problematiku, které je tato 

diplomová práce věnována, obsáhnout. Proto bude následující srovnání věnováno jen části 

týkající se rezidenčních nemovitostí a ocenění pro účely jiné, než je získání úvěru tak, jak je 

popsáno v kapitole 7.4.1.  

V následujících kapitolách bude proveden stručný popis oceňované nemovitosti, lokality 

ve kterých je tato nemovitost umístěna a následně budou na základě získaných informací 

sestaveny dva znalecké posudky vedené podle běžné metodiky pro získání obvyklé ceny dle 

českých postupů a RICS. Na jejich základě je dále postaveno stručné posouzení rozdílností obou 

technik a jejich výsledků.  

 

8.1. LOKALITA NEMOVITOSTI 

Město Rajhrad ležící na pravém břehu Svratky je vzdáleno přibližně 13 km jižně od centra 

města Brna ve výšce 190 m nad mořem. Svým umístěním spadá do jihomoravského kraje, okresu 

Brno - venkov. Z geomorfologického hlediska je Rajhradská pahorkatina, ve které Rajhrad leží, 

součástí Dyjsko-Svrateckého úvalu, který se rozkládá mezi Brnem, Znojmem, Ždánickým lesem 

a Mikulovskou vrchovinou. V minulosti na jeho místě leželo rozsáhlé opevněné velkomoravské 

hradiště, jež neslo stejné jméno. Počet obyvatel k 21.1.2010 byl 3059. 

Střed města, který tvoří velká křižovatka ve směrech na Brno, Židlochovice, Rajhradice a 

Syrovice je i sídlem Městského úřadu a Městské policie. Na hlavní ulici, která prochází středem 

města, dále leží Městská knihovna, lékárna, řeznictví, pobočka České spořitelny, střední odborná 

zahradnická škola a přiléhá k ní i nádraží.  
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Důležitým kulturním zařízením v městě Rajhrad je Sokolovna, která leží nedaleko nádraží 

a také Benediktínský Klášter, který je velkou víkendovou atrakcí díky častým koncertním 

vystoupením a výstavám v opatském chrámu hlavně pro obyvatele přilehlého Brna. Klášter je 

v současnosti sídlem řeholníků, ale v Rajhradě se nachází i jeden ženský klášter, při kterém 

funguje Dům léčby bolesti sv. Josefa.  

Na území města se nachází dvě základní a jedna mateřská škola. Střední zahradnická 

škola, která leží při nádraží, je v přilehlém okolí velmi známá. Do obce jsou přivedeny všechny 

inženýrské sítě, tedy kanalizace, vodovod i plynofikace. Větší nákupní centrum v blízkosti 

Rajhradu je obchodní centrum Futurum, které se nachází cca 5 km směrem na Brno. Zhruba o 1 

km dál se nachází jeden z největších nákupních komplexů na jižní Moravě - obchodní centrum 

Olympia. [18, 19] 

 

 

obr. 5 - Topografická a fotografická mapa obce Rajhrad 
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8.2. POPIS OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI 

Rodinný dům se nachází v katastrálním území Rajhrad. V katastru nemovitostí je zapsaný 

pod parcelním číslem 1551/22. Výpis listu vlastnictví je uveden v příloze č. 1. Jedná se o 

jednopodlažní objekt pocházející z roku 2006. 

Stavba je zděná se základy z betonových pásů a s izolací proti zemní vlhkosti. Základová 

deska obsahuje kari sítě o průměru 6/100/100. Nosné zdivo nad základy je vyzděno z bloků 

Betong o tloušťce 200 mm a obvodové zdi jsou zatepleny vnitřní izolaci o tloušťce 150 mm. 

Dělící příčky jsou vyzděny z příčkovek Ytong. Konstrukce krovu je dřevěná vázaná sedlová, 

střešní krytina Bramac je položena na dvojitém laťování. Stropy jsou řešeny sádrokartonovými 

podhledy. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové hlazené filcem a prostory koupelny a 

kuchyňského koutu jsou obloženy keramickými obklady. Vnější omítka je dvouvrstvá štuková. 

Podlahy jsou betonové, keramická dlažba, laminátová plovoucí podlaha.  

Celý objekt je vytápěn podlahovým topením, které je napojeno na plynový kotel umístěný 

v technické místnosti. Odvětrávání všech místností je řešeno přirozeně, pouze větrání sociálního 

zařízení a kotelny je nucené. Splaškové a dešťové odpadní vody jsou odváděny trubkami z PVC 

do místní veřejné kanalizace. Voda je přivedena z veřejného vodovodu. Dále je zde přípojka 

plynu a elektro. Součástí nemovitosti je přístřešek pro parkování 1 vozu. 

V podlaží se nachází zádveří, technická místnost, šatna, obývací pokoj propojený 

s kuchyňským koutem, sociální zařízení, ložnice a další pokoj. 

 

obr. 6 - Situace RD 
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obr. 7 - Čelní pohled RD 

 

8.3. DATABÁZE NEMOVITOSTÍ 

Tvorba databáze nemovitostí byla sestavena prostřednictvím internetových zdrojů realitní 

inzerce, ve kterých se nabízí nemovitosti k prodeji. Důležitým aspektem při sestavování databáze 

je, že v naprosté většině případů nejsou inzerované ceny, cenou za kterou byla nemovitost 

skutečně prodána a tyto informace se ani běžně neposkytují. Jednotlivé ceny budou proto v rámci 

oceňování obvyklou cenou dle metodiky používané v ČR (kapitola 8.4)  upraveny koeficientem 

redukce na pramen ceny nemovitosti.  
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1. 

Rajhrad, Brno - venkov 
Předmětem prodeje je nový, prostorný 
rodinný dům 4+1 v obci Rajhrad. Dům 
má užitnou plochu 81 m2, výměra 
pozemku činí 453 m2. Veškeré IS jsou na 
hranici pozemku. Autobusové a vlakové 
spojení v rámci IDS. Výborná 
infrastruktura - pošta, banka, obchody, 
restaurace, stavební úřad, mateřská a 
základní škola, 5 km od nákupního centra 
Olympia a 8 km od obchodního domu 
Tesco, cca 12 km z centra města Brna. 
Na přání stavebníka lze provádět 
individuální úpravy - posunutí příčky, 
počet oken a dveří, balkony, arkýře, 
vikýře, atd. 
 
Užitná plocha - 81 m2 
Zastavěná plocha - 106 m2 

Plocha parcely - 453 m2 

 

 

 

 

3 034 050,- Kč 

2. 

Moravany, Brno - venkov 
Přízemní rodinný dům atriového typu 
3+kk s pracovnou má cihelné zděné 
konstrukce a sklonitou sedlovou střechu, 
krytou keramickou skládanou krytinou. 
Orientace obytných místností je převážně 
ve směru západ - východ. Společenská 
část zabírá jižní křídlo domu s obývacím 
pokojem, kuchyní, koupelnou a vstupem. 
Západní křídlo domu obsahuje ložnice, 
pracovnu se šatnou a průchod přes 
technickou místnost do garáže situované 
při severní nebo severo-východní hraně 
objektu. Podlahové krytiny v domě: 
vstup, WC, technická místnost, kuchyně 
a koupelna jsou opatřeny keramickou 
dlažbou, hala + obývací pokoj a šatna 
laminátovou plovoucí podlahou a ložnice 
s pracovnou jsou opatřeny kobercem. K 
domu je možné pořídit kryté stání za 
90.000,- Kč nebo polovinu dvojgaráže za 
290.000,- Kč.  
Užitná plocha - 85 m2 

Zastavěná plocha - 100 m2 

Plocha parcely - 210 m2 

 

 

 

 

 

 

3 290 000,- Kč 
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3. 

Rajhrad, Brno - venkov 
Prodej nízkoenergetického domu 3+kk s 
krytou terasou na pozemku 310 m2 a 
stáním pro dva automobily v dosahu IDS. 
Jedná se o přízemní moderní bungalov s 
galerií 11 m2 nad obývacím pokojem s 
jídelnou o rozloze 43 m2, pokojem 16 m2 

a 15,5 m2, zádveřím 10 m2 a koupelnou 8 
m2. Dům je nadstandardně tepelně 
izolován (trojskla, zateplení 15 cm) a je 
vytápěn kondenzačním kotlem.  
 
Užitná plocha - 95 m2 

Zastavěná plocha - 100 m2 

Plocha parcely - 310 m2 

 

3 490 000,- Kč 

 

4. 

Vysoké Popovice, Brno - venkov 
Nabízíme prodej rodinného domu 
Vysoké Popovice, okr. Brno-venkov. 
Novostavba rozestavěného, samostatně 
stojícího rodinného domu 4+kk 
nacházející se cca 25 km západně od 
Brna. Dům je stavěn jako pasivní, tedy s 
velmi dobrými tepelnými vlastnostmi a 
nízkými náklady na jeho provoz 
(předpokládané náklady na jeho vytápění 
cca 5-10 tis. Kč/rok). Nemovitost na 
pozemku cca 1 200 m2, zastavěná plocha 
130 m2, obytná 110 m2, zahrada 1 070 
m2. Dům je nepodsklepený, s garáží o 
velikosti 20,65 m2 a vjezdem na 
pozemek. Vytápění zajištěno elektrickým 
kotlem, v obývacím pokoji možnost krbu 
či krbových kamen. Inženýrské sítě – 
elektřina 220/380 V, plynová přípojka 
před domem, obecní voda, studna. Ve 
Vysokých Popovicích není zatím obecní 
kanalizace, dům má proto vlastní 
čističku, voda z ní je směřována do 
vlastní nádrže o obsahu 4 m3 a je možné 
ji využívat například k zalévání zahrady.  
Užitná plocha - 110 m2 

Zastavěná plocha - 130 m2 

Plocha parcely - 1 200 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 500 000,- Kč 
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5. 

Hostěnice, Brno - venkov 
Novostavba domu 4+kk Hostěnice, okr. 
Brno-venkov, přízemní, s volnou 
prostornou půdou, vhodnou k vestavbě. 
CP 540 m2, ZP 110 m2, UP 110 m2. Dům 
je zařízen v pěkném, moderním stylu. V 
ceně je moderní kuchyňská linka na 
zakázku včetně všech vestavěných 
spotřebičů (lednice s mrazákem, trouba, 
sklokeramická deska, myčka, 
mikrovlnka, digestoř). Všechny pokoje 
mají samostatný vstup. V obývacím 
pokoji s kuchyňským koutem, na chodbě 
a soc. zařízení je podlahové topení, v 
pokojích radiátory. Dům je samostatně 
stojící a je z něj nádherný výhled na 
místní lesy. Všechny IS. Obec se nachází 
11 km severně od Brna.  
Užitná plocha - 110 m2 

Zastavěná plocha - 110 m2 

Plocha parcely - 540 m2 

 

 

 

4 300 000,- Kč 

6. 

Želešice, Brno - venkov 
Nabízíme novostavbu rodinného domu 
4+kk s dvojgaráží v Želešicích u Brna, 
CP 552 m2. Dům je řešen jako 
dvojdomek a jedná se přízemní 
BUNGALOV. Nemovitost je ve fázi 
výstavby. Nyní aktuálně dokončena 
hrubá stavba, střecha, okna, instalace. K 
dokončení zbývají omítky, SDK stropy, 
fasáda, podlahy, dveře a zárubně, 
koupelna a WC vč. obkladů a dlažeb, 
dále pak terénní a dokončovací práce. 
Dispozice: zádveří (4,50 m2), technická 
místnost (3,50 m2), předsíň (6,40 m2), 
WC (1,90 m2) koupelna (6,10 m2), pokoj 
(13,20 m2), ložnice (13,20 m2), 
pracovna/pokoj (8,10 m2), kuchyňský 
prostor (9,90 m2), obývací a jídelní 
prostor (18,80 m2). Z obývacího prostoru 
přímo navazuje venkovní terasa a 
následně pak zahrada.  
Užitná plocha - 100 m2 

Zastavěná plocha - 150 m2 

Plocha parcely - 552 m2 

 

 

 

 

 

4 990 000,- Kč 



69 

 

7. 

Čebín, Brno - venkov 
Nízkoenergetický RD typu bungalov na 
pozemku o výměře cca 600 m2 v obci 
Čebín včetně sítí a pozemku. Pozemek se 
nachází na okraji obce Čebín s krásným 
výhledem do okolní krajiny. Svými 
vnitřními prostory uspokojí nároky na 
bydlení 3–4 členné rodiny. Svým 
bezbariérovým řešením je vhodný i pro 
bydlení osob se sníženou pohybovou 
schopností. Typy domů i dispozice lze 
měnit dle Vašeho přání.  
 
Užitná plocha - 85 m2 

Zastavěná plocha - 100 m2 

Plocha parcely - 600 m2 

 

2 650 000,- Kč 
 

8. 

Syrovice, Brno - venkov 
Nabízíme k prodeji novostavbu 
nízkoenergetického RD o dispozicích 
3+kk a garáž. Dům je jednopodlažní, 
cihlový, vstup přes předsíň do 
prostorného obývacího pokoje s kuchyní 
(45,5 m2), koupelna, WC, 2x pokoj po 11 
m2 a garáž 16,5 m2. Alternativa přestavby 
na 4+kk nebo 5+kk. Parkovací místa před 
domem řešeny jako garáž, nebo 
parkovací stání. Výstup z obývacího 
pokoje do zahrady. Parcela 400 m2.  
 
Užitná plocha - 97 m2 

Zastavěná plocha - 100 m2 

Plocha parcely - 400 m2 

 

2 999 000,- Kč 
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9. 

Rajhrad, Brno - venkov 

Nabízíme k prodeji novostavbu 
samostatně stojícího RD nedaleko Brna v 
obci Holasice, lokalita Rajhrad - 
Rozhraní, s garáží a pozemkem o výměře 
384 m2, jedná se o novostavbu patrového 
domu 4+1 (obytná plocha domu 112 m2), 
2x komora. V přízemí domu se nachází - 
vstupní hala, kuchyně s jídelní částí, 
koupelna s WC a obývací pokoj průchozí 
francouzským oknem na venkovní terasu, 
komora. V patře se nachází 3x pokoj, 
komora, koupelna s WC. Vše nově 
vybaveno. Terasa 28 m2.  
 
Užitná plocha - 112 m2 

Zastavěná plocha - 90 m2 

Plocha parcely - 384 m2 

 
 

4 300 000,- Kč 

10. 

Rajhrad, Brno - venkov 

Nabízíme Vám exkluzivně k prodeji 
samostatně stojící nízkoenergetický 
rodinný dům v Rajhradě u Brna 5+1. CP 
140 m2, s garáží a pozemkem o výměře 
588 m2, jedná se o novostavbu patrového 
domu před kolaudací, kdy je možnost 
ještě ovlivnit výběr podlahových krytin, 
obkladů a dlažeb, případně sanitárních 
předmětů, podlahové vytápění. 
Dispozice: 1.NP: obývací pokoj (34 m2) 
se vstupem na zahradu (terasa), technická 
místnost (7 m2), kuchyně (17 m2), WC + 
sprcha (4 m2), 2.NP: 4 pokoje + 2x 
balkon, koupelna s rohovou vanou (7 
m2), WC. 
 
Užitná plocha - 120 m2 

Zastavěná plocha - 140 m2 

Plocha parcely - 588 m2 

 

 

 

4 450 000,- Kč 
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8.4. STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY 

8.4.1. Stanovení obvyklé ceny v ČR 

Cena nemovitosti uvedená v tabulce č.3 byla zjištěna porovnávací metodou. Byla použita 

metoda přímého porovnání. Pro nedostatek srovnatelných nemovitostí v oceňované lokalitě byly 

použity i nemovitosti z jiných avšak víceméně obdobných lokalit jako je lokalita oceňované 

nemovitost. Koeficienty, které jsou ve výpočtech použity za účelem redukce nebo zvýšení 

hodnoty daného znaku jsou následující - poloha nemovitosti K1, užitná plocha K2, stav a 

vybavení K3, velikost pozemku K4, garáž K5 a úvaha znalce K6.  

 

Způsob ocenění Výsledná cena 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem                     3 222 414,- Kč 

Obvyklá (obecná, tržní) cena  3 250 000,- Kč 

tab. 3 - stanovení obvyklé ceny metodou přímého porovnání 

 

Příloha č.1 obsahuje znalecký posudek, ze kterého je celý průběh stanovení ceny obvyklé 

patrný. 

8.4.2. Stanovení obvyklé ceny dle Homebuyer survey RICS 

Cena nemovitosti byla zjištěna stejně jako v předchozím případě porovnávací metodou, 

avšak pomocí principu jednotkové tržní ceny. Pro porovnání byly použity nemovitosti ze stejné 

lokality a podobných vlastností jako nemovitost porovnávaná. Šlo tedy o nemovitosti druhu 

Bungalov ne starší než 5 let nacházející se v lokalitě Rajhrad nebo Moravany. Označení 

nemovitosti souhlasí s jejich označením uvedeném v databázi.  

Hlavními ukazateli při získávání tržní hodnoty byla velikost užitné plochy nemovitosti a 

její cena. Na základě těchto hodnot byla získána cena za metr čtvereční užitné plochy. Jde o 

totožný způsob, jakým se dle české oceňovací metodologie oceňují například pozemky 

porovnávacím způsobem. Průměrná hodnota získaná z třech porovnávaných nemovitostí je 
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hodnotou použitou pro další výpočet finální hodnoty oceňované nemovitosti. Porovnávací 

metoda byla vedena stejným způsobem jako se používá v rámci standardů RICS.  

 

 

 

 

 

 

tab. 4 - stanovení obvyklé ceny pomocí RICS 

 

Výše uvedená hodnota PJTC byla dále vynásobena velikostí užitné plochy nemovitosti. 

Výsledkem je cena zjištěná porovnávacím způsobem: 

 

90 m2 x 37 633,- = 3 387 000,- Kč 

.  

Příloha č. 2 obsahuje znalecký posudek, výše uvedený postup výpočtu ceny zjištěné 

neuvádí, avšak v případě potřeby musí znalec prokázat, jakým způsobem bylo při výpočtu této 

hodnoty postupováno. Stanovení ceny obvyklé záleží na úvaze znalce. V tomto případě byla 

stanovena částka: 

3 400 000,- Kč 

tři miliony čtyři sta tisíc korun českých 

 

 

 

 

č. Cena [Kč] UP [m2] Cena za m2 PJTC 

1. 3 034 050,- 81 37 457,- 

2. 3 290 000,- 85 38 706,- 

3. 3 034 050,- 95 36 737,- 

37 633,- 
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9. POSOUZENÍ ODLIŠNOSTÍ ZNALECKÉHO POSTUPU 

Tabulka č. 5 shrnuje znalecký postup, podle kterého bylo provedeno zjištění obvyklé ceny 

v příloze č. 1 a příloze č. 2. Znalecký posudek obvyklé ceny uvedený v příloze č. 1 postupuje 

podle běžné metodiky používané v České republice, příloha č. 2 je popisným znázorněním toho, 

jakým způsobem vypadá znalecký posudek RICS Homebuyer survey.  

Smyslem posouzení nebylo zjistit rozdíl ve stanovení obvyklé ceny nemovitosti, ale 

vyšetřit rozdíly v průběhu celého procesu ocenění za tímto účelem.  

 

POSOUZENÍ ODLIŠNOSTÍ znaleckého postupu v rámci diplomové práce 

Znalecký postup 
ČR - stanovení obvyklé ceny 

(příloha č. 1) 

RICS Homebuyer survey 

(příloha č. 2) 

Účel ocenění 

Stanovení obvyklé ceny 
(přidělení majetku 
spoluvlastníků, vyrovnání dědiců, 
získání hypotéky, poradenství) . 

Pro jiné účely než je získání 
hypotéky, či úvěru, při stanovení  
obvyklé ceny určené pro byty a 
domy bez potřeby oprav. 

Místní šetření bez rozdílu bez rozdílu 

Formální náležitosti 
znaleckého posudku 

Musí být sešit, jednotlivé strany 
očíslovány, sešívací šňůra 
připevněna k poslední straně 
posudku přetištěna znaleckou 
pečetí. Na poslední straně musí 
být znalecká doložka.  

Posudek se vyhotovuje ve 
standardním formátu, jehož podobu 
lze najít v příloze č.2 

 

Obsahové náležitosti 
znaleckého posudku 

Nález a posudek 

Nález se stává z podkladů 
nezbytných pro ocenění. 

Posudková část se zabývá 
řešením znaleckého úkolu. 

Má 12 oddílů, z nichž každý se 
věnuje přesně stanovené 
problematice. 

A úvod 

B místní šetření 

C stav nemovitosti 

D popis nemovitosti 

E exteriér nemovitosti 

F interiér nemovitosti 

G služby 

H příslušenství nemovitosti 
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I  právní otázky 

J  rizika 

K ocenění nemovitosti 

L vyjádření znalce 

 

Použité metody 
ocenění 

Metoda přímého porovnání 
Jednotková tržní  cena - užitné 

plochy (UP) 

Databáze 

10 srovnávaných nemovitostí. 
Koeficienty, které jsou ve 
výpočtech použity: 

poloha nemovitosti K1,  

užitná plocha K2,  

stav a vybavení K3,  

velikost pozemku K4,  

garáž K5 a  

úvaha znalce K6 

 

Nemovitost č. 1, 2, 3, z databáze 
použité pro metodu přímého 

porovnání. 

STANOVENÍ 
OBVYKLÉ CENY 3 250 000,- Kč 3 400 000,- Kč 

tab. 5 - posouzení odlišností znaleckého postupu při stanovení obvyklé ceny  
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10. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo provést posouzení odlišností znaleckého postupu při 

stanovení obvyklé ceny nemovitostí podle českých oceňovacích modelů a dle standardů RICS. 

V průběhu zpracování však bylo třeba vymezit konkrétnější úkol, protože původní zadání bylo 

svým rozsahem vhodné spíše pro disertační práci. Diplomant se proto rozhodl soustředit na dílčí 

problematiku, kterou je oceňování rezidenčních nemovitostí pro účely jiné než získání úvěru. 

V teoretické části práce je proveden stručný popis historie a důležitých milníků při vývoji 

oceňování u nás, na území Velké Británie a na mezinárodním poli v zastoupení IVSC. Důležitým 

rozdílem, který je zřejmý již v této části, je regulatorní funkce trhu a státu. Zatímco u nás je vývoj 

znalecké profese regulovaný státem, v RICS je to funkce trhu, která má hlavní vliv na vývoj 

znalecké profese. A to lze považovat za bazální odlišnost.   

Praktická část se detailně věnuje posouzení odlišností znaleckého postupu ve výše 

zmíněných standardech. Pro tyto účely byla vybrána nemovitost v podobě rodinného domu 

v katastrálním území Rajhrad, který svou polohou spadá pod okres Brno-venkov. Na této 

nemovitosti bylo provedeno místní šetření, sestavena databáze podobných rodinných domů 

v přilehlém okolí, vyhotoven znalecký posudek v takové podobě jako je běžné v České republice 

a ve Velké Británii. Finální částí celého procesu bylo stanovení obvyklé ceny nemovitosti. 

 Pro stanovení obvyklé ceny podle českých oceňovacích standardů byla použita jediná 

metoda a to metoda přímého porovnání. Tato metoda se nejběžněji používá pro stanovení 

obvyklé ceny pro případy přidělení majetku spoluvlastníků, vyrovnání dědiců, získání hypotéky a 

poradenství. To je svým účelem nejvíce podobné metodě použité v rámci stanovení obvyklé ceny 

RICS.  

Co se týče stanovení obvyklé ceny RICS, byla vybrána taktéž porovnávací metoda. 

Jelikož však metodologie RICS pracuje na jiných principech, než je metoda přímého porovnání 

pomocí různých koeficientů, byl použit princip určení jednotkové ceny, se kterým RICS běžně 

pracuje v případě oceňování rezidenčních nemovitostí. To znamená, že ze sestavené databáze 

byly vybrány pouze tři nemovitosti nejvěrněji kopírující polohu, stav a velikost oceňovaného 

rodinného domu. Jednotková cena byla následně vypočítána aritmetickým průměrem zjištěných 

jednotkových cen porovnávaných nemovitostí.  
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Na základě vyhotovených posudků a zjištěných poznatků došel diplomant k závěru, že 

výsledná obvyklá cena se od sebe nijak významně neliší, což je na první pohled patrné z tabulky 

č. 5. Nicméně stanovení obvyklé ceny nebylo předmětem šetření. Tím bylo posouzení znaleckého 

postupu a jeho odlišností mezi českou metodologií a metodologií RICS.  

Základními body, které byly komplexně posuzovány z hlediska celého postupu, byly účel 

vypracování znaleckého posudku, místní šetření, formální a obsahové náležitosti znaleckého 

posudku, metody použité při ocenění a také stanovení obvyklé ceny. Bylo zjištěno, že účel hraje 

v případě RICS významnou roli při formální úpravě posudku. Ten má pro každý účel jiný formát. 

Zatímco v českém případě je formální úprava stále stejná.  

U místního šetření nebyla zjištěna žádná významná odlišnost, to znamená, že můžeme 

říci, že se místní šetření provádí stejným způsobem v obou případech. Jak už bylo řečeno, 

formální stránka posudků se různí. Ačkoliv se obsahová část jeví na první pohled odlišně, 

můžeme říci, že až na drobné rozdíly, kterými jsou v případě RICS například hodnocení 

energetické náročnosti budov, či posuzování vad a poruch konstrukcí a nákladů na jejich 

odstranění, se obsahová stránka posudku nijak podstatněji neliší. Velmi užitečně se jeví schéma 

budovy s popisem konstrukcí pro lepší pochopení terminologie běžně používané ve stavebnictví 

ze strany objednatele. 

Oceňovací metody jsou si principielně velice podobné, avšak v případě RICS je metoda o 

mnoho jednodušší na zpracování a méně časově náročná, což platí i při zpracovávání databáze. 

Jak můžeme sami vidět v konečném výsledku je stanovená cena velmi podobná a zjištěný rozdíl 

minimální. 

Diplomant se domnívá, že postup stanovení obvyklé ceny pro nemovitosti rezidenčního 

bydlení pro účely jiné než získání hypotéky, je v případě RICS jednodušší a znalecký posudek 

pro objednatele srozumitelnější a názornější. To pravděpodobně vychází ze samotné podstaty, 

kdy se tento standard orientuje více na potřeby svého klienta. 

.  
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