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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je zejména zjistit, jaký je vliv lokality na obvyklou cenu vybraného rodinného 

domu v okrese Vyškov. Součástí ocenění je vytvoření databáze rodinných domů včetně vhodných kritérií,  

která budou následně vyhodnocena. Nezbytnou součástí práce je také popis správních obvodů v okrese Vyškov, 

kterými jsou Slavkov u Brna, Bučovice a Vyškov. Dále se bude práce zabývat popisem realitního trhu a chybami 

v inzerci. 

 

 

 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is mainly to find out what is the impact on the location on the usual price  

of a selected house in the Vyškov district. Part of the award is the creation of a database of family houses, 

including the following criteria, which will be subsequently evaluated. The necessary part of the work is also  

a description of administrative districts in the Vyškov district, which are Slavkov u Brna, Bučovice and Vyškov. 

Furthermore, the work will deal with the description of the real estate market and errors in advertising. 
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ÚVOD 

Bydlení je v posledních letech čím dál diskutovanějším tématem. Jedním z důvodů jsou ceny bydlení, 

které v posledních 10 letech výrazně stouply a staly se pro mnoho lidí nedosažitelné. Dalším důvodem diskuze  

o bydlení jsou zajisté hypoteční úvěry, jejichž úrokové míry naopak klesly pod hranici 2 % p. a. Vzhledem k nízkým 

úrokovým sazbám se zdá, že je vhodná doba k nákupu nemovitostí, ale vzhledem k cenám, které u bytů vzrostly 

i o dvojnásobek, je to k zamyšlení. Tato práce se bude zabývat rodinnými domy, nikoli bytovými jednotkami,  

tudíž se pojďme podívat na trh s rodinnými domy. V okrese Vyškov, který je autorce velmi dobře znám, dochází 

k několika úkazům. Lidé, kteří chtějí stavět vlastní rodinný dům, jsou nuceni se kvůli cenám pozemků stěhovat 

z měst do menších obcí, které jsou v okolí do 10 km od měst a kde se budují nové ulice s nově vystavěnými 

rodinnými domy. Další variantou, jak zůstat ve městě je koupě již postaveného rodinného domu, který je buď 

určen k rozsáhlé rekonstrukci, nebo k demolici. Cenově přístupnější bývají také projekty developerů, kteří hledají 

velké pozemky, kde staví nové ulice s rodinnými, často řadovými domy. Člověk si tak sice nemůže sám navrhnout,  

jak by měl jeho dům vypadat, ale je možné získat dům s menším pozemkem za poměrně přijatelnou cenu. Z výše 

uvedeného lze tedy vidět, že lokalita má zásadní vliv na cenu rodinného domu. 

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První část je věnována teorii, která je potřebná 

k pochopení základních pojmů. Budou také popsány základní oceňovací předpisy, kterými jsou  

zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dále zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách a také vyhláška 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku. 

V teoretické části budou také popsány metody ocenění nemovitostí, a to zejména ty, kterými se autorka bude 

později zabývat. V teoretické části budou také popsány podklady, které jsou nutné či vhodné k oceňování staveb 

i bytových jednotek a které by měl znalec či odhadce shromáždit před samotným oceněním. 

Další část diplomové práce se bude zabývat popisem lokality, tedy okresu Vyškov jako celku  

a jednotlivých správních obvodů, kterými jsou Slavkov u Brna, Bučovice a Vyškov. Dále budou vyhodnoceny 

statistické údaje, které byly shromážděny českým statistickým úřadem. Také bude popsán realitní trh,  

kterým se diplomová práce zabývá. V rámci popisu realitního trhu bude také provedena cenová segmentace, 

která bude vycházet z realitní inzerce a bude znázorněna grafem. Následně bude popsán vybraný rodinný dům, 

který bude následně oceněn. 

Pro ocenění rodinného domu bude nejprve zvolena porovnávací metoda dle vyhlášky č. 441/2013 Sb., 

kdy bude samostatně oceněn pozemek, dále rodinný dům, venkovní úpravy a garáž. Druhou metodou ocenění 

bude metoda přímého porovnání, kdy bude využívána vypracovaná databáze, která bude postupně upravována, 

tak aby byly zohledněny rozdílné koeficienty. Databáze bude také rozdělována na několik částí tak, aby mohl  

být analyzován hlavní cíl práce, tedy vliv lokality na obvyklou cenu rodinného domu. 

Po samotném ocenění se bude autorka zabývat chybami a změnami cen v inzerci, které zaznamenala 

v rámci shromažďování dat pro svou databázi, například domy, které byly v průběhu času zlevněny, zdraženy,  

či které ve dvou či více inzerátech mají naprosto jiné informace ohledně např. užitkových ploch domu. 
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Po této kapitole bude následovat vyhodnocení, k čemu autorka dospěla a zda byl splněn cíl práce, 

kterým je zejména posouzení vlivu lokalitu na obvyklou cenu rodinného domu v okrese Vyškov.  

To bude posouzeno v rámci ocenění, kdy bude mimo jiné hodnocena vzdálenost od města Brna, vzdálenost  

od správního obvodu či počet obyvatel v dané obci. 
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1 OCEŇOVACÍ PŘEDPISY 

V následujícím textu budou charakterizovány zákony a vyhlášky, které byly využity pro tuto diplomovou 

práci. Jedná se o zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (dále jen ZOOM), zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

(dále jen ZOC), zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ZÚP), a také o vyhlášku 

č. 441/2013 k provedení zákona o oceňování majetku (dále jen OV). 

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

,,Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené 

zvláštními předpisy.“ (1) 

Dle tohoto zákona se majetek či služba oceňují obvyklou cenou v případě, že není stanoven jiný způsob 

oceňování. Musí být zvažovány veškeré okolnosti, které cenu ovlivňují. To však neplatí pro mimořádných 

okolností trh, osobních poměrů smluvních stran či vlivu zvláštní obliby. Za mimořádnou událost mohou  

být považovány například důsledky přírodních kalamit. Osobními vztahy jsou myšleny majetkové, rodinné či jiné 

osobní vztahy mezi stranou prodávajícího a stranou kupujícího. Zvláštní obliba lze chápat jako zvláštní hodnota, 

kterou prodávající či kupující přisuzuje danému majetku či službě díky osobnímu vztahu k nim. Jinými způsoby 

oceňování jsou myšleny následující: 

• Nákladový způsob, 

• výnosový způsob, 

• porovnávací způsob, 

• oceňování dle jmenovité hodnoty, 

• oceňování dle účetní hodnoty, 

• oceňování dle kurzové hodnoty, 

• oceňování sjednanou cenou. (1) 

1.2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Z hlediska územního plánování se tento zákon zabývá stanovováním cílů a úkolů územního plánování, 

soustavou orgánů a nástroji územního plánování, vyhodnocováním vlivů na udržitelný rozvoj území, 

rozhodováním v území, podmínkami pro výstavbu, rozvojem území, evidencí územně plánovací činnosti a dalších. 

(2) 

Ve věcech stavebního řádu jde v souladu s tímto zákonem zejména o povolování staveb a jejich změn, 

terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě  

a provádění staveb a další. (2) 

ZÚP dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky  

na výstavbu, vstupy na pozemky a do staveb a jiné. (2) 
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1.3 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

,,Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a služeb pro tuzemský 

trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz.“ (3) 

Postup uvedený v tomto zákoně se dá využít pro převody práv, pro převody a přechody vlastnictví 

k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem. Naopak se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, 

náhrady škod a další. Zákon stanovuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob a dalších orgánů  

při uplatňování, regulaci a kontrole cen. Federální ústřední orgány státní správy nebo příslušné orgány republik 

mohou dle tohoto zákona regulovat ceny v případě mimořádné tržní situace či v případech ohrožení účinků 

omezení hospodářské soutěže. Další orgány, které jsou oprávněny regulovat ceny určují zvláštní předpisy. (3) 

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

,,Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů 

oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.“ (4) 

Mezi hlavní oblasti, kterými se vyhláška zabývá, patří oceňování pozemků, oceňování staveb,  

věcná práva k nemovitým věcem a oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv na označení  

a výrobně technických a obchodních poznatků. (4) 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

Tato kapitola bude charakterizovat jednotlivé pojmy, které úzce souvisejí s diplomovou prací  

a které budou v dalších částech práce opět zmiňovány a používány. 

2.1 Budova 

Budovou je označována stavba, kterou nelze účelně zařadit mezi rodinné domy, rekreační chaty  

a chalupy, rekreační domky a zahrádkářské chaty. (4) 

Jako budovu lze označovat nadzemní stavbu, která je se zemí spojena pevným základem, je prostorově 

soustředěna a navenek je uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. (5) 

2.2 Nemovitá věc 

Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) jsou nemovitými věcmi pozemky a podzemní 

stavby se samostatným účelovým určením, včetně věcných práv k nim a práv, která za nemovité věci označí 

zákon. Věc může být označena za nemovitou i jiným právním předpisem, pokud není součástí pozemku a nelze  

ji přesunout bez porušení její podstaty. Veškeré další věci jsou movité. (6) 

2.3 Pozemek 

Pozemek je část zemského povrchu, která je oddělená od sousedních částí těmito způsoby: 

• Hranicí územní jednotky, 

• hranicí katastrálního území, 

• hranicí vlastnickou, 

• hranicí stanovenou regulačním plánem, 

• územním rozhodnutím, 

• územním souhlasem, 

• hranicí jiného práva, 

• hranicí rozsahu zástavního práva, 

• hranicí rozsahu práva stavby, 

• hranicí druhů pozemků, 

• rozhraním způsobu využití pozemků. (5) 

Pozemky členíme pro účely oceňování na: 

• Stavební pozemky, 

• zemědělské pozemky, 

• lesní pozemky, 

• vodní nádrže a vodní toky a jiné. (1) 
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2.4 Parcela 

,,Parcela je pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen 

parcelním číslem.“ (5) 

Parcely se dělí na stavební a pozemkové. Stavební parcely jsou evidovány v druhu pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří. Pozemkové parcely jsou ty, které nejsou stavební parcelou. (5) 

2.5 Stavba 

,,Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 

na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání.“ (2) 

Pokud stavební úřad omezí dobu trvání stavby, jedná se o stavbu dočasnou. Stavba sloužící k reklamním 

účelům je označována jako stavba pro reklamu. (2) 

2.6 Stavba vedlejší 

Vedlejší stavba doplňuje užívání pozemku a její zastavěná plocha nepřesahuje 100 m
2
 nebo se může 

jednat o stavbu, která je společně užívána se stavbou hlavní. Za vedlejší stavbu nelze považovat garáž  

ani zahrádkářská chata. (4) 

2.7 Rodinný dům 

Stavba, ve které je více než polovina podlahové plochy určena k trvalému rodinnému bydlení,  

a která splňuje požadavky na toto bydlení, je označována jako rodinný dům. Má nejvýše tři samostatné byty, 

nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. (4) 

2.8 Příslušenství věci 

Příslušenství věci je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní. Podmínkou je trvalé užívání vedlejší věci společně 

s věcí hlavní. Pokud se vedlejší věc odloučí na přechodnou dobu, nepřestává být jejím příslušenstvím.  

Práva a povinnosti věci hlavní se přenášejí i na příslušenství této věci. (6) 

2.9 Součást věci 

,,Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno,  

aniž se tím věc znehodnotí.“ (6) 

Součástí pozemku prostor nad i pod povrchem stavby zřízené na pozemku, s výjimkou staveb dočasných. 

Součástí pozemku je také rostlinstvo na něm vzešlé. (6) 
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2.10 Podlahová plocha 

,,Podlahovou plochou se rozumí plochy půdorysného řezu místností a prostorů stavebně upravených 

k účelovému využití ve stavbě, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve kterém se nacházejí.“ (4) 

Do celkové podlahové plochy (dále jen PP) bytů nebo nebytových prostor se započítává: 

• Plocha arkýřů a lodžií, 

• plocha výklenků alespoň 1,2 m širokých, 0,3 m hlubokých, 2 m vysokých, jejichž PP je větší  

než 0,36 m2, 

• plocha místností se zkoseným stropem (světlá výška v nejnižším bodě je menší než 2 m),  

plocha komor, sklepů, vynásobená koeficientem 0,8 

• půdorysná plocha zabraná vnitřním schodištěm v bytě nebo nebytovém prostoru v jednotlivých 

podlažích. (4) 

Prostory, které jsou užívány výlučně s bytem nebo nebytovým prostorem, musí být zahrnuty  

do součtu PP. Jsou jimi: 

• Terasy, balkóny a pavlače vynásobené koeficientem 0,17, 

• nezasklené lodžie vynásobené koeficientem 0,2, 

• sklepní kóje a vymezené půdní prostory vynásobené koeficientem 0,1. (4) 

2.11 Zastavěná plocha 

Jedná se o plochu ohraničenou ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí, která zahrnuje 

veškerá nadzemní i podzemní podlaží do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy (dále jen ZP) se nezapočítávají 

izolační přizdívky. (4) 

Zastavěná plocha podlaží je plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy tohoto podlaží, která 

je vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží včetně omítky. Do ZP podlaží se nezapočítávají 

plochy lodžií a arkýřů. Průměrná ZP podlaží se zjišťuje součtem zastavěných ploch všech podlaží dělený počtem 

podlaží. (4) 

2.12 Užitná plocha 

Užitná plocha (dále jen UP) budovy se měří uvnitř vnějších stěn. Do této plochy se však nezahrnují 

konstrukční plochy (např. pod sloupy, šachtami, komíny), funkční plochy pro pomocné využití (např. umístění 

klimatizace), průchozí prostory (např. výtahy, eskalátory). Celková UP se skládá z ploch, které jsou využívány  

jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice, sklepy atp. (7) 
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2.13 Obestavěný prostor stavby 

,,Obestavěný prostor se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby  

a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvažuje.“ (4) 

Obestavěný prostor (dále jen OP) spodní stavby je vymezen po stranách vnějším pláštěm bez izolačních 

přizdívek, dole spodním lícem podlahy nejnižšího podzemního podlaží a nahoře spodním lícem podlahy 1. 

nadzemního podlaží (dále jen NP). (4) 

OP vrchní stavby je vymezen po stranách vnějšími plochami staveb, dole spodním lícem podlahy,  

nahoře horním lícem podlahy půdy nebo vnějším lícem střešní krytiny, pokud se jedná o plochou nebo sklonitou 

střechu bez půdního prostoru. (4) 

,,Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar,  

se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny 

výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte  

se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.“ (4) 

Od OP stavby se neodečítají: 

• Otvory a výklenky v obvodových zdech, 

• lodžie, zapuštěné balkony, verandy, 

• nezastřešené průduchy a světlíky do 6 m2 půdorysné plochy. (4) 

Do OP se neuvažují: 

• Balkony a přístřešky, které vyčnívají v průměru nejvýše 0,5 m přes líc zdi, 

• římsy, pilastry, půlsloupy, 

• vikýře s pohledovou plochou do 1,5 m2 včetně, atiky, komíny, ventilace atp. (4) 

K OP se připočítávají balkony a nezakryté pavlače, které vyčnívají přes líc zdi o více než 0,5 m, zjištěným 

objemem vynásobeným půdorysnou plochou výšky 1 m. (4) 

2.14  Cena a hodnota 

,,Pojem cena je používán pro požadovanou, nabízenou nebo skutečně zaplacenou částku za zboží  

nebo službu.“ Definice ze ZOC říká, že ,,cenou je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží  

nebo vytvořená pro ocenění zboží k jiným účelům.“ (8) 

Dle NOZ, pokud lze hodnota věci vyjádřit v penězích, pak je to její cena. Hodnota vyjadřuje zejména 

užitek či prospěch vlastníka zboží nebo služby. (6) 

,,Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou.“ Jedná se pouze o odhad, 

kterým je vyjadřován peněžní vztah mezi zbožím a službami na jedné straně, kupujícími a prodávajícími na druhé 

straně. (8) 
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2.15 Druhy cen 

Níže budou popsány jednotlivé druhy cen, které jsou charakterizovány především v právních předpisech, 

kde na ně navazují i obecné vzorce pro výpočet. První popisovanou cenou bude obvyklá cena, která je hojně 

využívána při oceňování porovnávacím způsobem. 

Cena obvyklá 

,,Cena, za kterou je možné danou nebo srovnatelnou věc v daném místě a čase prodat nebo koupit.“ (8) 

Je to ,,cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku  

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.“  

Do této ceny se nepromítají osobní poměry některého z účastníků, ani vlivy zvláštní obliby či mimořádné 

okolnosti trhu. (1) 

Cena zjištěná  

Cena, která byla zjištěna dle cenového předpisu. (8) 

Cena pořizovací 

,,Cena, za kterou bylo možné věc pořídit v době jejího pořízení, bez odpočtu opotřebení.“ (8) 

Cena reprodukční 

,,Cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění,  

bez odpočtu opotřebení.“ (8) 

Cena tržní 

Tržní cenu lze charakterizovat jako skutečně realizovanou částku při prodeji. Většinou se jedná  

o sjednanou cenu mezi dvěma nezávislými subjekty na volném trhu, která je uvedena v dokladu o zaplacení  

či v kupní smlouvě. Do této ceny jsou oproti obvyklé ceně promítnuty i zvláštní vlivy. (9) 

Cena sjednaná 

,,Peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle ZOC. Sjednává se pro zboží vymezené názvem, 

jednotkou množství a kvalitativními a dodacími či jinými podmínkami sjednanými dohodou stran, popřípadě 

číselným kódem příslušné jednotkové klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Podle určených podmínek 

mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady na pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, příslušná daň  

a clo.“ (9) 

2.16 Druhy hodnot 

Dále budou vysvětleny dvě nejvyužívanější hodnoty pro ocenění, kterými jsou věcná a výnosová 

hodnota.  
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Věcná hodnota 

Jedná se o reprodukční cenu věci, která je snížena o opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci 

stejného stáří a přiměřené intenzity používání, snížená o náklady na opravu vážných závad, kvůli kterým není 

možné věc užívat. (8) 

U staveb se věcná hodnota ,,zjišťuje pomocí stavebních rozpočtů, agregovaných položek, ukazatelů 

průměrných orientačních cen vydávaných URS Praha, apod. Ke zjištění věcné hodnoty staveb je možno využít 

výpočtu ceny nákladovým způsobem podle cenového předpisu.“ (9) 

Výnosová hodnota 

Výnosová hodnota vyjadřuje diskontované budoucí příjmy z nemovitosti. Lze vypočítat jako podíl zisku 

z nájmu nemovitosti za rok a úrokové míry v procentech za rok. Po vynásobením stem vyjde hodnota 

v procentech. (8) 
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3 PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ 

Podklady pro ocenění musí odhadce uvést v nálezové části svého odhadu. Pro každý doklad se uvede 

jeho název, kdo a kdy ho vydal a schválil, jaké má dokument číslo jednací a jeho obsah. Níže budou popsány 

podklady, které jsou nejpodstatnější. (8) 

3.1 Výpis z katastru nemovitostí 

Každá osoba má právo nahlížet do katastru, získávat z něj údaje buď prostřednictvím nahlížení  

do katastru nebo získávání údajů pomocí sbírky listin. Pro ocenění nemovitosti by měl být použit výpis, který není 

starší 3 měsíců. Katastr obsahuje zejména informace o: 

• Geometrickém a polohovém určení nemovitostí a katastrálních území, 

• druzích pozemků, číslech a výměrách parcel, údajích o budovách, 

• cenové údaje, 

• tom, zda se jedná o dočasnou stavbu 

• právech včetně informací o vlastnících a další. (8) 

O fyzických osobách se v katastru zapisuje jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa 

trvalého pobytu. U právnické osoby se zapisuje název, identifikační číslo a sídlo. (8) 

3.2 Kopie příslušné části katastrální mapy 

V katastrální mapě se vyznačují oceňované pozemky a odpovídající skutečnosti. Stejně jako výpis 

z katastru nemovitostí, by měla být kopie katastrální mapy aktuální (ne starší 3 měsíců). Pokud je kopie starší,  

je třeba nechat kopii potvrdit od objednatele, aby bylo potvrzeno, že je kopie stále aktuální. (8) 

3.3 Výpisy z pozemkové knihy 

Výpisy z pozemkové knihy se používají u starších staveb a lze je získat zejména na Pozemkovém úřadu. 

Dále může odhadce oslovit obecní nebo městský úřad či magistrát, který může disponovat archivem se základními 

informacemi o nemovitostech dané obce či města – např. rok vzniku stavby, první majitel, architekt apod. (8) 

3.4 Stavebně právní dokumentace 

Jedná se o stavební povolení, územní a kolaudační rozhodnutí a dokumentace prováděných změn, 

rekonstrukcí a modernizací. (8) 

3.5 Výsledky místního šetření 

Ohledání nemovitosti provádí odhadce osobně s pomocí vyškoleného pomocníka či více pomocníků, 

kteří asistují zejména při měření nemovitosti. Budovy se ohledávají systematicky, od sklepa po půdu  
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nebo naopak. U venkovních úprav se popisuje umístění, provedení, stáří, technický stav a výměry pro ocenění. 

K měření se používají pomůcky, jako například pásmo, svinovací metr, laserový dálkoměr, fotoaparát apod. (8) 

3.6 Databáze informací 

Databáze mohou mít informace o dosahovaných cenách nemovitostí, o požadovaných cenách  

při nabídce v realitní inzerci, o dosahovaném nájemném prostor v požadovaném místě a čase apod. (8) 

3.7 Další podklady 

Dalšími podklady, které mohou být použity pro oceňování jsou: 

• Výkresová dokumentace stavby, 

• cenová mapa pozemků, 

• nájemní smlouvy, 

• pasporty nemovitostí, 

• přiznání k dani z nemovitých věcí, 

• pojistné smlouvy, 

• smlouvy o správě nemovitostí, 

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

• katalogy cen, normy, odborné časopisy a literatura, příslušné předpisy, 

• výpovědi účastníků a svědků, fotografie dřívějšího stavu – zejména v soudních sporech, 

• podklady z dálkového průzkumu země – letecké snímky, ortofotomapy, termosnímky apod. (8) 
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4 METODY OCEŇOVÁNÍ 

Tato kapitola se bude zabývat metodami oceňování, které budou následně použity v praktické části 

diplomové práce. Je nutné zabývat se výběrem vhodné metody oceňování, jelikož každá metoda může mít  

na cenu nemovitosti jiný vliv.  

4.1 Oceňování stavebních pozemků 

Stavební pozemky se mohou oceňovat několika metodami. Obvykle je využívána jednotková cena  

za 1 m2 stavebního pozemku. Níže budou popsány jednotlivé metody, kterými je možné stavební pozemek ocenit. 

4.1.1 Cenová mapa stavebních pozemků 

,,Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky.“ (4) 

V cenové mapě mohou být i pozemky, které nelze ocenit cenou z cenové mapy. Tyto pozemky se ocení 

dle §3 až §5 oceňovací vyhlášky. Mezi tyto pozemky patří: 

• Pozemek je ve skupině parcel bez vyznačené ceny, 

• Pozemek má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel 

neoceněných nebo s různými cenami nebo je v jednotném funkčním celku, ve kterém nejsou 

všechny pozemky oceněny v cenové mapě stavebních pozemků. (4) 

4.1.2 Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků 

Pro oceňování stavebních pozemků je důležité stanovit základní cenu (dále jen ZC). Stavební pozemek 

musí být evidován v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto 

účelu již využívaného. Pokud není obec, ve které se oceňovaný pozemek nachází, v příloze č. 2 oceňovací vyhlášky 

a není pro tuto obec stanovena ZC za m2, bude ZC stanovena podle následujícího vzorce: 

𝑍𝐶 = 𝑍𝐶𝑣 𝑥 𝑂1 𝑥 𝑂2 𝑥 𝑂3 𝑥 𝑂4  𝑥 𝑂5 𝑥 𝑂6 
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• ZC – základní cena stavebního pozemku v Kč za m2, 

• ZCv – základní cena dle obce okresu, ve kterém se pozemek nachází, dle přílohy č. 2 OV, 

• O1 – koeficient velikosti obce, dle přílohy č. 2 OV, 

• O2 – koeficient hospodářsko-správního významu obce, ve kterém se pozemek nachází,  

dle přílohy č. 2 OV, 

• O3 – koeficient polohy obce, ve kterém se pozemek nachází, dle přílohy č. 2 OV, 

• O4 – koeficient technické infrastruktury v obci, ve které se pozemek nachází, uvedený v příloze 

č. 2 OV, 

• O5 – koeficient dopravní obslužnosti obce, ve které se stavební pozemek nachází,  

uvedený v příloze č. 2 OV, 

• O6 – koeficient občanské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek nachází,  

uvedený v příloze č. 2 OV. (4) 

Základní cena upravená stavebního pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí v druhu pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemku k tomuto účelu již užívaného a pozemky v jednotném funkčním celku 

s ním, se určí, není-li dále stanoveno jinak, podle vzorce: 

𝑍𝐶𝑈 = 𝑍𝐶 𝑥 𝐼 

• ,,ZCU – základní cena upravená stavebního pozemku v Kč za m2, 

• ZC – základní cena stavebního pozemku obce v Kč za m2, 

• I – index cenového porovnání zjištěný podle vzorce:“ (4) 

𝐼 = 𝐼𝑇  𝑥 𝐼𝑂 𝑥 𝐼𝑃 

• ,,IT – index trhu, který se určí dle vzorce:“ 

𝐼𝑇 = 𝑃5 𝑥 (1 + ∑ 𝑃𝑖

4

𝑖=1

) 

• ,,1 – konstanta, 

• Pi – hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu, 

• i – pořadové číslo znaku indexu polohy, 

• Io – index omezujících vlivů pozemku, který se určí podle vzorce:“ (4) 

𝐼𝑜 = 1 + ∑ 𝑃𝑖

6

𝑖 = 1

 

• ,,1 – konstanta, 

• Pi – hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu omezujících vlivů, 

• i – pořadové číslo znaku indexu omezujících vlivů, 

• Ip – index polohy, který se určí podle vzorce:“ 
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𝐼𝑃 = 𝑃1 + (1 + ∑ 𝑃𝑖

𝑛

𝑖 = 2

)  

• ,,Pi – hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy podle druhu hlavní stavby, 

• i – pořadové číslo znaku indexu polohy, 

• n – počet znaků indexu polohy.“ (4) 

Takto upravená základní cena se vynásobí koeficientem 0,8, pokud se jedná o nezastavěný pozemek 

určený k zastavění. (4) 

Pokud jsou výměry všech pozemků ve funkčním celku s oceňovanou rezidenční stavbou, popřípadě  

s jejím příslušenstvím, které jsou větší než 1000 m2, musí se ZCU pozemku vynásobit redukčním koeficientem,  

podle vzorce: 

𝑅 =  
200 + 0,8 𝑥 ∑ 𝑣𝑝

∑ 𝑣𝑝
 

• ,,r – redukční koeficient, 

• vp – výměra pozemků ve funkčním celku se stavbou v m2, 

• 200 a 0,8 – konstanty.“ (4) 

4.1.3 Naegeliho metoda ocenění pozemků 

Metoda třídy polohy se využívá, pokud není dostatek porovnatelných pozemků k ocenění.  

Naegeliho metoda vychází z toho, že cena stavebního pozemku má vztah k ceně nemovitosti. Používá se 7 klíčů 

třídy polohy, díky kterým se určí procentuální podíl ceny pozemku. Klíče třídy polohy jsou následující: 

• Všeobecná situace, 

• Intenzita využití pozemku, 

• dopravní relace k velkoměstu, 

• obytný sektor, 

• řemesla, průmysl, administrativa, obchod, 

• povyšující faktory, 

• redukující faktory. (8) 

Z metody vyplývá, že stavební pozemek v nepříznivých polohách může tvořit pouze 5 %, zbytek (95 %) 

tvoří stavba na tomto pozemku. Tyto a vyšší podíly lze vidět v následující tabulce. (8) 

Tabulka 1: Podíl pozemku z celku nová stavba + pozemek podle Naegeliho (8) 

Třída polohy 1 2 3 4 5 6 7 8 
Podíl pozemku z celku (%) 5 6 9 13 18 22 30 35 - 55 
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4.2 Oceňování staveb nákladovým způsobem 

Nejdůležitějším pro zjištění nákladové ceny stavby je stanovení výchozí ceny, což je hodnota stavby 

v novém stavu. Existuje několik metod, kterými se dá cena stavby zjistit, tato kapitola se však bude zabývat 

následujícími čtyřmi metodami: 

• Individuální cenovou kalkulací, 

• podrobným položkovým rozpočtem, 

• metodami agregovaných položek, 

• a propočtem ceny. (8) 

První metodou, která bude dále charakterizována, bude individuální cenová kalkulace. (8) 

4.2.1 Individuální cenová kalkulace 

Tato metoda ocenění je nejpodrobnější, nejpřesnější, ale také zabere nejvíce času. Rozlišuje jednotlivé 

prvky stavebních konstrukcí dle výměry a druhu. Výsledné výměry každého druhu se násobí jednotkovou cenou, 

čímž se získá reprodukční cena. Tato metoda lze použít, pokud jsou známy jednotlivé konstrukce  

a jejich materiály, ideální použití je u novostaveb, ke kterým je vyhotovena projektová dokumentace.  

Cena stavebního objektu se tak skládá z přímých nákladů (materiál, mzdy, stroje), nepřímých nákladů (výrobní  

a správní režie) a zisku. (8) 

4.2.2 Podrobný položkový rozpočet 

Tato metoda slouží ke stanovení přesné ceny stavebního objektu, k čemuž se využívají položky 

jednotlivých stavebních prací, jednotlivé druhy stavebních prací apod. Cena položek se pak stanovuje pomocí 

individuální kalkulace nebo směrnými orientačními cenami. K určení ceny je nutné mít prováděcí dokumentaci. 

Podrobný položkový rozpočet využívá katalogů popisů a směrných cen stavebních prací (dále jen KCSP),  

které vydává Ústav racionalizace ve stavebnictví a které jsou pravidelně aktualizovány, aby zachovaly  

svou aktuálnost. (8) 

4.2.3 Metody agregovaných položek 

K této metodě není potřeba prováděcí dokumentace, stačí mít informace o druzích materiálů a stavební 

konstrukci. Jednotlivé položky jsou v tomto případě sdruženy do souboru položek stavebních prací  

a tvoří ucelenou konstrukci. Tato metoda je jednodušší než předchozí metody, proto je také častěji využívána. 

(8) 

4.2.4 Souhrnný rozpočet 

Celkové náklady na stavbu je nutné roztřídit do samostatných částí. Tento typ ocenění je prováděn 

z pohledu dodavatele a investora. 11 hlav souhrnného rozpočtu je členěno na projektové a průzkumné práce, 
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provozní soubory, stavební objekty, stroje a zařízení, umělecká díla, vedlejší náklady, ostatní náklady, rezervu, 

jiné investice, náklady z investičních prostředků a náklady z neinvestičních prostředků. (8) 

4.3 Oceňování staveb porovnávacím způsobem 

Porovnávací metoda je způsob ocenění, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejnými  

či obdobnými předměty a cenou sjednanou při jejich prodeji. Provádí se k datu ocenění. Vlivy, které mají vztah 

s konečným výsledkem ocenění, mohou být u nemovitosti například lokalita, využitelnost, technické parametry, 

materiál a kvalita provedení, technický stav, včetně opotřebení věci, velikost atp. Porovnávací metody lze dělit 

na dvě základní, a to metodu přímého porovnání a metodu nepřímého porovnání. (8) 

4.3.1 Metoda přímého porovnání 

Metodou přímého porovnání se srovnávací nemovitosti porovnávají přímo s metodou oceňovanou, viz 

obrázek níže. 

4.3.2 Metoda nepřímého porovnání 

Metoda nepřímého porovnání porovnává oceňovanou nemovitost s tzv. etalonem  

(standardní nemovitostí), který má přesně definované vlastnosti a cenu. Cena etalonu se odvíjí od zpracované 

databáze nemovitostí. Tato metoda lze názorně vidět na obrázku níže. (8) 

Srovnávací nemovitost č. 1 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací nemovitost č. 2 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací nemovitost č. 3 

(vlastnosti, cena) 

Nemovitost oceňovaná  

(porovnání vlastností, cena) 

 

Obrázek 2: Metoda přímého porovnání (8) 
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Základem je u komparativní metody databáze nemovitostí tvořená souborem dat o nemovitostech,  

kterými mohou být: obec, cena nemovitosti, technický stav, obestavěný prostor, venkovní úpravy, velikost 

nemovitosti a pozemku a jiné. V databázi musí být uvedeny všechny důležité údaje pro porovnání. Tato data  

je možné získat z realitní inzerce, ve které jsou nabízené ceny vyšší než skutečně realizované. S prodlužující  

se dobou inzerce se ceny nabízených nemovitostí snižují. Dalším zdrojem mohou být cenové mapy pozemků, 

které jsou zpracovány dle skutečně dosažených cen, tudíž lze říct, že vypovídající schopnost je vyšší než u cen 

z realitní inzerce. Vlastnosti nemovitostí, které znalec či odhadce získá, je třeba upravit pomocí koeficientů 

odlišnosti, které vyjadřují vliv jedné vlastnosti nemovitosti na cenu oceňované nemovitosti či etalonu. Kombinací 

více koeficientů se zjišťuje index odlišnosti. Hodnota se přepočítává jak na metr čtvereční zastavěné plochy,  

tak na metr krychlový obestavěného prostoru. Z výsledné hodnoty se stanoví průměr, minimum, maximum  

a přepočítává se hodnota pro oceňovanou nemovitost. (8) (9) 

Index odlišnosti vyjadřuje vliv několika vlastností nemovitosti na rozdíl v ceně. Pokud se koeficient rovná 

jedné, lze považovat vlastnost, kterou tento koeficient vyjadřuje za stejnou, jak u oceňovaného objektu,  

tak u srovnávacího. Pokud je koeficient nižší než jedna, srovnávací nemovitost má nižší hodnotu než nemovitost 

oceňovaná a naopak. (8) 

 

Srovnávací nemovitost č. 1 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací nemovitost č. 2 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací nemovitost č. 3 

(vlastnosti, cena) 

Nemovitost standardní (etalon)  

(porovnání vlastností, cena 

Oceňovaná nemovitost č. 1 

(porovnání vlastností  

se standardem, cena) 

Oceňovaná nemovitost č. 2 

(porovnání vlastností  

se standardem, cena) 

Oceňovaná nemovitost č. 3 

(porovnání vlastností  

se standardem, cena) 

Obrázek 3: Metoda nepřímého porovnání (8) 
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5 OCENĚNÍ RODINNÉHO DOMU 

V této kapitole budou charakterizovány významné lokality pro tuto diplomovou práci, ať už z pohledu 

okresu, tak z pohledu jednotlivých obcí, které byly záměrně vytipované a které budou později využity  

i v oceňovací části práce. Kromě lokality bude tato kapitola řešit také vlastnictví obydlených domů v České 

republice, okrese Vyškov a v obcích Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov. Budou se porovnávat i procentní podíly 

bydlení v nájmu v rámci Evropské Unie (dále jen EU). Dále bude popsán realitní trh a vývoj cen rodinných domů. 

Druhá část této kapitoly se bude věnovat samotnému ocenění. Nejprve bude provedeno ocenění 

vybraného rodinného domu porovnávací metodou dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. k zákonu o oceňování majetku, 

pomocí které se ocení nejdříve pozemek, rodinný dům, venkovní úpravy a nakonec garáž. Poslední část kapitoly 

se bude věnovat ocenění metodou přímého porovnání, kdy bude pracováno s vytvořenou databází,  

která bude rozdělována podle určitých kritérií tak, aby bylo dosaženo cíle práce a byl dokázán vliv lokality  

na obvyklou cenu rodinného domu. Dále bude databáze používána i k přidávání zajímavých koeficientů,  

které ovlivní výsledné ocenění. Veškeré podrobnější výpočty budou zobrazeny v přílohách diplomové práce, 

výsledky budou popsány v konkrétních kapitolách. 

5.1 Lokalita 

Jak bylo zmiňováno výše, tato diplomová práce se zabývá okresem Vyškov. V okrese Vyškov jsou tři obce 

s rozšířenou působností, kterými jsou Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov. Tyto tři obce budou detailněji 

charakterizovány dále. Rozloha okresu je k 31.12.2018, stejně jako předchozí dva roky, 869 km2.  

Nachází se zde 80 obcí, z toho 5 měst. Obce mají celkem 118 částí a počet obyvatel se neustále zvyšuje.  

Meziroční nárůst v posledních pěti letech je průměrně 296 obyvatel, což značí také růst přistěhovalých,  

který je oproti vystěhovalým zhruba 215 obyvatel ročně. Největší zastoupení tvoří lidé ve věku 15 až 64 let  

(cca 65 %).  (10) 

Zajímavým ukazatelem je bezesporu počet 454 nově rozestavěných bytů v roce 2018. Oproti roku 2015, 

kdy byla započata výstavba pouze 220 bytů, lze vidět nárůst 106 %. U dokončených bytů není třeba pozorovat 

rozdíly oproti minulosti vzdálené 5 let. Stačí porovnat rok 2018 a 2017 a hned lze vidět, že došlo k nárůstu  

91 % z původních 233 bytů (v roce 2017) na 446 bytů (v roce 2018). Data z roku 2019 nejsou zatím úplná,  

když však bude sledováno pouze 1. – 3. čtvrtletí tohoto roku, lze zjistit, že počet rozestavěných  

a dokončených bytů bude rozhodně vyšší než v předchozích letech. Za první tři čtvrtletí roku 2019 bylo 

rozestavěno 495 bytů a bylo dokončeno 310 bytů. To znamená, že rok 2019 předehnal celý rok 2018  

o 41 bytů v pouhých třech čtvrtletích.  Oproti tomu dokončené byty, kterých bylo v roce 2018 celkem 446 zatím 

vykazují pokles. (10) (11) 

Na následující mapě lze vidět umístění okresu Vyškov. Okres Vyškov sousedí s šesti okresy.  

Na severozápadě s Blanskem, na severovýchodě s Prostějovem, na východě s Kroměříží, na jihovýchodě 

s Hodonínem, na jihozápadě s Břeclaví a na západě s Brnem - venkovem. (12) 
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Obrázek 4: Okres Vyškov (13) 

5.1.1 Obec Bučovice 

Obec Bučovice leží na silnici I/50 mezi městy Brno a Uherské Hradiště a na železniční trati,  

která vede z Brna do Veselí nad Moravou. Dominantou města je renesanční zámek, který dal postavit  

Jan Šembera z Boskovic v druhé polovině 16. století. V 19. století zde existovalo 14 textilních manufaktur  

a továren. Po úpadku této výroby se zde rozvinul nábytkářský průmysl, jelikož byla v roce 1894 založena 

Druckerova továrna, pozdější UP. Nyní je podnikatelská sféra poměrně rozvinutá. Mezi nejvýznamnější podniky 

v Bučovicích patří BAJER a spol, s.r.o. (masné výrobky), DINA HITEX, s.r.o. (zdravotnické pomůcky),  

Bučovice Tools, a.s. (závitořezné nářadí), PEGAS, a.s. (netkané textilie) a JKZ, a.s. (nástrojové a konstrukční ocele). 

(14) 

Mimo podnikatelské zastoupení se v Bučovicích nachází poliklinika, dům s pečovatelskou službou,  

dvě základní školy a střední škola (gymnázium a obchodní akademie). Gymnázium nabízí jak čtyřleté, tak osmileté 

studium a má všeobecné zaměření. Obchodní akademie se zaměřuje zejména na ekonomii, účetnictví,  

finance či právo s těmito tématy související. Od roku 2004 se zde provozuje krytý bazén, nachází  

se zde také tenisové kurty i fotbalové hřiště či workout zóna. Od roku 2007 se v Bučovicích provozuje v letních 

měsících vyhřívané koupaliště. (14) 

V blízkosti obce se také nachází Ždánický les, který obyvatelé využívají pro aktivní odpočinek,  

pěší a cyklistickou turistiku. Po značených stezkách se lehce dostat do oblasti Chřibů, kde se například nachází 

Buchlovský hrad. (14) 
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V této době má obec Bučovice 5 obecních částí, kterými jsou Bučovice, Černčín, Kloboučky, Marefy  

a Vícemilice. Bučovice jsou také správním obvodem pro dalších 19 okolních obcí. Počet obyvatel k 1.1.2019  

byl 6 496, avšak ve správním obvodu má obec 16 084 obyvatel. Hustota těchto obyvatel je 94 obyv./km2. (15) 

(16) 

 

Obrázek 5 Renesanční zámek v Bučovicích (17) 

5.1.2 Obec Slavkov u Brna 

Slavkov u Brna se proslavil zejména díky vítězství Napoleona I. Bonaparta v bitvě tří císařů  

2. prosince 1805 v polích západně od Slavkova. V této bitvě bojovalo zhruba 165 000 mužů z Francie, Rakouska  

a Ruska. Právě slavkovský zámek využil po vítězství Napoleon, který z balkónu zámku promluvil ke svým vojákům. 

Slova o těchto hrdinech, kteří v této bitvě bojovali jsou vytesána na Vítězném oblouku v Paříži. (18) 

Slavkov u Brna disponuje velkými možnostmi, co se týče sportu. Nachází se zde koupaliště, provozované 

v letních měsících, s bazénem o délce 50 m, který má i bezbariérový vstup, dětským bazénem i brouzdalištěm. 

Dále je možné hrát na koupališti volejbal na jednom z šesti beach volejbalových kurtech, plážový fotbal či tenis. 

Další sportovní aktivitou je golf, na jehož hraní je město vybavené. Hřiště má zajímavé překážky a vodní plochy, 

které golfoví nadšenci jistě ocení. V roce 2017 byl rekonstruován slavkovský stadion, který disponuje šesti 

drahami pro atletiku, fotbalovým hřištěm, street workoutovou sestavou a dalším vybavením. Ve Slavkově  

je možné využívat i několik sportovních zařízení, které nabízí lekce ať už jógy, spinningu, piloxingu či bojových 

umění a mnoha dalších. Ve Slavkově je také jedna posilovna, která nabízí kromě posilovacích strojů také dva 

squashové kurty, které je možné si pronajmout. Dále se každoročně koná několik jednorázových sportovních akcí, 

kterými jsou například Slavkovská pípa, atletický víceboj, Austerlitz Man, běh Slavkovem a jiné. (19) (20) (21) (22) 

(23) (24) (25) (26) (27) 
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Mimo sportovní aktivity nabízí Slavkov mnoho kulturních a jiných akcí, kterými jsou například jarmarky, 

Napoleonské slavnosti, plesy, lampionový průvod, pálení čarodějnic atp. (27) 

Občanskou vybavenost obce lze považovat za uspokojivou, avšak každé rozšíření služeb obyvatelé 

Slavkova vítají. V roce 2020 zde byl otevřen druhý větší obchod s potravinami, a to Billa, v roce následujícím  

se plánuje otevření Lidlu. Mimo tyto potravinové řetězce mnoho let nakupovali obyvatelé v Penny Marketu  

či Coopu. Mimo to, skýtá spoustu obchodů náměstí města, kde lze nalézt také bankovní služby.  

Nedaleko od náměstí se nachází pošta a městský úřad, dvě základní školy, střední odborná škola a internát, 

poliklinika ad. 

Slavkov se oproti Bučovicím nerozděluje na žádné další obecní části. Město je správním obvodem  

pro 17 obcí. K 1.1.2019 měla obec 6 694 obyvatel, ve správním obvodu dokonce 23 560 obyvatel.  

Hustota obyvatel na km2 je nejvyšší ze všech tří obcí s rozšířenou působností, a to 149 obyv./m2. (28) (16) 

 

Obrázek 6: Barokní zámek ve Slavkově u Brna (29) 

5.1.3 Obec Vyškov 

Ve Vyškově probíhala výstavba socialistických sídlišť od 50. let 20. století. Docházelo k rozšiřování 

průmyslových závodů, rozvoji obchodní sítě, výstavbě nových škol a kulturních či zdravotních zařízení.  

V roce 2000 došlo k rekonstrukci krytého bazénu a letního plaveckého areálu a nová výstavba probíhala od roku 

2004 v několika vyškovských ulicích. Centrum města tvoří Masarykovo náměstí ve tvaru trojúhelníku,  

které bylo zrekonstruováno v 1. polovině 90. let. Pro cestující autem je velkou výhodou napojení města Vyškov 

na dálnici D1. Za prací dojíždí do Vyškova spousta lidí, díky průmyslovým zónám, které se ve Vyškově nacházejí  

a díky kterým se snižuje nezaměstnanost. (30) 
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Vyškov je také úzce spojen s armádou, jelikož je od roku 1936 sídlem vojenské posádky a do dnešní doby 

jsou zde rozsáhlé výcvikové prostory a sídlí zde Velitelství výcviku Vojenské akademie. Ve městě se nachází  

také několik mateřských, základních, středních škol a učilišť. Z kulturního hlediska lze navštívit Besední dům,  

kde se konají koncerty, divadelní představení či jiné akce, dále hvězdárnu, ZOO park, DinoPark, kino a mnoho 

dalších.  Ve Vyškově se také nachází nemocnice, která je jediná v okrese. Ze sportovních aktivit je možné  

ve Vyškově využít atletický a fotbalový stadion, kuželnu, tenisové kurty, zimní stadion a mnoho dalších. (30) 

Vyškov se rozděluje na 7 místních částí, kterými jsou Vyškov, Dědice, Opatovice, Hamiltony, Lhota, 

Pařezovice a Rychtářov. K 1.1.2019 měl 20 883 obyvatel a ve svém správním obvodu, ve kterém se nachází  

dalších 41 obcí, je dokonce 52 001 obyvatel. Hustota obyvatel je podobná jako u Bučovic, tj. 96 obyv./km2. (16) 

(31) 

 

Obrázek 7: Masarykovo náměstí ve Vyškově (32) 

5.2 Vyhodnocení statistických údajů 

Ještě před tím, než bude charakterizován realitní trh, je třeba zhodnotit, jak se vyvíjelo bydlení v okrese 

Vyškov. Dle posledního sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo v roce 2011, byly zjištěny informace,  

které budou rozebrány níže. (33) 
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5.2.1 Množství obydlených bytů 

První zajímavou kategorií je celkové množství obydlených domů. V případě Jihomoravského kraje  

to bylo v roce 2011 259 567 domů. V rámci okresu Vyškov bylo napočítáno na 26 484 domů.  

Z toho je 20 410 rodinných domů, 1 206 bytových domů a 260 ostatních budov. (34) 

S množstvím obydlených domů úzce souvisí stáří těchto domů. Podle průzkumu v roce 2011  

bylo průměrné stáří obydlených domů v Jihomoravském kraji 46,6 let u rodinných domů a 49,6 let u bytových 

domů. V okrese Vyškov měly rodinné domy stáří v průměru 47,6 let a bytové domy 39,5 let. Nejnižšího stáří 

dosahovaly bytové domy ve Slavkově u Brna, které měly stáří 33,3 let. Tyto informace svědčí o tom,  

že většina obyvatel žila v roce 2011 v domech, které byly vystavěny v 70. a 80. letech 20. století. (35) 

Neméně důležitým ukazatelem je rozdělení bytů dle právního užívání. V grafu níže je zobrazeno 

vlastnictví obydlených bytů v rámci celé České republiky v roce 2011. 

 

Graf 1: Vlastnictví obydlených bytů v roce 2011 v ČR (33) 

 

Na grafu lze vidět, že více než polovina obyvatel ČR žila ve vlastní nemovitosti, ať už ve vlastním domě  

či v bytě v osobním vlastnictví. Bytů, které byly pronajímány bylo 22,4 % z celkového počtu bytů, družstevní byty 

tvořily 9,4 % všech bytů. (33) 

5.2.2 Vlastnictví obydlených bytů  

Ukazatel zaměřený na vlastnictví obydlených bytů byl použit také pro okres Vyškov. Výsledky  

jsou zobrazeny v následujícím grafu.  
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Graf 2: Vlastnictví obydlených bytů v roce 2011 v okrese Vyškov (36) 

 

V okrese Vyškov je oproti celorepublikovému rozložení typů vlastnictví o 22,2 % více vlastních domů,  

osobní vlastnictví je nižší o 10 % stejně jako nájmů a družstevních bytů je méně o 1,4 %. V následujícím grafu  

lze vidět rozložení vlastnictví v obci Bučovice. (36) 

 

Graf 3: Vlastnictví obydlených bytů v roce 2011 v Bučovicích (37) 

 

Jak lze vidět v grafu výše, Bučovice mají nejnižší procentuální podíl družstevních bytů,  

který dosahuje pouze 1 % ze všech nemovitostí v této obci. Vlastní dům je obydlen ve více případech než v celém 
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okrese, a to o 8 %. Osobní vlastnictví je pouze o 1 % nižší než u celého okresu. Dalším městem, které je v rámci 

vlastnictví řešeno je Slavkov u Brna. Rozložení obydlených nemovitostí lze vidět v grafu níže. (37) 

 

Graf 4: Vlastnictví obydlených bytů v roce 2011 ve Slavkově u Brna (38) 

 

Slavkov u Brna disponuje téměř třemi čtvrtinami nemovitostí ve vlastním domě. Osobní vlastnictví  

lze vidět pouze u 4 % celkových obydlených bytů, nájem tvoří 8 % a družstevní vlastnictví tvoří 7 % bytů. 

V následujícím grafu je poslední zkoumaná obec, kterou je Vyškov. (38) 

 

Graf 5: Vlastnictví obydlených bytů v roce 2011 ve Vyškově (39) 

 

Ve vlastním 
domě
68%

V osobním 
vlastnictví

4%

Jiné bezplatné užívání
5%

Nájemní
8%

Družstevní
7%

Jiný důvod 
užívání

1%

Nezjištěno
7%

Ve vlastním 
domě
51%

V osobním 
vlastnictví

12%

Jiné bezplatné užívání
4%

Nájemní
14%

Družstevní
11%

Jiný důvod 
užívání

1%

Nezjištěno
7%



 37 

Ve Vyškově je velké množství bytů, o čemž značí i rozložení v Grafu 5, jelikož byty tvoří 37 % obydlených 

bytů. Vlastní dům tvoří polovinu všech bydlených bytů, což je nejmenší podíl ze všech tří vybraných měst,  

avšak oproti celorepublikového průměru je to o 15 % více. V tabulce níže bude zhodnocení výsledků,  

které byly zobrazeny v grafech 1 až 5. (39) 

Tabulka 2: Procentní rozložení obydlených bytů v roce 2011 (36) (37) (38) (39) 

 Vlastní dům [%] Osobní vlastnictví [%] Nájem [%] Družstevní vlastnictví [%] 

ČR 35,8 20,1 22,4 9,4 

Okres Vyškov 58 10 12 8 

Bučovice 66 9 11 1 

Slavkov u Brna 68 4 8 7 
Vyškov 51 12 14 11 

 

V tabulce jsou barevně vyznačeny nejnižší a nejvyšší procentní podíly z obydlených bytů.  

U vlastních domů je největší rozdíl mezi Slavkovem u Brna a celou Českou republikou, a to 32,2 %.  

Osobní vlastnictví u České republiky tvoří 20,1 %, nejnižší hodnotu vykazuje obec Slavkov u Brna, a to 4 %.  

Nájem v České republice tvoří 22,4 % obydlených bytů, nejnižší hodnota je opět u Slavkova u Brna, který má podíl 

pouze 8 %. Družstevní vlastnictví tvoří nejnižší podíl v Bučovicích, pouhé 1 % a nejvyšší hodnotu vykazuje obec 

Vyškov, a to 11 %. Pokud bude hodnoceno celkové bydlení ve vlastní nemovitosti, ať už v domě či bytě,  

je na tom nejlépe obec Bučovice, kde tvoří vlastní domy a byty v osobním vlastnictví celých 75 %. Slavkov u Brna 

má pouze o 3 % méně, nejhůře je na tom v tomto ohledu Vyškov, kde vlastní nemovitosti tvoří 63 %,  

což je i tak o 7 % více než procentní podíl celé České republiky. (36) (37) (38) (39) 

V rámci EU bylo provedeno porovnání v roce 2011, kdy byl zjišťován podíl domácností, které žijí v nájmu 

oproti všem domácnostem. Porovnání lze vidět v následujícím grafu. (33) 
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Obrázek 8: Podíl domácností žijících v nájmu (33) 

 

 Jak lze vidět na grafu výše, Česká republika vykazuje 19,9 % nájemního bydlení. Oproti celé EU  

je hodnota nižší o 10,1 %. Nejvyšší podíl nájemního bydlení tvoří Německo, které dosahuje téměř polovinu 

z celkového bydlení právě v nájmu, hned na druhém místě je Rakousko, které dosahuje 42,7 % nájemního 

bydlení. Nejnižší hodnotu naopak vykazuje Rumunsko s 4,4 % nájemního bydlení a Litva, u které tvoří nájemní 

bydlení 7,8 %. (33) 

Počet dokončených bytů byl již zmiňován v kapitole 4.1, avšak pouze z pohledu okresu.  

Bylo by vhodné se podívat i na jednotlivé obce, kterými jsou Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov. V porovnání let 

2016 a 2017 měl vývoj u všech tří obcí klesající tendenci, i když celkově v okrese Vyškov vzrostl počet bytů  

z 215 na 233 bytů. V roce 2018 byl oproti roku 2017 nárůst dokončených bytů ve všech třech vybraných obcích. 

V Bučovicích došlo k nárůstu o 5 bytů, ve Vyškově došlo k nárůstu o 18 bytů a ve Slavkově u Brna bylo dokončeno 

dokonce 174 bytů, což je z celkového nárůstu okresu, který byl 213 bytů, téměř 82 %. (40) 

5.3 Trh s nemovitými věcmi 

Trh s nemovitými věcmi se neustále vyvíjí. Jelikož je práce zaměřena na rodinné domy,  

bude se tato kapitola věnovat právě jim. Budou zhodnoceny vývoje cen i nabídka nemovitostí v realitní inzerci. 

Bude zjištěn rozsah nabízených pozemků a rodinných domů ve městech Slavkov u Brna, Bučovice a Vyškov, které 

jsou správními obvody a závěrem budou tyto poznatky vyhodnoceny. 
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5.3.1 Analýza realitního trhu a cenová segmentace 

V období 2016 až 2018 byla provedena statistika průměrných cen rodinných domů v jednotlivých 

okresech, ke kterým patří mimo jiné i sledovaný okres Vyškov. Kupní cena rodinného domu v roce 2016  

byla 2 457 Kč/m3, v roce 2017 činila kupní cena 2061 Kč/m3 a v roce 2018 byla cena 2687 Kč/m3. Z toho vyplývá, 

že meziroční nárůst byl v roce 2018 celých 626 Kč/m3. Pokud jde o vztah ceny rodinného domu na opotřebení, 

uvedené průměrné ceny odpovídají zhruba 10 – 50 % opotřebení, jelikož cena při takovém opotřebení  

je v průměru 2 385 Kč/m3 v letech 2016 – 2018. (41) 

Jelikož je práce věnována rodinným domům a oceňovaný dům se nachází ve městě, které je správním 

obvodem, je dobré se podívat na pozemky, které jsou určeny k bydlení a jsou nabízeny v každém ze tří správních 

obvodů. V obci Slavkov u Brna se dne 1.10.2020 nabízejí pouze 2 pozemky k bydlení. Jedním z nich je pozemek  

o výměře 1 322 m2 za 1 190 000 Kč, tzn. 900 Kč/m2. Tato cena je na pozemek ve Slavkově u Brna velmi nízká, 

avšak je to nejspíše z toho důvodu, že se nachází v chatařské oblasti, která je využívána spíše k rekreaci  

a zahradničení, tudíž lze říct, že pro rodinný dům tento pozemek příliš vhodný není. Druhý nabízený pozemek  

má opět nízkou cenu za m2, avšak tady je to dáno spíše jeho plochou, jelikož se jedná o 12 142 m2  

za 15 451 910 Kč. Tento pozemek je proto určen spíše pro developery, kteří by byli schopni pozemek zasíťovat  

a rozparcelovat na menší pozemky, případně na těchto pozemcích postavit bytové či rodinné domy. Kvůli celkové 

vysoké ceně tento pozemek opět není vhodný pro rodinu, která by chtěla ve Slavkově u Brna stavět svůj rodinný 

dům. Další možností by bylo koupení domu k demolici a využití pozemku, což opět ve Slavkově u Brna není možné, 

jelikož nejlevnější nabízený rodinný dům má cenu 5 500 000 Kč, který je v dobrém stavu a kde by stačila menší 

rekonstrukce. Dalším a k oceňovanému domu nejbližším správním obvodem jsou Bučovice. V Bučovicích se však 

žádný pozemek 1.10.2020 neprodává. Nabízejí se dva domy, jeden v části Černčín za 890 000 Kč a přímo v obci 

Bučovice za 1 590 000 Kč. Tyto domy by bylo možné použít jako pozemky pro novou výstavbu. Mimo tyto dva 

domy, jsou nabízeny tři typy rodinných domů, které jsou ve výstavbě a jsou developerskými projekty. V části 

Vícemilice se nachází takový rodinný dům s užitnou plochou 79 m2 a pozemkem 100 m2 za 4 332 000 Kč. 

V Bučovicích jsou nabízeny domy s pozemky 260 a 265 m2 za 6 799 000 Kč a 6 199 000 Kč. A jedná se dispozičně 

o domy 4+kk, což téměř odpovídá oceňovanému domu. Poslední nabízený dům se nachází v obci Černčín a jedná 

se o dům po rekonstrukci s užitnou plochou 85 m2, který je nabízen za 4 700 000 Kč. Třetím správním obvodem 

je Vyškov. Přímo ve Vyškově se žádný pozemek nenabízí, ale v městské části Rychtářov jsou k prodeji 3 pozemky, 

od 620 Kč/m2 po 1750 Kč/m2 a v části Opatovice se nabízí jeden pozemek za 1 902 600 Kč o rozloze 1 350 m2. 

Rodinných domů je ve Vyškově a jeho městských částech nabízeno více než ve Slavkově u Brna a ceny se zde 

pohybují již od 1 490 000 Kč u domu před rekonstrukcí, přes 5 459 000 Kč u nové výstavby řadových domů 

s pozemkem 150 m2 a užitnou plochou 96 m2 až po rodinný dům s užitnou plochou 167 m2, pozemkem o výměře 

1 173 m2 a cenou 10 177 000 Kč. (42) 

Cenová segmentace byla provedena také z pohledu výše nájmů. Nájmy se v okrese Vyškov pohybují  

u bytů 3+kk kolem 12 000 Kč. Pokud by splátka hypotečního úvěru byla stanovena na 12 000 Kč měsíčně, je možné 

si vypůjčit 3 060 000 Kč, při celkové kupní ceně nemovitosti ve výši 3 400 000 Kč, s RPSN 2,53 % a dobou splácení 

30 let. Fixace úrokové sazby je stanovena na 10 let, viz obrázek níže. (43) 
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Obrázek 9: Výpočet měsíční splátky (43) 

 

Podle výše zmíněné ceny nemovitosti bude rozdělena databáze tak, aby bylo možné vidět, jak velké 

zastoupení tvoří nemovitosti právě do této částky. Segmenty budou stanoveny dle ceny následovně: 

• Do 2 000 000 Kč, 

• 2 000 000 Kč až 3 500 000 Kč, 

• 3 500 001 Kč až 5 000 000 Kč, 

• 5 000 001 Kč až 6 500 000 Kč, 

• nad 6 500 001 Kč. 

V následujícím grafu je znázorněna cenová segmentace vytvořené databáze. Nejmenší podíl nabízených 

rodinných domů tvoří rodinné domy do 2 milionů Kč. Další kategorií je již zmiňovaná kategorie  

od 2 do 3,5 milionů Kč, která znázorňuje podobně vysokou splátku hypotečního úvěru v porovnání s nájemným. 

Stejně velké zastoupení měly v databázi rodinné domy od 3,5 do 5 milionů a od 5 do 6,5 milionů Kč, a to 27 %. 

Poslední kategorií byly rodinné domy nad 6,5 milionů Kč, které v databázi tvoří 24 %. 
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Graf 6 Cenová segmentace (Vlastní zpracování) 

 

Dne 24. března 2020 byla provedena analýza trhu, kdy bylo zjišťováno, jaké druhy nemovitých věcí  

jsou nabízeny. Byl k tomu využit server Sreality.cz, kde lze přehledně a rychle zjistit jaké nemovitosti se v dané 

oblasti nabízejí k prodeji či pronájmu a tuto nabídku lze filtrovat dle preferencí.  

Nejprve byly analyzovány pozemky v okrese Vyškov. Nabízených pozemků bylo 128 ke dni  

24. března 2020 a z toho více než polovinu tvořily pozemky k bydlení. Pouze minimum pozemků byly sady/vinice, 

rybníky, lesy a louky. Po pozemcích k bydlení byly nejvíce zastoupeny pole, zahrady, ostatní pozemky a komerční 

pozemky. Procentuální vyjádření lze vidět v následujícím grafu. (42) 
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Graf 7: Trh pozemků v okrese Vyškov (42) 

 

Po pozemcích byly analyzovány samotné nemovitosti. Ty jsou v okrese Vyškov tvořeny třemi 

kategoriemi, a to rodinné domy, byty a komerčními nemovitostmi. Největší část tvořily domy, kterých bylo  

181 k prodeji, dále byty, kterých bylo 94 a komerčních nemovitostí k prodeji bylo 25. V grafu níže lze opět vidět 

procentuální rozložení nabízených nemovitostí. (42) 

 

Graf 8: Trh nemovitostí v okrese Vyškov (42) 
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V této kapitole bylo zjištěno, že cena rodinných domů se meziročně zvyšuje. Nabídka pozemků 

v největších třech městech okresu Vyškov je téměř mizivá, což vyjadřuje převyšující poptávku nad nabídkou.  

Co se týče rodinných domů, ve Slavkově se prodávají pouze dva rodinné domy, a to za 5 500 000 Kč  

a 8 750 000 Kč. V předchozích několika letech bylo ve Slavkově u Brna vystavěno několik desítek rodinných domů 

a bytových jednotek, zejména firmou KALÁB s.r.o. Nyní se zde realizuje projekt Rezidence Slovanská,  

kde bude postaveno 47 bytů ve čtyřech blocích. V obci Bučovice nyní probíhá realizace projektu Zahradní město, 

který nabízí čtrnáct řadových rodinných domů. V městské části Vícemilice se naopak staví 6 bytových domů  

se 47 byty pod názvem byty Panský dvůr. Ve Vyškově probíhá výstavba projektu Letní pole, který bude zahrnovat 

110 bytových jednotek, 24 vilabytů se zahradou, 32 garážových stání a 175 venkovních stání. (42) (44) (45) (46) 

(47) (48) 

5.4 Popis oceňovaného rodinného domu 

 

Obrázek 10 Oceňovaný dům Vícemilice (Vlastní zpracování) 

 

Tato kapitola se bude zabývat charakteristikou vybraného domu, který bude v následujících kapitolách 

oceněn. Rodinný dům se nachází v obci Vícemilice, která je součástí města Bučovice, okres Vyškov.  

Tento dům byl dokončen na jaře 2017. Autorka zvolila tento dům, jelikož je s tímto domem dobře seznámena. 

Všechny informace a dokumentaci k domu poskytla investorka, která si dům nechala postavit, aby strávila svou 

druhou polovinu života v klidné obci, v menším domě se zahradou, která jí do té doby chyběla.  
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Jelikož nyní v domě bydlí majitelka sama, se svými dvěma psy, nebylo v záměru stavět velký dům.  

Dispozice tohoto rodinného domu je 3+1. Rodinný dům je zastřešen sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným 

s komunikací. Před domem se nachází jedno parkovací místo. Hlavní vstup do domu je z ulice Urbáškova. 

Vstupem do domu se přijde do malé předsíně, která je oddělena od obývacího pokoje spojeného s kuchyňským 

koutem, posuvnými dveřmi se skleněnými výplněmi. Z obývacího pokoje je možný vstup do ložnice majitelky. 

Z obývacího pokoje je také možné vstoupit do koupelny, spíže umístěné pod schody či kotelny, která disponuje 

krbem se zadním přikládáním, který má rozvod i na horní část schodů, které se nacházejí mezi ložnicí a kotelnou. 

Z kuchyně se dá vejít zadním vchodem domu na terasu, která je zastřešená, tudíž může být využívána v jakémkoli 

počasí. Na terase se nachází mimo jiné studna, která je využívána pro splachování či praní v domě. Voda ve studni 

není pitná, proto je v ostatních případech využívána voda z obecního vodovodu. Terasa je zčásti využívána  

pro skladování dřeva na topení, druhou část tvoří odpočinková zóna. Na terasu navazuje menší zahrádka,  

která je ohraničena plotem – spodní část tvoří gabiony, vrchní část tvoří kovaný plot od uměleckého kováře.  

Za touto zahrádkou je cesta, na které je věcné právo užívání, která slouží pro průjezd sousedům. Z této cesty  

se dá najet do garáže, která je vystavěna v této části pozemku. Garáž má dálkově ovládaná vrata a pod garáží  

se nachází sklep. Vedle garáže je další parkovací místo a za ním velká kovaná brána do zahrady. Zahrada je z větší 

části využívána k pěstování zeleniny, zbývající plocha je zatravněna. K zalévání pěstované zeleniny je využívána 

dešťová voda, která má svod ze střechy do IBC kontejneru. (Příloha č. 4) 

Po příchodu do podkroví se na pravé i levé straně nachází dva pokoje, jejichž šířka odpovídá šířce domu. 

Přímo proti schodišti je šatna, ve které se také nachází světlovod, vedoucí do obývacího pokoje k většímu 

prosvětlení místnosti. Vlevo od schodiště se nachází druhá koupelna domu. Obě koupelny mají sprchový kout, 

toaletu a umyvadlo. V přízemní koupelně je také umístěna pračka. (Příloha č. 4) 

Zastavěná plocha rodinného domu je 68 m2. Obestavěný prostor je 256,74 m3 a užitná plocha  

je 108,07 m2. (Příloha č. 3) 

5.4.1 Základové konstrukce 

Hlavní část objektu rodinného domu byla založena na základových pasech z prostého betonu B25,  

čelní strana domu je založena na tvárnicích ze ztraceného bednění tl. 200+250 mm. Tvarovky byly provedeny 

s ocelovou svislou výztuží ØR8 ā500 mm a ocelovou vodorovnou výztuží ØR8 ā500 mm. Podkladní betonová 

mazanina tl. 150 mm z prostého betonu B25 byla vyztužena sítí KARI Ø8 – 150/150, která byla stykována 

s přesahem min. 300 mm. Hloubka základové spáry byla provedena min. 0,9 m v rostlém terénu. Do základů  

byl uložen také základový zemnič pomocí zemnícího pásku FeZn 30/4 mm. (Příloha č. 3) 

5.4.2 Svislé konstrukce 

Obvodové konstrukce rodinného domu jsou tvořeny z tepelně izolačních tvárnic Ytong na tenkovrstvou 

maltu. Nosné konstrukce jsou provedeny z tvárnic Ytong tl. 300+450 mm na tenkovrstvou maltu. Vnitřní příčky 

jsou provedeny z přesných příčkovek, dle projektové dokumentace. (Příloha č. 3) 
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5.4.3 Vodorovné konstrukce 

Podkladní betonová mazanina hlavní části objektu byla provedena z prostého betonu B25, tl. 150 mm, 

vyztužena sítí KARI Ø8 – 150/150. Podkladní betonová mazanina byla přetažena přes horní líc základových pasů, 

respektive bednících stěn. (Příloha č. 3) 

Stropní konstrukce je tvořena nosníky Ytong 175 C a stropními vložkami Ytong v. 200 mm.  

Celá konstrukce je zmonolitněna betonem B25 vyztuženým sítěmi KARI. Nad otvory v nosném zdivu jsou použity 

překlady Ytong. (Příloha č. 3) 

5.4.4 Střešní konstrukce 

Nad objektem rodinného domu byla navržena sedlová střecha jednotného sklonu, dřevěné krovové 

konstrukce vaznicového systému. Nad hlavní částí objektu jsou použity tři vaznice a jedna pozednice.  

Vaznice je kotvena do ŽB věnce. Dřevěné pozednice jsou kotveny šroubovicemi do železobetonových ztužujících 

věnců. Pro prvky krovu bylo použito jehličnaté hraněné řezivo, opatřené protiplísňovým a protihnilobným 

nátěrem. Ve skladbě střechy byla použita pojistná hydroizolační fólie, kontralatě a latě. Jako střešní krytina  

byla použita keramická taška Tondach Samba 11 černé barvy. U okapů jsou umístěny sněhové zachytávače. 

Střešní konstrukce byla navržena s přesahy okapů, které jsou ze spodní strany opatřeny nátěrem. (Příloha č. 3) 

5.4.5 Schodiště 

Vnitřní schodiště je vybudováno z přesných schodišťových stupňů Ytong. Nášlapnou vrstvu tvoří vinylová 

podlahová krytina. (Příloha č. 3) 

5.4.6 Komíny a průduchy 

Komín je v rodinném domu jeden a používá se pravidelně k vytápění domu pomocí krbu na tuhá paliva 

se zadním přikládáním, který je umístěný v obývacím pokoji. Z tohoto krbu vede také průduch na schodiště,  

kam proudí teplo z krbu. Dále je dům vybaven elektrokotlem, který vytápí ostatní místnosti a v obývacím pokoji 

spojeném s kuchyňským koutem je také podlahové vytápění. (Příloha č. 3) 

5.4.7 Podlahy 

V obývacím pokoji s kuchyňským koutem je vinyl-korková podlaha. V ostatních obytných místnostech  

je vinylová podlaha a v ostatních jsou keramické dlažby. (Příloha č. 3) 

5.4.8 Omítky vnitřní, povrchové úpravy 

Vnitřní omítky stěn jsou vápenné jednovrstvé. Vnější stěny jsou obloženy pásky clinkerů. Mezi štíty  

je provedeno oddilatování domu EPS F tl. 50 mm a kolem základových konstrukcí je EPS-P tl. 50 mm. Hygienické 

prostory jsou obloženy keramickými obklady do výšky 2 m. Malby stěn a stropů jsou provedeny interiérovými 

disperzními barvami, mechanicky odolnými proti otěru s vysokou paroprodyšností. (Příloha č. 3) 
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5.4.9 Výplně otvorů 

Výplně otvorů byly provedeny jako plastové šestikomorové profily, zasklené izolačními trojskly. Vstupní 

dveře jsou také plastové, v bílé barvě jako okna. Vnitřní dveře jsou provedeny do dřevěných obložkových zárubní. 

(Příloha č. 3) 

5.4.10 Instalace 

Část nové splaškové kanalizace byla napojena na splaškovou kanalizaci před objektem rodinného domu 

Dešťová kanalizace je řešena odvodem dešťových vod do akumulační nádrže Columbus 3700 l, která je využívána 

na zalévání zahrady, splachování WC a praní. Vnitřní rozvody elektroinstalace byly provedeny kabely CYKY 

umístěnými pod omítkou. Domovní rozvaděč je umístěn za vstupními dveřmi. (Příloha č. 3) 

5.5 Ocenění rodinného domu dle vyhlášky 

Tato kapitola se bude věnovat ocenění stavebního pozemku, rodinného domu a venkovních úprav  

dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. k zákonu o oceňování majetku. 

5.5.1 Stavební pozemek 

Oceňovaný stavební pozemek se nachází v obci Bučovice (část Vícemilice). Výměra tohoto pozemku  

je 871 m2 a jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří a zahradu. Jedná se o p. č. 295 a 296, k. ú. Vícemilice.  

Na pozemku je umístěn rodinný dům, který byl popisován v kapitole 4.4. V následující tabulce lze vidět základní 

informace o tomto pozemku. 
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Tabulka 3: Ocenění stavebního pozemku - základní informace 

 

K výpočtu základní ceny bylo nejdříve potřeba stanovit koeficienty velikosti obce, které jsou uvedeny 

v tab. 2 v příloze 2 vyhlášky 441/2013 Sb. V obci Bučovice žije dle MLO 2018 6 496 obyvatel, což určuje první dva 

koeficienty O1 a O2. Jelikož se v obci nachází veškerá technická infrastruktura, koeficient O4 dosahuje nejvyšší 

možné úrovně. V obci Bučovice se nachází autobusové i vlakové nádraží, avšak městská hromadná doprava 

zavedena nebyla. Mezi jednotlivými částmi obce Bučovice se lidé dopravují buď vlastními dopravními prostředky 

nebo autobusy IDS JMK. Bučovice nabízejí svým obyvatelům veškerou občanskou vybavenost. Na náměstí  

a v jeho blízkém okolí se nachází spousta menších obchodů, mezi větší obchody se řadí Penny Market a Lidl.  

Je zde také poliklinika, která zastupuje zdravotnické zařízení, dvě základní školy, obchodní akademie  

a gymnázium. Na náměstí se nachází také banky, Bučovice také disponují poštou, několika sportovními zařízeními 

a z kulturního hlediska lze zmínit různá divadelní představení, která se konají v Katolickém domě téměř každý 

měsíc. Bučovice mají i své kino, kde jsou ovšem filmy promítány jen několikrát do roka, nemá tedy pravidelný 

provoz.  

 

 

 

Ocenění stavebního pozemku dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Kraj Jihomoravský 

Okres Vyškov 

Obec (městská část) Bučovice (Vícemilice) 

Typ obce město 

Počet obyvatel obce dle MLO 2018 6496 

Katastrální území Vícemilice 

Pozemek (p.č.) 295 a 296 

Výměra pozemku/pozemků v jednotném funkčním celku [m2] 871 

Druh pozemku dle KN 
zastavěná plocha a nádvoří a 

zahrada 

Stavba na parcele Rodinný dům 

Jedná se o stavbu oceňovanou podle § 13 (RD nákladově), 14 
(chaty nákladově), 35 (RD porovn.) nebo 36 (chaty porovn.) - 

§ 5 odst. 6, pro ev. redukční koeficient R 
ano 

V kladném případě součet výměr všech pozemků ve funkčním 
celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, 

popřípadě s jejich příslušenstvím [m2] 
871 

Pokud součet výměr všech pozemků ve funkčním celku se 
stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s 
jejich příslušenstvím je větší než 1000 m2, koeficient R= 

1 

Položka z přílohy č. 2 tabulky č. 1 vyhlášky Vyškov 

ZCV z přílohy č. 2 tab. 1 vyhl. [Kč/m2] 1275 

Obec vyjmenovaná? ne 
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Tabulka 4: Koeficienty velikosti obce 

Výpočet základní ceny u obcí nevyjmenovaných (§ 4 odst. 1) 

Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedené v tab. 2 v příl. 
2 vyhlášky č.441/2013 Sb., v aktuálním znění 

1 O1…velikosti obce Nad 5000 obyvatel 0,85 

3 
O2…hospodářsko-
správní význam obce 

Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v 
okr. Praha - východ, Praha - západ a katastrální území 
lázeňských míst typu Da)  

0,85 

5 O3…poloha obce 

Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 5000 obyvatel a 
obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou 
obcí velikosti nad 5000 obyvatel 

1 

1 
O4…technická 
infrastruktura v obci Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn 

1 

2 
O5…dopravní 
obslužnost obce Železniční zastávka a autobusová zastávka  

0,95 

1 
O6……občanská 
vybavenost v obci 

Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická 
zařízení, škola a školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) 

1 

 

Součástí ocenění pozemku bylo také zjištění indexu trhu z přílohy č.3, tabulky č. 1. 
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Tabulka 5: Index trhu 

Index trhu IT - příloha č. 3, tabulka č. 1 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Použitá 
hodnota 

1 
Situace na dílčím 
(segmentu) trhu s 

nemovitostmi 
Poptávka je vyšší než nabídka 3 0,05 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastavěný pozemek nebo 
pozemek, jehož součástí je stavba 

(stejný vlastník) nebo stavba 
stejného vlastníka, nebo jednotka se 

spoluvlastnickým podílem na 
pozemku 

5 0 

3 
Změny v okolí s vlivem na 

prodejnost nem.věcí 
Bez vlivu nebo stabilizovaná území   2 0 

4 

Vliv právních vztahů na 
prodejnost (např. prodej 
podílu, pronájem, právo 

stavby) 

Bez vlivu 2 0 

5 

Ostatní neuvedené (např. 
nový investiční záměr, 
energetická úspornost, 

vysoká ekonomická 
návratnost) 

Bez dalších vlivů 2 0 

6 Povodňové riziko 
Zóna se zanedbatelným nebezpečím 

výskytu záplav 
4 1 

7*** Význam obce 

Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a 
všechny obce v okr. Praha - východ, 

Praha - západ a katastrální území 
lázeňských míst typu Da) nebo 

oblíbené turistické lokality 

3 1 

8*** Poloha obce 

Nevyjmenovaná obec o velikosti nad 
5000 obyvatel a obec, jejíž 
katastrální území sousedí 

s nevyjmenovanou obcí velikosti 
nad 5000 obyvatel 

6 1 

9*** 
Občanská vybavenost 

obce 

Komplexní vybavenost (obchod, 
služby, zdravotnická zařízení, 

školské zařízení, pošta, bankovní 
(peněžní) služby, sportovní a 

kulturní zařízení aj.) 

1 1 

Součet znaků č. 1 až 5 = 0,04 Index IT = 1,05 

 

Index omezujících vlivů na pozemku neměl žádný vliv, který by pozemek znehodnocoval,  

tudíž tento index má hodnotu 1. 
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Tabulka 6: Index omezujících vlivů 

Index omezujících vlivů pozemku IO - příloha č. 3, tabulka č. 2 

Znak č. Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Použitá 
hodnota 

1 
Geometrický tvar pozemku a velikost 

pozemku 
Tvar bez vlivu na využití 2 0 

2 Svažitost pozemku a expozice  
Svažitost terénu pozemku do 15% 

včetně; ostatní orientace  
4 0 

3 Ztížené základové podmínky Neztížené základové podmínky 3 0 

4 Chráněná území a ochranná pásma 
Mimo chráněné území a 

ochranné pásmo 
1 0 

5 Omezení užívání pozemku Bez omezení užívání 1 0 
6 Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů 2 0 

 Součet znaků č. 1 až 6 = 0 Index IO = 1 

 

Posledním indexem, který bylo potřeba vyřešit v rámci ocenění pozemku byl index polohy Ip z přílohy  

č. 3, tabulky č. 3. U znaku č. 3 bylo třeba rozhodnout mezi čísly kvalitativního pásma 3 a 4. Číslo 3 označuje 

okrajové části obce a používá hodnotu -0,05. V tomto případě bylo však zvoleno kvalitativní pásmo č. 4,  

jelikož obec Vícemilice nelze považovat za okrajovou část, jelikož je to dříve byla samostatná obec,  

která se v průběhu doby teprve stala součástí obce Bučovice. Na mapě níže lze vidět, že Vícemilice tvoří 

samostatnou část obce Bučovice a ne její okrajovou část.  

 

Obrázek 11: Vyznačení obce Vícemilice (49) 
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Na dalším obrázku je znázorněno odůvodnění znaku č. 7, což byla osobní hromadná doprava.  

Zastávka autobusu je od pozemku vzdálená 540 metrů. Jak už bylo zmíněno, vlakové a autobusové nádraží  

je v obci Bučovice a jsou vzdálené cca 3 km od pozemku.  

 

Obrázek 12: Vzdálenost autobusové zastávky od pozemku (50) 

 

Ostatní znaky jsou uvedeny v tabulce níže, patří mezi ně například převažující zástavba,  

dopravní dostupnost k pozemku, nezaměstnanost apod.  
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Tabulka 7: Index polohy 

Index polohy IP - příloha č. 3, tabulka č. 3 

nad 2000 obyvatel 

Pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční 

Znak 
č. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma 
Číslo kval. 

pásma 
Použitá 
hodnota 

1 Druh a účel užití stavby 
Druh hlavní stavby v jednotném funkčním 

celku 
1 1 

2 
Převažující zástavba v okolí 
pozemku a životní prostředí 

Rezidenční zástavba 1 0,04 

3 Poloha pozemku v obci Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot) 4 -0,08 

4 
Možnost napojení pozemku na 

inženýrské sítě, které jsou v 
obci 

Pozemek lze napojit na všechny sítě 
v obci nebo obec bez sítí 

1 0,03 

5 
Občanská vybavenost v okolí 

pozemku 
V okolí nemovité věci je dostupná 

občanská vybavenost obce 
1 0 

6 
Dopravní dostupnost k 

pozemku 
Příjezd po zpevněné komunikaci, s 
možností parkování na pozemku 

7 0,01 

7 Osobní hromadná doprava* 
Zastávka od 201 do 1000 MHD – špatná 

dostupnost centra obce 
2 0 

8 
Poloha pozemku nebo stavby z 
hlediska komerční využitelnosti 

Výhodná – pro pozemek se stavbou s 
komerční využitelností  

4 0,08 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí 2 0 

10 Nezaměstnanost Průměrná nezaměstnanost 2 0 

11 Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů 2 0 

Součet znaků č. 2 až 11= -0,03 Index IP = 0,97 

 

Následující tabulka znázorňuje samotný výpočet základní ceny upravené. Pomocí koeficientů byla cena 

upravena a cena pozemku tedy vychází na 776 224 Kč.  

Tabulka 8: Výpočet základní ceny upravené 

Základní cena  ZC = ZCV × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 [Kč/m2] 875 
Výpočet základní ceny upravené (§ 4 odst. 1)   

Index trhu (příloha č. 3 tab. 1) 1,05 

Index omezujících vlivů pozemku (příloha č. 3 tab. 2) 1 

Index polohy 0,97 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP 1,019 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I [Kč/m2] 891,19 
Koeficient redukce R na výměru pozemků ve funkčním celku (§ 5 odst. 5) 1 

Výměra pozemku (resp. jeho oceňované části) [m2] 871 

Cena pozemku bez staveb v Kč 776 224 Kč 

 

5.5.2 Rodinný dům 

Další částí ocenění dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. je samotné ocenění rodinného domu. V tabulce níže  

jsou uvedeny informace, které mají vliv na index konstrukce a vybavení.  

Podlažnost byla počítána dle následujícího vzorce: 
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𝑃𝑜𝑑𝑙𝑎ž𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
∑ 𝑍𝑃 𝑣š𝑒𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ží

𝑍𝑃 1.  𝑁𝑃
=  

136

68
= 2 

Způsob vytápění stavby je ústředním topením (elektrickým kotlem), současně i krbem v obývacím 

pokoji, kde se nachází také podlahové vytápění (pouze v obývacím pokoji s kuchyňským koutem). Dle vyhlášky  

je hodnota pro ústřední topení 0, pro převažující podlahové vytápění 0,05. Bohužel zde není žádná varianta  

mezi těmito dvěma, která by více odpovídala oceňovanému domu a zvýšila by index konstrukce a vybavení,  

jelikož si myslím, že za vytápění stavby by to bylo více než vhodné. 

Tabulka 9: Index konstrukce a vybavení 

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 24, tabulka č. 2 

    Popis pásma č. Hodnota 

1 Druh stavby Dvojdomek, dům řadový 2 -0,01 

2 Provedení obvodových stěn Zdivo cihelné nebo tvárnicové  3 0 

3 Tloušťka obvod. stěn 45 cm 2 0 

4 Podlažnost Hodnota více jak 1 do 2 včetně 2 0,01 

5 Napojení na sítě (přípojky) 
Přípojka elektro voda, napoj. na veřej. kanal. nebo 

domovní čistírna  
4 0,04 

6 Způsob vytápění stavby Ústřední, etážové, dálkové 3 0 

7 Zákl. příslušenství v RD 
Úplné nadstandard., nebo více zákl.přísl. standard. 

proved., popřípadě prádelna 
4 0,05 

8 Ostatní vybavení v RD Bez dalšího vybavení 1 0 

9 Venkovní úpravy Standardního rozsahu a provedení  3 0 

10 
Vedlejší stavby tvořící 

příslušenství k RD 
Bez vedlejších staveb nebo jejich celkové zastavěné 

ploše nad 25 m2 
2 0 

11 
Pozemky ve funkčním celku 

se stavbou 
Nad 800 m2 celkem 3 0,01 

12 Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu 3 0 

  Součet znaků 1 až 12     0,1 

13 Stavebně- technický stav Stavba ve výborném stavu  1 1,05 

  Stáří stavby (roků)    3 

  Pokud byla provedena rekonstrukce, její stáří (roků)    ne 

  Použitá hodnota stáří pro koeficient -s-    3 

Koeficient -s- před úpravou na nástavby, přístavby, stavební úpravy rozsahu alespoň 50 % 

s 
Koeficient stáří ev. 

rekonstrukce -s- 
s=1-0,005*y  0,985 

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 24, tabulka č. 2 1,138 

 

V následující tabulce jsou opět základní informace o umístění rodinného domu a výpočet základní ceny. 

Celkem vyšel rodinný dům na 1 137 216 Kč po všech cenových úpravách.  
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Tabulka 10: Ocenění RD dle vyhlášky 

Ocenění rodinného domu porovnávacím způsobem podle § 34 a § 35 a příloh č. 3 a 24 vyhlášky 
č.  441/2013 Sb., v aktuálním znění 

Obec Bučovice (Vícemilice) 

Počet obyvatel dle 
Malého lexikonu obcí ČR 

6496 

Okres Vyškov 

Kraj Jihomoravský 

Katastrální území Bučovice 

Pokud je obec rozdělena, 
oblast (příloha č. 2) 

Vícemilice 

Základní cena (příloha č. 
24, tab. 1) 

ZC [Kč/m3] 2260 

Výpočet základní ceny upravené  podle § 35 odst. 2 

Index konstrukce a 
vybavení IV - příloha č. 

24, tabulka č. 2 
Iv 1,138 

Základní cena upravená  = 
ZC × Iv 

ZCU [Kč/m3] 2 571,88 Kč 

Index trhu - příloha č. 3, 
tabulka č. 3 

IT 1,092 

Index polohy  - příloha č. 
3, tabulka č. 3 

Ip 0,97 

Základní cena upravená 
po úpravě indexy IT a IP 

[Kč/m3] 2 724,24 Kč 

Výměra celkem m3 434,14 

Cena rodinného domu vč. 
ev. příslušenství 

bez pozemku [Kč] 1 137 215,54 Kč 

Cena RD po zaokrouhlení bez pozemku [Kč] 1 137 216 Kč 

 

Výpočet obestavěného prostoru lze vidět v následující tabulce. Rodinný dům byl pro výpočet rozdělen 

na 1. NP, 2. NP, střechu a vikýř. Celkem vyšel obestavěný prostor na 434,14 m
3
. 

Tabulka 11: Výpočet obestavěného prostoru 

Výměra rodinného domu Šířka [m] Délka [m] Výška [m] Koeficient OP [m3] 

1.NP 6,8 10 2,93 1,00 199,24 

2.NP 6,8 10 2,545 1,00 173,06 

Střecha 6,8 6,85 2,125 0,50 49,49125 

Vikýř 3,8 1,3 5 0,50 12,35 

Výměra celkem [m3]  434,1413 

 

5.5.3 Venkovní úpravy 

První zmíněnou venkovní úpravou je terasa, která má výměru 19,8 m2 a byla vybudována současně 

s domem v roce 2017. Cena ke dni odhadu vyšla na 36 306 Kč. 
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Tabulka 12: Ocenění terasy 

Terasa 

Výměra L: = 19,8 

CZ-CC (konec přílohy č.17) (konec příl. 17) 242 

Koeficient změny cen staveb (příloha č. 41) Ki 2,126 

Rok odhadu rok 2020 

Rok pořízení rok 2017 

Stáří (S) roků 3 

Předpokládaná životnost (Z) roků 30 

Opotřebení (O) % 10 

Základní cena podle přílohy č. 17 resp. č. 15,  
pol. č. 34.1 

ZC v Kč/jedn. 970 Kč 

Koeficient polohový (podle RD) - 0,97 

Základní cena upravená bez pp (ZCU = ZC × K5 × 
Ki) 

Kč/jedn. 2 000 Kč 

Výchozí cena (bez pp) (CN = ZCU × L) Kč 39 607 Kč 

Opotřebení 10 % Kč -     3 961 Kč 

Cena ke dni odhadu, zjištěná nákladovým 
způsobem (bez pp … CSN) 

Kč 35 646 Kč 

Koeficient pp = IT × IP (podle RD) pp 1,019 

Cena ke dni odhadu s pp  (CS) Kč 36 306 Kč 

 

Studna kopaná (průměr nad 0,50 m a do 1,50 m) 

Další venkovní úpravou je kopaná studna. Studna už je dávno za polovinou své životnosti,  

čemuž také odpovídá její nacenění, které lze vidět v tabulce č. 13 a 14. Cena studny vyšla na 11 866 Kč. 

Tabulka 13: Ocenění studny 

 K5 (příloha č.20) 1 

Ki  2,126 

Index trhu 1,05 

Index polohy 0,97 

pp 1,019 

Rok  odhadu 2020 

Rok pořízení 1941 
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Tabulka 14: Ocenění studny 

5.5.4 Garáž 

Poslední částí ocenění dle vyhlášky bude garáž. Jak už bylo řečeno v popisu nemovitosti, garáž se nachází 

za domem, odkud je k ní přístup po cestě, na které mají věcné břemeno užívání všichni sousedé. 

Nejprve bude stanoven index konstrukce a vybavení, dle přílohy č. 26 OV. Jak lze vidět v tabulce č. 15, 

jedná se o samostatně stojící stavbu s obvodovými stěnami nad 30 cm. V garáži je přípojka na elektřinu, která je 

využívána na osvětlení garáže, dálkově otevíraná vrata a také pro sečení trávy na zahradě. Jelikož byla garáž 

postavena současně s domem, tj. v roce 2017, je tedy ve výborném stavu a rekonstrukci zatím nebylo potřeba 

provádět. 

 

 

Celková hloubka studny od terénu   m 8 

Rok odhadu     2020 

Rok pořízení     1941 

Stáří   roků 79 

Předpokládaná životnost   roků 100 

Opotřebení   % 79 

Ocenění       

Hloubka metrů ZC (Kč/m)   

0.00 až 5.00 m 5 1950 9750 

5.00 až 10.00 m 3 3810 11430 

nad 10.00 m 0 5200 0 

Celkem výchozí cena dokončené studny    Kč      21 180 Kč  

Stupeň dokončení studny    odborným odhadem % 100 

Výchozí cena po zohlednění stupně 
dokončení studny       

  Kč      21 180 Kč  

Opotřebení studny 78 Kč -    16 520 Kč  

Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, pp  studna Kč        4 659,60 Kč  

b) čerpadlo 
základní cena dle 

příl. č. 10 
    

Výchozí cena   Kč        2 772 Kč  

Stupeň dokončení čerpadla   odborným odhadem % 100 

Výchozí cena čerpadla po zohlednění 
stupně jeho dokončení  

  Kč        2 772 Kč  

Opotřebení čerpadla 78 Kč - 2 162,16 Kč 

Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, pp čerpadlo Kč  609,84 Kč  

Cena ke dni odhadu bez K5, Ki, pp studna + čerpadlo Kč        5 269,44 Kč  

Koeficient polohový K6 dle příl. č. 20   1 

Koeficient změny cen staveb Ki dle příl. č. 41 CZ-CC  2222 2,126 

Koeficient pp  dle příl. č. 3   1,019 

Cena ke dni odhadu s pp   Kč      11 410 Kč  
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Tabulka 15: Index konstrukce a vybavení garáže 

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 

1 Druh stavby Samostatně stojící 2 0 

2 Konstrukce 
Obvodové zdivo nebo stěny 

tl. nad 30 cm 
3 0,1 

3 Technické vybavení 
Přípojka elektro, vl. studna 

na pozemku 
2 -0,02 

4 Příslušenství - venkovní úpravy Bez výrazného vlivu na cenu 3 0 

5 Kritérium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu 3 0 
 Součet znaků 1 až 5   0,08 

6 Stavebně- technický stav Stavba ve výborném stavu 1 1,05 
 Stáří stavby (roků)   3 

 Pokud byla provedena rekonstrukce, její 
stáří (roků) 

  ne 

 Použitá hodnota stáří pro koeficient -s-   3 

 
Koeficient -s- před úpravou na nástavby, 

přístavby, stavební úpravy rozsahu 
alespoň 50 % 

   

s Koeficient stáří ev. rekonstrukce -s-  s=1-0,005*y 0,985 

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2  1,117 

 

Tabulka č. 16 zahrnuje samotné ocenění. Nejdříve je převzata základní cena z přílohy č. 26 OV, tab. 1, 

která činí 1 666 Kč/m3. Dále je tato cena upravena pomocí indexů a na závěr vynásobena obestavěným prostorem 

garáže. Výsledná cena garáže po zaokrouhlení tedy činí 213 722 Kč. 

Tabulka 16: Ocenění garáže dle vyhlášky 

Ocenění garáže porovnávacím způsobem podle § 34 a § 37 a příloh č. 3 a 26 vyhlášky č.  441/2013 Sb., v 
aktuálním znění 

Základní cena příloha č. 26, tab. 1 ZC Kč / m3 1 666,00 

Výpočet základní ceny upravené  podle § 37 odst. 2 

Index konstrukce a vybavení IV - příloha č. 26, tabulka č. 2 Iv  1,117 

Základní cena upravená  = ZC × Iv ZCU Kč / m3 1 860,922 

Index trhu - příloha č. 3, tabulka č. 3 IT  1,092 

Index polohy  - příloha č. 3, tabulka č. 3 Ip  0,970 
Základní cena upravená po úpravě indexy IT a IP  Kč / m3 1 971,163 

Výměra garáže 
 Délka Šířka Výška koef. OP (m3) 

1.NP 8,20 4,10 2,60 1,00 87,41 

střecha 8,20 4,10 1,25 0,50 21,01 

Výměra celkem  m3  108,42 

Cena garáže vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 213 722,36 

Cena garáže po 
zaokrouhlení 

vč. ev. příslušenství bez pozemku Kč 213 722,00 

 

V tabulce č. 17 je souhrn všech oceňovaných částí porovnávací metodou dle OV. Výsledná cena 

rodinného domu včetně pozemku, studny, terasy a garáže činí 2 174 878 Kč. 

 



 58 

Tabulka 17: Celkové ocenění dle vyhlášky 

Rodinný dům Vícemilice 1 137 216 Kč 

Pozemek 776 224 Kč  

Studna 11 410 Kč 

Terasa 36 306 Kč 

Garáž 213 722 Kč 

Celkem 2 174 878 Kč 

5.6 Ocenění rodinného domu porovnávací metodou 

Tato kapitola bude věnována ocenění rodinného domu porovnávací metodou, konkrétně metodou 

přímého porovnání. Oceňovaná nemovitost byla již zmiňována dříve, zejména v kapitole 4.4. Jedná se tedy  

o nemovitost v obci Bučovice. Jelikož je diplomová práce zaměřena na okres Vyškov, bude i databáze rodinných 

domů právě z okresu Vyškov.  

Databáze rodinných domů byla vytvářena od 17.3.2019 do 31.8.2020 a jelikož toto období bylo poměrně 

dlouhé, bylo možné u některých domů sledovat vývoj cen, změnu informací či úplně odlišné informace pro jeden 

dům ve dvou různých inzerátech. Těmito chybami se však bude věnovat kapitola 4.7. Pro finální ocenění  

byl proto vybrán vzorek 84 rodinných domů, u kterých byly stanoveny koeficienty pro úpravu cen.  

Nyní budou tyto koeficienty blíže popsány a shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 18: Koeficienty 

Ozn. Název 

K1 Lokalita 

K2 Pozemek 

K3 Garáž, parkování 

K4 Dispozice 

K5 Řadový / samostatně stojící 

K6 Studna 

K7 Sklep 
K8 HB index 

KRNPC Koeficient redukce na pramen ceny 

 

Koeficient K1, který zohledňuje lokalitu je určován podle průměrné ceny ve správním obvodu.  

Jelikož ve správním obvodu obce Bučovice je cena nejnižší, ze sestavené databáze, obce ze správního obvodu 

Vyškov a Slavkov u Brna mají tento koeficient vyšší.  

Koeficient K2 vyjadřuje velikost pozemku. Tento koeficient se pohybuje v rozmezí 0,8 až 1,2.  

Pozemky byly rozděleny dle velikosti do 5 kategorií, z nichž každá měla v daném rozmezí se stejnou velikostí 

koeficientu. 

O výši koeficientu K3 rozhoduje, zda má nebo nemá dům využitelná parkovací místa, garáž či kryté stání.  

Oceňovaný dům má garáž i stání před domem, či před garáží, ovšem v databázi jsou také domy bez parkovacího 

stání či domy s garážemi pro více aut, tudíž tento koeficient se pohybuje v rozmezí 0,85 až 1,12.  
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Koeficient K4 řeší dispozici domu. Oceňovaný dům má dispozici 3+1. U některých domů byla dispozice 

zjištěna z popisu nemovitosti, jelikož v inzerci nebyla uvedena. 

Oceňovaný dům je řadový, avšak spousta domů v databázi jsou buď samostatně stojící či polořadové. 

To je upraveno výší koeficientu K5. 

Koeficienty K6 a K7 zohledňují, zda mají rodinné domy studnu a sklep. Oceňovaný dům má oboje,  

takže pokud domy z databáze studnou ani sklepem nedisponují, jsou tyto koeficienty nižší než 1. 

Koeficient K8 vyjadřuje, jak se vyvíjela cena v průběhu doby. Jelikož se v databázi nacházejí nemovitosti 

nabízené již v roce 2019, bylo třeba jejich cenu přepočíst na cenu v roce 2020. K tomu byly použity HB indexy. 

Inzeráty z první poloviny roku byly přepočteny koeficientem 1,0899 a inzeráty z druhé poloviny roku  

byly přepočteny koeficientem 1,0479. Nemovitosti nabízené v roce 2020 mají v tomto případě koeficient ve výši 

1. (51) 

Posledním koeficientem je koeficient redukce na pramen ceny. Tento koeficient byl zjištěn 

z realizovaných cen domů z databáze. Realizované ceny jsou uvedeny ve smlouvách, které lze vidět v příloze č. 5. 

Byly nalezeny 4 již prodané rodinné domy, které bylo možné ztotožnit s inzerovanými, a to rodinné domy č. 29, 

114, 118 a 134. Výsledný koeficient redukce na pramen ceny vyšel na 0,9966, což značí, že domy jsou prodávány 

za téměř stejnou cenu, za kterou byly nabídnuty. 

Celá databáze nemovitostí se nachází v příloze č. 6 a obsahuje data ohledně lokality nemovitostí,  

jejich nabízené ceny, označení nemovitosti jejím číslem, dále také užitnou a zastavěnou plochu domu, plochu 

pozemku, typ nemovitosti (cihlová, smíšená, skeletová), stav nemovitosti a datum inzerátu.  

První ocenění bylo provedeno na základě celé databáze s použitím koeficientů, které byly popsány výše. 

V tabulce č. 19 lze vidět shrnutí a výsledná cena stanovená přímým porovnáním všech 84 nemovitostí, 

podrobnější data, která byla použita lze vidět v příloze č. 7. 

Tabulka 19: Ocenění č.1 

Průměr 30 093 Kč 
Minimum 6 094 Kč 

Maximum 96 271 Kč 

Směrodatná výběrová odchylka 17 116 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 12 977 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 47 209 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 200 000 Kč 

 

Výsledná cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním vyšla na 3 200 000 Kč. Bylo zjištěno,  

že velikost pozemku nemá příliš velký vliv na cenu. Tento úkaz znázorňuje graf níže, jehož rovnice  

je y = - 2,4541x + 33 794 a má klesající trend, což značí, že s rostoucí plochou pozemku klesá i jednotková cena. 

V grafu jsou zahrnuty všechny nemovitosti, stejně jako v ocenění č. 1. To zahrnuje velké rozpětí hodnot, které se 

u jednotkové ceny pohybuje od 8 588 Kč až do 85 345 Kč. 
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Graf 9: Závislost JC na ploše pozemku 

5.6.1 Zohlednění vzdálenosti od správního obvodu 

V následujícím případě bude použita původní databáze se všemi nemovitostmi a bude přidán koeficient 

K9, který bude znázorňovat vzdálenost obce od správního obvodu. Obce Slavkov u Brna, Bučovice a Vyškov budou 

tedy mít koeficient ve výši 1 a v ostatních obcích se tento koeficient bude snižovat v závislosti na vzdálenosti od 

správního obvodu. Koeficient bude rozdělen po 5 km. Stanovené koeficienty lze vidět v příloze č. 8 a v tabulce  

č. 20 bude zobrazeno výsledné ocenění. 

Tabulka 20: Ocenění č.2 

Průměr 32 546 Kč 

Minimum 6 094 Kč 

Maximum 96 271 Kč 
Směrodatná výběrová odchylka 17 851 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 14 694 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 50 397 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 500 000 Kč 

 

Jak lze vidět v tabulce výše, druhý způsob ocenění znovu zvýšil cenu rodinného domu o 300 000 Kč. 

Vzdálenost od správního obvodu tedy určitě velkou měrou ovlivňuje cenu nemovitosti. Určitě to také souvisí 

s velikostí obce, čemuž se bude věnovat další kapitola, kdy bude jako další koeficient použit počet obyvatel obcí. 

 Graf níže zobrazuje závislost vzdálenosti rodinných domů od správního obvodu vůči jednotkové ceně. 

Tato závislost je poměrně vysoká, což značí rovnice grafu y = - 439,47x + 34 742. Spojnice trendu je klesající, což 

značí, že s vyšší vzdáleností od správního obvodu klesá jednotková cena rodinných domů. 

y = -2.4541x + 33794
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Graf 10: Závislost JC na vzdálenosti od správního obvodu 

5.6.2 Zohlednění počtu obyvatel obcí 

Jak už bylo řečeno, tato kapitola se bude zabývat zohledněním velikosti obce z pohledu počtu obyvatel. 

Oceňovaná nemovitost se nachází v Bučovicích, což je jedno z pěti měst v okrese Vyškov. Díky tomu,  

že největší část databáze jsou obce do 500 obyvatel, opět se zvýšila cena rodinného domu, a to na 3 800 000 Kč, 

jak lze vidět v tabulce č. 21. Příloha č. 9 opět zahrnuje databázi pro tuto variantu ocenění včetně koeficientu 

odlišnosti i stanovení jednotkové ceny po úpravách. 

Tabulka 21: Ocenění č.3 

Průměr 35 191 Kč 

Minimum 5 540 Kč 

Maximum 96 271 Kč 
Směrodatná výběrová odchylka 19 414 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 15 777 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 54 606 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 800 000 Kč 

 

Když byly hodnoty počtu obyvatel a jednotkové ceny vyneseny do grafu, bylo zjištěno, že počet obyvatel 

v obci má pouze minimální vliv na cenu rodinného domu. Křivka grafu je rostoucí, což značí, že s vyšším počtem 

obyvatel roste i cena rodinného domu, ovšem pouze minimálně, viz následující graf. 

y = -439.47x + 34742
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Graf 11: Závislost JC na počtu obyvatel 

Z grafu je patrné, že se objevují tři kategorie rodinných domů dle počtu obyvatel. První kategorii tvoří 

nemovitosti v obcích s počtem obyvatel do 5 000, které jsou zastoupeny v databázi celkem 52 rodinnými domy. 

Dále to jsou nemovitosti ve městech Slavkov u Brna, Bučovice, Rousínov, které se pohybují mezi 5 až 7 tisíci 

obyvatel a je jich v databázi 27. Poslední kategorii tvoří město Vyškov, který má necelých 21 0000 obyvatel  

a je zastoupen v databázi šestkrát. V příloze č. 6 jsou zastoupeny všechny tyto nemovitosti a obce,  

ve kterých se nacházejí.  

5.6.1 Zohlednění vzdálenosti měst od Brna 

Další částí ocenění bude vynětí obcí, které nejsou města. V databázi proto zůstanou pouze města 

Rousínov, Slavkov u Brna, Bučovice, Vyškov a Ivanovice na Hané. Pro tyto nemovitosti byla zjištěna vzdálenost 

od Brna a k tomu byly přiřazeny koeficienty. V příloze č. 10 lze vidět, jak se databáze zúžila a jaké vyšlo ocenění 

v tomto případě. 

Tabulka 22: Ocenění č.4 

Průměr 31 429 Kč 

Minimum 6 771 Kč 

Maximum 96 271 Kč 

Směrodatná výběrová odchylka 19 345 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 12 084 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 50 774 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 400 000 Kč 

 

Jak lze vidět v tabulce č. 22, ocenění pomocí nemovitostí, které se nacházejí pouze ve městech vychází 

o 200 000 Kč více než v první variantě, avšak je nižší než v případě ocenění č. 2 a 3.  

y = 0.0908x + 31672
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Graf 12: Závislost JC na vzdálenosti RD od Brna 

 

Graf č. 12 znázorňuje velikost závislosti vzdálenosti měst od Brna vůči jednotkové ceně. Křivka je 

klesající, což znamená, že rodinné domy v okrese Vyškov, které jsou dál od Brna, mají nižší jednotkovou cenu než 

ty, které jsou blíž. V grafu lze vidět, že tento ukazatel má velký vliv na cenu, jelikož rovnice grafu  

je y = - 753,78 x + 54 635 

5.6.2 Ocenění obcí 

Kapitola 5.6.2 a 5.6.3 budou věnovány hlavnímu tématu diplomové práce, kterým je zjištění vlivu lokality 

na obvyklou cenu rodinného domu. Aby bylo možné zjistit, jaký vliv má lokalita na cenu rodinného domu, je třeba 

porovnat dvě databáze se stejnými koeficienty, které se liší pouze obcemi, které se v databázi nachází.  

Proto byla původní databáze (z ocenění č. 1) rozdělena na obce a města. V prvním případě bude databáze 

obsahovat 51 nemovitostí a tuto databázi lze vidět v příloze č. 11. 

Tabulka 23: Ocenění č. 5 

Průměr 28 441 Kč 

Minimum 7 632 Kč 

Maximum 67 975 Kč 

Směrodatná výběrová odchylka 14 741 Kč 
Pravděpodobná spodní hranice 13 700 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 43 182 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 100 000 Kč 

 

Jak lze vidět v tabulce č. 23, když byly vyčleněny nemovitosti, které se nacházejí ve městech,  

vychází cena rodinného domu na 3 100 000 Kč. 

y = -753.78x + 54635
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5.6.3 Ocenění měst 

Jak bylo řečeno, tato kapitola se bude věnovat druhé části databáze z ocenění č. 1, která zahrnuje pouze 

města okresu Vyškov, kterými jsou Bučovice, Slavkov u Brna, Rousínov, Ivanovice na Hané a Vyškov.  

Tento vzorek nemovitostí bude obsahovat 33 nemovitostí se základními osmi koeficienty, které byly stanoveny 

již v ocenění č. 1. Databázi použitou v tomto případě lze vidět v příloze č. 12. 

Tabulka 24: Ocenění č. 6 

Průměr 32 645 Kč 

Minimum 6 094 Kč 

Maximum 96 271 Kč 

Směrodatná výběrová odchylka 20 231 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 12 415 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 52 876 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 500 000 Kč 

 

Tabulka č. 24 je důkazem, že lokalita má na ocenění a také na cenu velký vliv. Když se vyřadily 

nemovitosti, které se nacházely v obcích, cena se zvýšila o 400 000 Kč, což je oproti předchozímu příkladu nárůst 

o 12,9 %.  

5.6.4 Ocenění obcí do 1000 obyvatel 

Následující varianta ocenění bude využívat databázi nemovitostí, které se nacházejí v obcích  

s méně než 1000 obyvateli. V celkové databázi, která disponuje 84 nemovitostmi, je 29 nemovitostí  

právě v těchto obcích. Databáze využitá v tomto případě je zobrazena v příloze č. 13.  

Tabulka 25: Ocenění č. 7 

Průměr 27 462 Kč 

Minimum 7 632 Kč 

Maximum 67 975 Kč 

Směrodatná výběrová odchylka 15 478 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 11 984 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 42 940 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 000 000 Kč 

 

Oceňovaná nemovitost byla oceněna v tomto případě na 3 000 000 Kč, což je nejnižší cena vybraného 

rodinného domu, která byla stanovena v této diplomové práci pomocí přímého porovnání. 

5.6.5 Ocenění obcí nad 1000 obyvatel 

Nemovitosti, nacházející se v obcích, které nejsou městy, avšak mají více než 1000 obyvatel,  

byly použity pro následující variantu ocenění. Jak lze vidět v následující tabulce, cena se oproti předchozímu 

ocenění zvýšila o 200 000 Kč, což značí vliv velikosti obce na cenu nemovitosti. Pro toto ocenění bylo využito  

22 nemovitostí a když se porovná ocenění s variantou v kapitole 5.6.3, tak lze opět vidět vliv lokality na cenu 
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rodinného domu. Ta je o 300 000 Kč nižší u větších obcí, než u měst. Databáze pro tuto variantu ocenění  

lze nalézt v příloze č. 14. 

Tabulka 26: Ocenění č. 8 

Průměr 29 731 Kč 

Minimum 10 246 Kč 
Maximum 62 272 Kč 

Směrodatná výběrová odchylka 13 959 Kč 

Pravděpodobná spodní hranice 15 772 Kč 

Pravděpodobná horní hranice 43 690 Kč 

Cena rodinného domu stanovená přímým porovnáním 3 200 000 Kč 
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6 CHYBY V INZERCI, ZMĚNY V PRŮBĚHU ČASU 

Kapitola 5.6 se věnovala ocenění rodinného domu, k čemuž byla potřeba databáze nemovitostí,  

která byla shromažďována pomocí realitní inzerce od 17.3.2019 do 31.8.2020. K vytvoření databáze  

byla využívána webová stránka Sreality.cz. Vzhledem k dlouhé době shromažďování dat byly však zjištěny chyby 

v inzerci, kdy inzerovaný dům měl ve dvou inzerátech rozdílné informace. Další informací,  

kterou bylo možné sledovat byly např. změny ceny v průběhu času. Všechny tyto změny, chyby a mylné informace 

budou níže popsány na jednotlivých příkladech. 

6.1.1 Databáze se změnou ceny v průběhu času 

První nemovitostí, která změnila svou cenu v průběhu času je rodinný dům v Holubicích. Už z fotky  

lze vidět, že se jedná o prodej domu, který je teprve ve výstavbě, i když je v inzerátu uveden stav – novostavba. 

V textu je také uvedeno dostavění domu do konce roku 2020. Po 5 měsících se nabízená nemovitost také 

poměrně výrazně zdražila, a to o bezmála 700 000 Kč.  
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Tabulka 27: RD Holubice (42) 

 
Č. nem. 43 120 

Lokalita Holubice Holubice 

Cena 9 990 000 Kč 10 673 892 Kč 

ZP [m2] 159 159 

UP [m2] 177 177 
PP [m2] 880 880 

Typ nem. cihlová cihlová 

Stav novostavba novostavba 

Datum 23.09.2019 23.02.2020 

Poloha samostatně stojící samostatně stojící 

Ve výhradním zastoupení si Vám dovolujeme nabídnout stavbu na klíč krásné velké nadčasové 

novostavby patrového domu s plochou střechou a terasou v obci Holubice. Obec je vzdálená cca 10 km od Brna 

a je s ním propojena jak autobusovou dopravou, tak dálnicí D1 (sjezd Slavkov). Dispozice domu je 6kk se 

zastavěnou plochou 159 m2 a užitnou plochou 177 m2 + 38 m2 garáž pro 2 auta. Dům bude postaven  

z keramických tvárnic a zateplen 30 cm polystyrenem. Topení bude centrální plynové podlahové. Díky tomu  

se dům může pochlubit energetickou náročností třídy B. Dům je situovaný v nově vznikající lokalitě určené  

pro výstavbu pouze cca 10-12 rezidentních rodinných domů tak, aby byla zachovaná jedinečnost tohoto místa. 

Pozemek náležící k domu má výměru 880 m2. Do domu budou přivedeny všechny IS jako je elektřina, voda, 

kanalizace dešťová i splašková a plyn. Cena za dům obsahuje nejen samotnou stavbu domu, ale také podlahové 

krytiny, obklady, dlažby, sanitární vybavení, baterie, vnitřní dveře s obložkami, kompletní vymalování bílou 

barvou, vypínače, hrubou modelaci rovné zahrady, poplastovaný drátěný plot kolem pozemku do výšky  

160 cm, zámkovou dlažbu na vjezdu ke garážím i chodníku vedoucím k hlavnímu vstupu. Stačí tedy opravdu vzít 

pouze lustry a nechat vyrobit kuchyňskou linku a můžete bydlet. A okolo domu bude uložen okapový chodník. 

Dům bude dostaven do konce roku 2020. Ulice vedoucí ke všem domům bude obousměrná s travnatým 

prostranstvím, zázemím pro parkování a veřejným osvětlením. Obec Holubice nabízí kompletní občanskou 

vybavenost. Nezaspěte tuto jedinečnou nabídku bydlení na krásném místě v blízkosti Brna.  
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Dalším domem, který změnil svou cenu, ovšem opačným směrem oproti předchozímu, je třípodlažní 

rodinný dům ve Chvalkovicích. Tento dům byl nabízen téměř rok, což zřejmě vedlo majitele k tomu,  

aby snížil cenu a prodal jej o 385 000 Kč levněji, než byla původní nabídka. 

Tabulka 28: RD Chvalkovice (42) 

 
Č. nem. 91 111 

Lokalita Chvalkovice Chvalkovice 

Cena 4 350 000 Kč 3 965 000 Kč 

ZP [m2] 183 183 

UP [m2] 207 207 

PP [m2] 1084 1084 

Typ nem. cihlová cihlová 

Stav novostavba novostavba 

Datum 17.03.2019 23.02.2020 

Poloha samostatně stojící samostatně stojící 

Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji samostatně stojící,třípodlažní rodinný dům, novostavbu z roku 

2018, dispozičně řešen jako 7+kk (CPP 207 m2), terasa 99 m2 + prostorná zahrada 901 m2 v obci Chvalkovice. 

Dům o zastavěné ploše 183 m2 je situován v klidné ulici nedaleko krásného přírodního prostředí Ždánického 

lesa. Kromě lokality je předností domu rok a způsob postavení (2018, pro vlastní rodinné účely - moderní 

dispozice - fr. okna z kuchyně na terasu, ve všech koupelnách je shoz na prádlo vedoucí do technické 

místnosti, nízké náklady, atd.) nejen díky vlastní studně, el. podlahovému topení  

a kvalitnímu zateplení. Ohřev vody zajišťuje el. bojler. Voda je napojena na veřejnou síť i vlastní studnu  

s možností volby, veřejná kanalizace, elektřina 220/380V.  

 

Třetím a posledním v této kategorii je přízemní rodinný dům v obci Nížkovice. Opět byl tento dům 

nabízen déle než 5 měsíců, což vedlo ke snížení ceny o 600 000 Kč.  
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Tabulka 29: RD Nížkovice (42) 

 
Č. nem. 41 143 
Lokalita Nížkovice Nížkovice 

Cena 3 900 000 Kč 3 300 000 Kč 

ZP [m2] 452 452 

UP [m2] 170 170 

PP [m2] 644 644 

Typ nem. cihlová  
Stav velmi dobrý velmi dobrý 

Datum 7.-23.9.2019 23.02.2020 

Poloha řadový řadový 

Přízemní rodinný dům, který prošel částečnou vnitřní rekonstrukcí. Dispozice domu - vstupní chodba, 

kuchyně, 3 samostatné pokoje, jídelna, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, veranda. Uzavřený 

dvorek nabízí úplné soukromí, garáž, schody na zahradu. Zahrada je svažitá. Krásný klenutý sklep. Garáž 

můžete využít pro parkování či jako dílnu. 

6.1.2 Rozdílné údaje u stejných nemovitostí 

První nemovitostí, která během půl roku v inzerci zdražila o 580 000 Kč zároveň také změnila velikost 

užitné plochy o 58 m2. Z inzerátu nelze zjistit, zda v původní variantě byla chyba, která se za půl roku opravila, 

nebo tomu bylo naopak, každopádně rozdíl 58 m2 může tvořit celý další byt a vzhledem k tomu,  

že popis se za tu dobu nezměnil, lze předpokládat pouze chybu v informacích. 
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Tabulka 30: RD Dražovice (42) 

 
Č. nem. 37 92 

Lokalita Dražovice Dražovice 

Cena 4 100 000 Kč 4 680 000 Kč 

ZP [m2] 412 412 

UP [m2] 150 208 
PP [m2] 518 518 

Typ nem. cihlová cihlová 

Stav dobrý dobrý 

Datum 23.09.2019 17.03.2019 

Poloha řadový řadový 

Nabízíme k prodeji dvougenerační rodinný dům v obci Dražovice. Dům má dvě samostatné bytové  

jednotky s možností vybudování třetí v půdním prostoru domu. V přízemí se nachází vstupní hala a 

samostatný vchod do 1. bytové jednotky o velikosti 3+1 s koupelnou, WC a lodžií. V druhém podlaží se 

nachází druhá bytová jednotka o velikosti 4+1 s koupelnou, WC a dvěma lodžiemi.  

Objekt kompletně podsklepený, technické zázemí domu se nachází v suterénu. Vytápění tuhá paliva / 

plyn, rozvody elektřiny v mědi. Kolaudace domu proběhla v roce 1990. Součástí domu garáž pro dvě 

auta, která je průjezdná do dvora. Obytné prostory jsou situovány na jih. 

 

Dalším domem, který má hned několik rozdílných údajů je rodinný dům v Heršpicích. Tento inzerát  

byl nalezen dvakrát ve stejném datu, tj. 23.9.2019, avšak se zcela jinými informacemi. V prvním případě  

se má jednat o dům před rekonstrukcí, ve druhém případě o dům v dobrém stavu. To lze vysvětlit také jiným 

úhlem pohledu. Větší problém je však v zastavěné ploše a užitné ploše. Zastavěná plocha je rozdílná o 88 m2  

a užitná plocha o 50 m2. Další rozdílnou informací je poloha domu. Jeden inzerát hovoří o polořadovém,  

druhý o samostatně stojícím.  
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Tabulka 31: RD Heršpice (42) 

 
Č. nem. 35 48 

Lokalita Heršpice Heršpice 

Cena 1 990 000 Kč 1 990 000 Kč 

ZP [m2] 180 262 

UP [m2] 150 200 
PP [m2] 303 303 

Typ nem. cihlová cihlová 

Stav před rekonstrukcí dobrý 

Datum 23.09.2019 23.09.2019 

Poloha polořadový samostatně stojící 

V zastoupení majitele Vám nabízíme prodej rodinného domu o dispozici 3+1 s hospodářským 

příslušenstvím v lukrativní lokalitě Heršpice u Vyškova (25 km od Brna). Dům má zastavěnou plochu 262 

m a uzavřený dvůr o rozměrech 42 m. Dispozice domu: Prostorná chodba, tři obytné pokoje, kuchyň, 

koupelna, WC, skladovací prostory, dílna, sklep, nádvoří, garáž pro dvě auta. Dům je napojen na všechny 

inženýrské sítě: elektřinu, obecní kanalizaci, vodu, plyn. Vytápění domu je řešeno novým plynovým 

kotlem a ohřev vody je pomocí bojleru. Za domem je možnost odkoupit zahradu o velikosti 205m. Dům 

je po částečné rekonstrukci - nový plynový kotel a topení, ve přední části plastová okna  

a dveře. Dům je vhodný jak k celoročnímu bydlení, tak i k rekreaci.  

 

Rodinný dům v Hodějicích, který byl nabízen déle než rok, byl zachycen dokonce třikrát  

při shromažďování dat. V prvních dvou případech byl dům nabízen ve dvou inzerátech ve stejném datu,  

se stejnou cenou, avšak s rozdílnými údaji. Inzerent si asi zřejmě nebyl jistý zastavěnou  

a užitnou plochou, jelikož ty jsou pouze prohozené. Větší problém lze však vidět v typu nemovitosti,  

tzn. z jakého materiálu byl dům postaven. V prvním případě se jedná o smíšené zdivo, ve druhém o cihlové.  

O rok později byl dům nabízen znovu, tentokrát už za vyšší cenu, konkrétně o 550 000 Kč.  

Užitná plocha je úplně jiná než v předchozích případech, stav se změnil na velmi dobrý a ze samostatně stojícího 

domu se stal řadový. Popis byl doplněn a více specifikován, což určitě pomohlo vzhledu inzerátu. 
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Tabulka 32: RD Hodějice (42) 

 
Č. nem. 9 30 150 

Lokalita Hodějice Hodějice Hodějice 

Cena 2 250 000 Kč 2 250 000 Kč 2 800 000 Kč 

ZP [m2] 133 95 95 

UP [m2] 95 133 80 
PP [m2] 133 133 133 

Typ nem. smíšená cihlová smíšená 

Stav po rekonstrukci dobrý velmi dobrý 

Datum 23.09.2019 23.09.2019 13.8.2020 

Poloha samostatně stojící samostatně stojící řadový 

 

Nabízíme Vám k prodeji rodinný dům v obci 

Hodějice, okres Vyškov. Dům o dispozici 

2+1 se nachází v klidné části obce, je po 

zdařilé rekonstrukci přízemní části domu,  

s přípravou pro dobudování podkroví  

a zvětšení obytného prostoru. Vytápění  

je řešeno plynovým kotlem. K domu náleží 

útulná předzahrádka, parkování před 

domem. 

Zrekonstruovaný rodinný dům 2+1 v klidné avšak 

skvěle přístupné obci Hodějice. Jedná se o řadový 

koncový objekt o zastavěné ploše 95 m2. Byt má dva 

samostatné pokoje, prostornou kuchyni s jídelnou, 

velkou koupelnu a možnost dalšího rozšíření o 

podkrovní patro. Vytápění i ohřev vody jsou plynové. 

Do domu jsou zavedeny přípojky plynu i elektřiny 

(220V a 380V). Dům prošel od roku 2013 průběžnou 

rekonstrukcí při níž byly kompletně vyměněny 

rozvody, provedeno zateplení tří obvodních stěn a 

vyměněna okna. Dům je napojen na kanalizační síť 

obce. Střecha je kryta taškou, dřevěné trámoví je v 

dobrém stavu. Nemovitost je okamžitě k 

nastěhování. 

 

Další rodinný dům, tentokrát v obci Křižanovice, byl nabízen v realitní inzerci také třikrát. Nejdříve 

v březnu 2019, kdy byl nabízen za 3 599 900 Kč s užitnou plochou 76 m2. Poté v září 2019, kdy byl nabízen  

již za 3 999 900 Kč s užitnou plochou 84 m2 a s již stejnými informacemi byl také nabízen v únoru 2020.  
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Tabulka 33: RD Křižanovice (42) 

 
Č. nem. 6 88 
Lokalita Křižanovice Křižanovice 

Cena 3 999 900 Kč 3 599 900 Kč 

ZP [m2] 97 97 

UP [m2] 84 76 

PP [m2] 921 921 

Typ nem. cihlová cihlová 
Stav novostavba novostavba 

Datum 7.-23.9.2019, 23.2.2020 17.03.2019 

Poloha řadový řadový 

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu 4+kk se zahradou a garáží v Křižanovicích. Nabízíme k prodeji 

novostavbu RD na klíč 4+kk s možností úpravy dispozic. Plocha pozemku 921 m2, zastavěná plocha 97m2. Rodinný 

dům je umístěný v zástavbě obce Křižanovice okr. Vyškov, vzdálené od Brna cca 26 km, Slavkova u Brna cca 6km. 

Stavba domu obsahuje: přípojku vody, kanalizace, elektriky a plynu, základy , základovou desku , izolace proti vodě, 

zdivo Keratherm broušené, obvodové zdivo tl.30 cm, vnitřní příčky tl.11,5 cm, střešní konstrukce příhradové vazníky, 

difuzní folie, střešní krytinu Tondach Brněnka režná, hromosvod, fasáda zateplená tl.15 cm s povrchovou úpravou 

Terranova, výplně otvorů (okna a vstupní dveře) plastové bílé profil schuco, vnitřní omítky, zateplení podlah tl.10cm, 

betonový potěr, obklad koupelny do výšky dveří, obklad a dlažba dodávka 300,-Kč/m2, ostatní plocha (dlažba, vinyl) 

dodávka 320,- m2, malba bílá, stropní izolace minerální vata tl.25 cm, sádrokarton KNAUF, vodorovná a svislá 

splašková kanalizace v objektu, rozvody vody, zařizovací předměty WC a koupelna, elektroinstalace silnoproud 

(přístroje ABB tango bílá), slaboproud trubkování pro DT a STA, ústřední topení teplovodní, radiátory Korado, kotel 

plynový kombinovaný s integrovaným zásobníkem nerez 60 l - Baxi turbo.V domě bude chybět pouze kuchyňská 

linka vč spotřebičů - příprava el,vody a odpadu dle Vašeno návrhu. 

 

Posledním rodinným domem je dům ve Vážanech nad Litavou. Dům byl nabízen na dvou inzerátech  

ve stejný čas, se stejnými fotkami, avšak zastavěná a užitná plocha byla velmi rozdílná, v případě zastavěné plochy 

o 230 m2.  
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Tabulka 34: RD Vážany nad Litavou (42) 

 
Č. nem. 1 45 

Lokalita Vážany nad Litavou Vážany nad Litavou 

Cena 3 150 000 Kč 3 150 000 Kč 

ZP [m2] 50 280 

UP [m2] 52 180 

PP [m2] 832 832 

Typ nem. cihlová cihlová 

Stav dobrý dobrý 

Datum 23.09.2019 23.09.2019 

Poloha řadový řadový 

Č. nem. 1: RD Vážany nad Litavou se stavebním pozemkem – zahradou ve fázi zčásti provedené rekonstrukce. Jedná 

se o řadový dům, s vjezdem a vstupem z ulice, vstup je možný rovněž od zahradní části, na které v případě zájmu, 

lze postavit další RD. Stávající dům je obytný, s dispozicí menší 2+1 o cca 52 m2, skýtající obytnou plochu od zádveří, 

chodby o cca 14 m2, vstupu z chodby do menších obytných místností a to první místnost o cca 10 m2, pokoje cca 14 

m2, kuchyně o cca 8m2, koupelny se sprch. koutem o cca 5 m2. Z chodby se vstupuje do samostat. WC, dále k 

verandě, ze které se vstupuje do dvorní části s hosp. přístavky, s možností vstupu do zahrady, na které se nachází 

menší dům, jeho zastavěná plocha a nádvoří činí cca 50 m2 a je součást výměry zastavěné plochy o 332 m2. Dům je 

ve fázi rekonstrukce, ve které lze dispozice vnitřního uspořádání určit dle vlastních představ. Výhodou je, že 

pozemek, resp. - zahrada je v územním plánu obce k zastavění RD. Rekonstrukce domu z uliční části, spočívala ve 

výměně oken, rozvodů topení v mědi a jiné drobné úpravy. Cena obsahuje : dům, zastavěná plocha a nádvoří o 332 

m2, včetně 50 m2 zast. plochy domku v zahradě, pozemky zahrady navazující za sebou jsou celkem a sestávající se z 

296+40+80+84 m2. Dům a jeho obytnou plochu lze rozšířit příp. přístavkem do dvorní části nebo obytným 

podkrovím. Celková plocha pozemků je 832 m2. Přípojky jsou zde plyn, el., voda obecní. Topení formou UT, ohřev 

vody pro kuchyň, koupelnu a topení plyn. kotlem. PENB budovy není k dipozici, označujeme kat. "G".  

Č. nem 45: Nabízím k prodeji rodinný dům v obci Vážany nad Litavou. Veškerá občanská vybavenost v nedalekém 

(cca 4 km) Slavkově. Dům je dispozičně řešen jako 2+1 a 1+1 (celkem užitná plocha cca 180 m2). Má sedlovou střechu 

s pálenými taškami, příjezdová komunikace je asfaltová. Je napojen na veškeré IS. Konstrukce budovy je zděná, dům 

je izolovaný (podřezaný), suchý. K domu náleží i hospodářské místnosti a stodola v zahradě,  

ta je přístupná i ze zadní části po obecní zpevněné komunikaci. Dům je obyvatelný a k rekonstrukci. Jelikož nebyl 

dodán PENB, uvádím třídu G. 
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7 ZÁVĚR 

Diplomová práce se věnovala velikosti vlivu lokality na obvyklou cenu rodinného domu v okrese Vyškov, 

což byl také cíl práce. Než došlo k samotnému ocenění vybraného rodinného domu, bylo třeba objasnit, jakými 

oceňovacími předpisy se bude práce řídit, jaké základní pojmy budou v práci využívány, jaké podklady pro 

oceňování budou potřeba a které je vhodné zajistit a také jaké metody oceňování budou v práci použity.  

To vše zahrnovala teoretická část práce, která se nachází v kapitolách 1 až 4. 

Po teoretické části následoval popis lokality. Bylo zjištěno, že okres Vyškov má 80 obcí a 5 měst.  

Mezi těmito pěti městy jsou 3 správní obvody, kterými jsou Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov. Každý správní 

obvod byl samostatně popsán z pohledu historie, současnosti a občanské vybavenosti. 

Z dat Českého statistického úřadu byla vyhodnocena data z roku 2011. Bylo zjištěno, že v okrese Vyškov 

bydlí 58 % obyvatel ve vlastních domech, ve správním obvodu Slavkova u Brna je to dokonce 68 % obyvatel.  

Tato data jsou zajisté už 9 let stará a procentuální rozložení bydlení ve vlastním domě či bytě se jistě za tuto dobu 

změnilo. Je však zajímavé porovnávat tyto údaje napříč republikou, jednotlivými okresy či správními obvody. 

Z realitní inzerce byl zhodnocen trh s nemovitými věcmi v okrese Vyškov. V případě prodeje pozemků 

tvořily pozemky pro bydlení 54 %, pole 14 % a zahrady 9 %. Méně zastoupeny byly komerční pozemky, lesy, louky, 

sady/vinice či rybníky. Z pohledu nemovitostí se realitní trh rozděluje na domy, byty a komerční nemovitosti. 

Domy tvoří v okrese Vyškov 61 % realitní inzerce, byty 31 % a komerční nemovitosti pouhých 8 %.  

Když se analyzovala nabídka v městech Bučovice, Slavkov u Brna a Vyškov, bylo zjištěno, že je zde velký 

nedostatek pozemků k prodeji. Ve všech městech dochází k výstavbě developerských projektů, které se zaměřují 

především na byty.  

Byla také provedena cenová segmentace, kdy bylo popsáno, jaké pozemky či rodinné domy se nabízejí. 

Dále byla segmentace provedena na základě vytvořené databáze, kde bylo zjištěno, jaké cenové rozpětí bylo 

zastoupeno v realitní inzerci nejčastěji a jaká je nejčastější nabízená cena u rodinných domů.  

Kapitola 5.4 byla věnována popisu oceňovaného rodinného domu, který se nachází v obci Bučovice, 

v části Vícemilice. Tento dům byl postaven v roce 2017, jedná se tedy o novostavbu. Tento dům byl oceňován 

dvěma způsoby, a to porovnávací metodou podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a metodou přímého porovnání. 

Ocenění dle oceňovací vyhlášky bylo rozděleno na 4 části, a to ocenění stavebního pozemku, rodinného 

domu, venkovních úprav a garáže. Stavební pozemek má výměru 871 m2 a jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří 

a zahradu, dle katastru nemovitostí. Tento pozemek byl oceněn na 776 224 Kč. Rodinný dům má obestavěný 

prostor 434,14 m3 a jeho ocenění vyšlo na 1 137 216 Kč. Venkovními úpravami byly v tomto případě terasa  

a kopaná studna. Terasa byla oceněna na 36 306 Kč a studna na 11 410 Kč. Poslední částí bylo ocenění garáže, 

která má obestavěný prostor 108,42 m3 a byla oceněna na 213 722 Kč. Výsledná cena zjištěná rodinného domu 

byla tedy stanovena na 2 174 878 Kč. 

Kapitola 5.6 se zabývala oceněním metodou přímého porovnání. Byla vytvořena databáze, vytvořená  

z 84 rodinných domů, která byla shromažďována od 17. března 2019 do 31. srpna 2020. Bylo použito 8 základních 
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koeficientů, kterými byly lokalita dle průměrné ceny ve správním obvodu, velikost pozemku, možnosti parkování, 

dispozice domu, zda je dům řadový nebo samostatně stojící, zda má dům studnu a sklep a dále HB index, kterými 

se upravovala cena rodinných domů, které byly v databázi již z roku 2019. Celkový koeficient byl upraven 

koeficientem redukce na pramen ceny, který byl zjištěn z reálných cen nemovitostí, které se nacházejí v databázi. 

Smlouvy s realizovanými cenami lze vidět v příloze č. 5. První varianta ocenění, kde byly použity pouze  

výše popsané koeficienty a kde byla použita celá databáze, vyšla na 3 200 000 Kč. 

V druhé variantě ocenění byl přidán k již stávajícím koeficientům devátý koeficient, který zohledňoval 

vzdálenost obcí od správního obvodu, do kterého tyto nemovitosti spadají. Rodinný dům byl v tomto případě 

oceněn na 3 500 000 Kč. Další varianta pracovala na stejném principu, akorát byl přidán koeficient zohledňující 

počet obyvatel v obcích. V tomto případě byl rodinný dům oceněn na 3 800 000 Kč. 

Čtvrtá varianta ocenění zohledňovala vzdálenost měst od Brna, tzn. ocenění bylo provedeno  

jen z části databáze, kterou tvořila pouze města. Cena rodinného domu byla stanovena na 3 400 000 Kč. 

Pomocí grafů bylo také zjišťováno, jaký velký vliv mají vybrané koeficienty na jednotkovou cenu 

rodinných domů. Nejmenší vliv byl zjištěn u počtu obyvatel obcí, který je téměř zanedbatelný. Dalším méně 

významným ukazatelem, který nemá příliš velký vliv na cenu, je plocha pozemku, kde klesá jednotková cena 

s rostoucí plochou. Naopak nejvyšší vliv měla vzdálenost měst od Brna, kde rovnice grafu  

byla y = - 753,78 x + 54 635. Křivka trendu byla tedy klesající, což značí, že s rostoucí vzdáleností nemovitostí  

od Brna klesá jejich cena. O něco nižší, ovšem stále velký vliv měla vzdálenost od správního obvodu, jejíž rovnice 

grafu byla opět záporná, což vyjadřuje, že s rostoucí vzdáleností od správního obvodu klesá cena. 

Kapitola č. 6 se věnovala jevům, které byly zjištěny za dobu shromažďování inzerátů do databáze. 

V prvním případě se jednalo o změnu ceny, která se většinou u nedostavěných domů zvyšovala a u starších domů, 

které byly nabízeny dlouhou dobu naopak zvyšovala. U některých nemovitostí bylo nalezeno více inzerátů 

k jednomu domu, často se stejnou cenou, ale úplně rozdílnými informacemi. U nalezení takových inzerátů  

se autorka zamýšlela nad tím, jakou věrohodnost informace z realitní inzerce mají. 

Aby byl zjištěn hlavní cíl práce, tedy vliv lokality na obvyklou cenu, bylo třeba rozdělit původní databázi 

na obce a na města. V případě ocenění s databází obcí vyšla cena rodinného domu na 3 100 000 Kč a případě 

použití databáze pouze s městy na 3 500 000 Kč. Zde lze vidět, že lokalita má velký vliv, a to konkrétně v tomto 

případě 12,9 %. V posledních dvou kapitolách v rámci ocenění se databáze obcí rozdělila ještě jednou,  

a to na obce do 1 000 obyvatel a na obce s více než 1 000 obyvateli. V prvním případě vyšlo ocenění  

na 3 000 000 Kč, což byla nejnižší cena rodinného domu stanovená v této diplomové práci pomocí přímého 

porovnání. V druhém případě se jednalo o částku 3 200 000 Kč, kde lze říct, že rozdíl mezi městem a větší obcí  

je 300 000 Kč. Ale v případě menší obce je rozdíl v ceně v porovnání s městem dokonce půl milionu Kč.  

Vliv lokality byl tedy zjištěn v kapitole 5.6 a lze říci, že cíle práce bylo dosaženo. 
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