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Abstrakt 

 Cílem mé diplomové práce je zmapovat zp�soby ocen�ní a metody používané na 

Slovensku se zam��ením na byty. Popsat situaci na trhu s nemovitostmi na Slovensku, 

pokusit se získat vyjád�ení realitních kancelá�í nebo znalc� ohledn� stavu trhu s byty na 

Slovensku. Srovnat nabídku a poptávku pro vybranou nemovitost. Provést 

charakteristiku zp�sobu ocen�ní a ocenit vzorový byt podle t�chto metodik. V úvodu 

definuji základní pojmy z oblasti oce�ování nemovitostí, v další 	ásti je soupis a popis 

jednotlivých oce�ovacích metod. V další navazující 	ásti se zabývám trhem s byty na 

Slovensku a jako poslední 	ást je p�ipojeno ocen�ní byt� pomocí t�chto metod.  

  

Abstract 

 Aim my diploma work work is chart manners evaluation and method used on 

Slovakia with a view to flats. Describe situation on startle with real property on 

Slovakia, try to obtain formulation realtor's office or experts as to buyers' market with 

housing on Slovakia. Compare offer and demand for choice real property. Carry out 

characteristics way evaluation and value exemplary flat after these methodist. In 

introduction define fundamental terms from areas appraisement real property, in next 

parts is list and description single estimative methods. In next coherent transport 

systems parts deal with market with housing on Slovakia and last part is on line state 

evaluation flats by the help of these methods. 
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ÚVOD 

 Téma jsem si vybral, protože m� zajímalo, jak se vyvinulo ocen�ní u našich 

soused�. Cht�l jsem v�d�t, o kolik se mohou za relativn� krátkou dobu, od rozd�lení 

republik v dnešní dob� n�co málo p�es dvacet let, odlišit oce�ovací metody dvou stát�, 

které vycházeli ze stejných oce�ovacích p�edpis�. Další d�vod byl, že jsem se cht�l 

nau	it i další oce�ovací zp�soby, nejen ty které se používají v �eské republice.  

 Cílem mé diplomové práce je zmapovat zp�soby ocen�ní a metody používané na 

Slovensku se zam��ením na byty. Zmapované postupy a metody popsat. Dále zjistit a 

popsat situaci a vývoj trhu s nemovitostmi, s hlavním zam��ením na byty, na Slovensku. 

Srovnat nabídku a poptávku pro vybranou nemovitost. Provést charakteristiku zp�sobu 

ocen�ní a ocenit vzorový byt podle t�chto metodik. 

Práci jsem roz	lenil na dv� 	ásti, teoretickou a praktickou. V teoretické 	ásti se 

nejprve zabývám a definuji základní pojmy z oblasti oce�ování nemovitostí. Pak 

popisuji základní metodiku a jednotlivé oce�ovací zp�soby a metody. V druhé 	ásti, 

tedy v praktické, se zabývám trhem s nemovitostmi, jeho odlišnostmi od jiných trh� a 

vývoje trhu s byty na Slovensku. V poslední 	ásti jsem využil nabité v�domosti a ocenil 

n�kolik byt� v Bratislav�, všemi oce�ovacími metodami.  
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TEORETICKÁ �ÁST 

1. ZÁKLADNÍ POJMY  

 Tato kapitola zahrnuje popis základních pojm� z oblasti oce�ování majetku. 

P�ed samotným popisem, musím upozornit, že v této oblasti je možné setkat se 

s rozdílnými interpretacemi daných pojm�.  

 Následující pojmy, které souvisejí s oce�ováním nemovitostí, jsou p�evzaty 

z právních norem a odborné literatury. 

1.1. VŠEOBECNÉ POJMY 

1.1.1.  Všeobecná hodnota (VŠH) 

 Všeobecná hodnota je výsledná objektivizovaná hodnota nemovitostí a staveb, 

která je znaleckým odhadem jejich nejpravd�podobn�jší ceny ke dni ohodnocení, kterou 

by tyto m�ly dosáhnout na trhu v podmínkách volné sout�že. P�i poctivém prodeji, kdy 

kupující a prodávající budou postupovat s pat�i	nou informovaností i opatrností a 

s p�edpokladem, že cena není ovlivn�na nep�im��enou pohnutkou. [1] [4] 

1.1.2. Výchozí hodnota staveb (VH) 

 Výchozí hodnota je znalecký odhad hodnoty, za kterou by bylo možné 

hodnocenou stavbu získat formou výstavby v dob� ohodnocení na úrovni bez dan�

z p�idané hodnoty. [2] [4] 

1.1.3. Technická hodnota (TH) 

 Technická hodnota je znalecký odhad výchozí hodnoty stavby snížen o hodnotu 

odpovídající danému opot�ebení. [4] 

1.1.4. Výnosová hodnota (HV) 

 Výnosová hodnota je znalecký odhad sou	asné hodnoty budoucích 

disponibilních výnos� z využití nemovitosti formou pronájmu, diskontovaných 

rizikovou (diskontní) sazbou. [4] 
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1.1.5. Stavby 

 Stavba je stavební konstrukce postavena stavebními pracemi, ze stavebních 

výrobk�, která je pevn� spojena se zemí nebo jejíž osazení vyžaduje úpravu podkladu. 

[2] [4] 

1.1.6. V�k stavby (V) 

V�k stavby se ur	í, jako rozdíl roku, ke kterému se provádí oce�ování a rokem 

kdy kolauda	ní rozhodnutí nabylo právní moci. V p�ípadech kdy došlo k užívání d�íve, 

se provede výpo	et s rokem, kdy se stavba za	ala užívat. [2] [4] 

1.1.7. Základní životnost stavby (ZZ) 

Základní životností stavby se rozumí p�edpokládaná životnost daného typu 

staveb s ohledem na její konstruk	n�-materiálové �ešení a zat�íd�ní do klasifikace. [2] 

[4] 

1.1.8. Životnost stavby (Z) 

 Životnost stavby je celková odhadovaná životnost stavby p�i b�žné údržb�. 

Životnost stavby stanoví znalec s ohledem na konstruk	n� materiálové �ešení, technický 

stav, intenzitu využívání, provád�nou údržbou apod. 

• P�edpokládaná životnost je celková p�edpokládaná životnost, technická 

životnost, pravd�podobná životnost (trvání) stavby. 

• Z�statková životnost je doba od okamžiku, ke kterému je d�láno oce�ování, do 

zchátrání stavby, za p�edpokladu b�žné údržby.  

• Objektivní životnost stavby je termín používán u metod, které vycházejí z tzv. 

základní doby trvání stavby ur	itého konstruk	ního provedení a za pomoci 

daných kritérií (vliv údržby, vliv intenzity užívání, vliv okolí a jiné) tuto 

základní dobu upravují. 

• Ekonomická životnost je doba od vzniku stavby do jejího hospodá�ského 

zániku. Bývá obvykle kratší než technická životnost. V zemích, ve kterých se 

uplat�uje tržní hospodá�ství, lze považovat za okamžik ekonomického zániku 

situaci, kdy je výhodn�jší na daném míst� stavbu zlikvidovat a postavit novou, 

která bude p�inášet vyšší zisk. [2] [4] 
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1.1.9. Životnost stavby (Z) 

 Životnost stavby odpovídá znehodnocení technického stavu stavby v závislosti 

na v�ku, p�edpokládané životnosti, zp�sobu užívání stavby, údržby stavby a podobn�. 

[2] [4] 

1.2.  POJMY VE STAVBÁCH PRO BYDLENÍ 

1.2.1.  Byt 

 Byt je obytná místnost nebo soubor místností s p�íslušenstvím uspo�ádaným do 

funk	ního celku s vlastním uzav�ením, ur	eným pro trvalé obývání. [3] 

1.2.2.  Podlahová plocha bytu 

 Podlahová plocha bytu je sou	et plochy obytných místností a plochy 

p�íslušenství bytu, bez plochy lodžií, balkón� a teras. 

 Do podlahové plochy místností se zapo	ítává celá plocha místností krom� ploch, 

nad kterými je sv�tlá výška menší než 1,30 metr�. Do plochy se zapo	ítává plocha 

arký��, výklenk�, které jsou aspo� 1,20 metr� široké 0,30 metr� hluboké a 2,0 metr�

vysoké. Dále se zapo	ítává plocha zabraná vytáp�nými terasami, instala	ními p�edm�ty, 

technickým za�ízením nebo strojovým vybavením a kuchy�skou linkou. Nezapo	ítává 

se však plocha okenních a dve�ních ústupk� a plocha zabudovaného nábytku podle STN 

73 4305. [3]  

1.2.3.  P�íslušenství bytu 

 Do p�íslušenství bytu pat�í místnosti, které plní komunika	ní, hospodá�ské nebo 

hygienické funkce bytu. [3] 

1.2.4.  Obytná místnost 

 Obytná místnost je místnost, která spl�uje následující podmínky: 

• nejmenší podlahová plocha je 8 m2, jestliže byt tvo�í jen jedna místnost, pak 

musí mít podlahovou plochu nejmén� 16m2

• má p�ímé denní osv�tlení 

• má p�ímé nebo dostate	n� ú	inné nep�ímé v�trání 

• má p�ímé nebo dostate	n� ú	inné nep�ímé vytáp�ní 

• má dostate	nou tepelnou a zvukovou izolaci obklopující konstrukcí 
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• nejmenší sv�tlá výška je 2,6 metr�, v podkroví 2,3 metr�  

Pokud je prostor na va�ení sou	ástí celkového prostoru obytné místnosti s plochou 

v�tší než 12 m2 považuje se tento prostor za obytnou kuchy� bez ohledu na to, 

jakým zp�sobem je vlastní prostor na va�ení uspo�ádaný. [3] [4] 

1.2.5.  Nebytový prostor v bytovém dom�

Pojem nebytový prostor v bytovém dom� vyjad�uje, místnost nebo soubor 

místností, které se podle rozhodnutí stavebního ú�adu ur	ené na jiné ú	ely než obývání 

(nap�.: kancelá�e, dílny, sklady, garáže, ateliery, atd.). Nebytovým prostorem není 

p�íslušenství bytu ani spole	né 	ásti a spole	né za�ízení stavby. [3] 

  

1.2.6.  Spole�né �ásti bytového domu  

Rozumí se 	ásti domu nezbytné pro jeho podstatu a bezpe	nost a jsou ur	ené ke 

spole	nému užívání, zejména základy domu, st�echa, chodby, obvodové zdi, vchody, 

schodišt�, spole	né terasy, podkroví, vodorovné nosné a izola	ní konstrukce a svislé 

nosné konstrukce. [3] 

1.2.7.  Spole�né za�ízení bytového domu  

Spole	né za�ízení bytového domu je takové za�ízení, které je ur	ené ke spole	né 

užívání, zejména výtahy, kotelny, sušárny, ko	árkárny, spole	né televizní antény, 

hromosvod, komíny, vodovodní, tepelné, kanaliza	ní, elektrické, telefonní a plynové 

p�ípojky a to i v p�ípad�, kdy jsou umíst�ny mimo d�m a slouží pouze tomuto domu. [3] 

1.2.8.  P�íslušenství bytového domu  

Tímto pojmem se rozumí 	ásti, které nejsou stavební sou	ástí domu, stavby a 

trvalé porosty, které se nacházejí na p�ilehlých pozemcích, a to zejména oplocení a 

p�íst�ešky. [3] 
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2. ZÁKLADNÍ POSTUPY OHODNOCENÍ 

NEMOVITOSTÍ A STAVEB 

Hodnota nemovitostí, tedy i bytu, se na Slovensku v sou	asné dob� oce�uje 

podle vyhlášky ministerstva spravedlivosti 	. 492 /2004 o stanovení všeobecné hodnoty 

majetku z 23. srpna 2004. Tato vyhláška byla n�kolikrát upravována. A to úpravou 

zákona 626/2007 Z.z. Následn� další zm�nou a to 	íslo 605/2008 Z.z., a úpravou  

47/2009 Z.z.. Zatím poslední zm�na, která prob�hla je pomocí vyhlášky 	. 254/2010 

Z.z.. 

 Z t�chto zákon� a vyhlášek vyplývá, že všeobecná hodnota nemovitostí a staveb 

se stanoví n�kolika základními zp�soby. Je to porovnávací metoda, kombinovaná 

metoda (používá se u staveb, které mohou dosahovat výnosu pomocí pronájmu), 

výnosová metoda (použije se pro pozemky, které mohou dosahovat výnosu) a metoda 

polohové diferenciace. 

 Vhodnou metodu si ur	í znalec sám a sv�j výb�r posléze zd�vodní ve znaleckém 

posudku. V n�kterých p�ípadech znaleckého posudku, lze použít více metod sou	asn�. 

V záv�ru posudku bude uvedena, ale pouze jedna obecná hodnota ur	ená vybranou 

hodnotou. [4] [8] [10]  

2.1.  TECHNICKÁ HODNOTA STAVEB 

2.1.1. Výpo�et výchozí hodnoty (VH) 

Výpo	et se provede pomocí rozpo	tových ukazatel�, které musí být 

p�ezkoumatelné. Každý ukazatel se p�esn� definuje a to názvem, zat�íd�ním do 

	íselníku klasifikace staveb a jednotkovou hodnotou ur	enou ve�ejn� publikovaných 

katalog� ur	ených ministerstvem. 

 Jednotková hodnota se p�ezkoumává zp�sobem úpravy podle jednotlivých 

charakteristik hodnocení objektu (plocha, výška podlaží, vybavenost, materiálová 

charakteristika, konstrukce apod.). Po jednotkovém ohodnocení dochází k p�epo	ítání 

do cenové úrovn� k termínu ocen�ní. 

Výchozí hodnota se stanoví podle základního vztahu 

VH = M*(RU*kCU*kV*kZP*kVP*kK*kM) [€], 

kde 

M – po	et m�rných jednotek  
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Udává po	et m�rných jednotek hodnoceného objektu vypo	tených podle 

technické normy, na jejímž základ� byl sestaven rozpo	tový ukazatel. 

RU – rozpo	tový ukazatel  

Rozpo	tový ukazatel je hodnota základních rozpo	tových náklad� na m�rnou 

jednotku srovnatelného objektu z katalogu rozpo	tových ukazatel� ur	ených 

ministerstvem. Pokud není hodnota základních rozpo	tových náklad� na m�rnou 

jednotku v katalogu, je možné jí vytvo�it cenovou kalkulací. 

kCU – koeficient vyjad�ující vývoj cen 

 Vyjad�uje vývoj cen stavebních prací mezi termínem ohodnocení a obdobím, pro 

které byl sestaven rozpo	tový ukazatel srovnatelného objektu. Koeficient se ur	í podle 

ve�ejn� publikovaných index� vývoje cen stavebních prací a materiál� ve stavebnictví 

vydávaných Statistickým ú�adem Slovenské republiky a to 	tvrtletn�. Pokud k termínu 

hodnocení nejsou aktuální indexy ve�ejn� publikovány, je možné použít poslední 

známé. 

kV – koeficient vlivu vybavenosti hodnoceného objektu 

 Vyjad�uje cenový rozdíl vybavení a konstrukcí srovnatelného hodnoceného 

objektu. 

 Ur	í se ze vztahu   

 kV = 
(ksi*cpi)/100%+
cpnj/100%  [-], 

 kde 

ksi – koeficient standardu i-te konstrukce nebo vybavení zohled�ující standardní, 

podstandardní nebo nadstandardní vybavení. 

cpi - cenový podíl i-té konstrukce nebo vybavení vybraného srovnatelného 

objektu uveden v katalozích rozpo	tových ukazatel�

cpnj - cenový podíl i-té konstrukce nebo vybavení navíc, který se nevyskytuje v 

cenových podílech srovnatelného objektu uvedených v katalozích rozpo	tových 

ukazatel� a zjistí se z pom�ru odhadnutých nebo prokazatelných po�izovacích 

náklad� na její vybudování v 	ase a míst� ohodnocení k výchozí hodnot�

hodnoceného objektu. 
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KZP – koeficient vlivu zastav�né plochy hodnocené stavby 

Vyjad�uje rozdíl ceny konstrukcí a vybavení závislých od zastav�né plochy ve 

srovnání s pr�m�rnou zastav�nou plochou hodnocené a srovnatelné stavby. Pro výpo	et 

koeficientu se použijí vhodné vztahy vzhledem k použitým katalog�m rozpo	tových 

ukazatel�. Pr�m�rná zastav�ná plocha se vypo	te jako aritmetický pr�m�r zastav�ných 

ploch všech reprezentativních podlaží. 

KVP – koeficient vlivu konstruk	ní výšky podlaží hodnocené stavby 

Vyjad�uje rozdíl ceny konstrukcí a vybavení závislých od konstruk	ní výšky ve 

srovnání s pr�m�rnou konstruk	ní výškou vyhodnocené a srovnatelné stavby. Pro 

výpo	et koeficientu se použijí vhodné vztahy vzhledem k použitým katalog�m 

rozpo	tových ukazatel�. Pr�m�rná konstruk	ní výška se vypo	ítá jako vážený pr�m�r 

konstruk	ních výšek všech podlaží stavby nebo její 	ásti. Jako váha se použije velikost 

zastav�né plochy p�íslušného podlaží. 

kK – koeficient konstruk	n�-materiálové charakteristiky 

Vyjad�uje rozdíl ceny v závislosti na použitém materiálu nosné konstrukce 

stavby, pokud to nebylo zohledn�no v kV. P�i výb�ru srovnatelného objektu se stejnou 

konstruk	n�-materiálovou charakteristikou hodnoceného objektu se tento koeficient 

rovná 1,0. 

kM – koeficient vyjad�ující územní dopad 

Vyjad�uje zvýšené, resp. snížené náklady na výstavbu v daném míst� z d�vodu 

dopravních vzdáleností, možnosti za�ízení staveništ� apod.. 

 Stavby, s 	len�ním ve vodorovné nebo svislé 	ásti, které ve svém 	len�ní mají 

r�zné typy konstrukcí nebo se významn� liší ú	elem podle za�azení do klasifikace 

staveb (nap�. bytové domy s obchody v p�ízemí, administrativní budova s podzemními 

garážemi, dílny s kancelá�emi v horní 	asti apod.). Výchozí hodnota se ur	í jako sou	et 

ohodnocení jednotlivých 	ástí.  U vodorovného d�lení se spole	ný obestav�ný prostor 

(základy, st�echa) rozd�lí podle pom�r� obestav�ného prostoru vrchní stavby 

jednotlivých 	ástí. 
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 V p�ípad� 	ástí staveb, které se typem konstrukce nebo ú	elem výrazn� liší 

podle za�azení do klasifikace, kde obestav�ný prostor tvo�í jen nepatrnou 	ást 

z celkového prostoru stavby, pak se vyhodnocení provede podle p�evažující 	ásti. 

 U inženýrských staveb, byt� a nebytových prostor se koeficienty vlivu zastav�né 

plochy a vlivu výšky podlaží zpravidla nepoužívají. [2] [3] [4] [8] 

  

Neúplné a poškozené stavby 

Nedokon	enými stavbami se rozumí rozestav�né stavby, nástavby a p�ístavby v 

dob� od zahájení výstavby do vydání kolauda	ního rozhodnutí stavebním ú�adem nebo 

stavby, na kterých se provádí rekonstrukce a modernizace. Za	átkem výstavby se pro 

ú	ely této vyhlášky rozumí fyzické zahájení stavebních prací na hodnoceném objektu. 

Výchozí hodnota stavby, na které se s výstavbou neza	alo, se nepo	ítá. Výchozí 

hodnota nedokon	ené stavby se vypo	te jako výchozí hodnota stavby dokon	ené na 

základ� projektové dokumentace ov��ené stavebním ú�adem (pokud taková projektová 

dokumentace není nebo pokud není v souladu se skutkovým stavem, tak podle 

p�edpokládaného stavu stavby po jejím dokon	ení) s tím, že se odpo	et výchozí 

hodnoty nevyhotovených a nedokon	ených konstrukcí a vybavení provede podle jejich 

pom�rného procentuálního zastoupení na celé stavb�. 

 Obdobným zp�sobem se postupuje p�i poškozených stavbách. Za poškození se 

nepovažuje fyzické nebo morální stárnutí jednotlivých konstrukcí nebo vybavení, ani 

d�sledky zanedbané údržby hodnoceného objektu. [4] [8] 

2.1.2. Výpo�et technického stavu (TS) a hodnoty vyjad�ující opot�ebení stavby 

(HO) 

Technický stav se ur	í ze vztahu  

TS = 100 – O [%] 

kde 

O – opot�ebení stavby [%] 

Opot�ebení stavby se udává v procentech a odpovídá znehodnocení technického 

stavu stavby v závislosti na v�ku, p�edpokládané životnosti, zp�sobu užívání stavby, 

údržby stavby apod. 

Opot�ebení stavby se ur	uje dv�ma zp�soby 

 a) lineární metodou  

 b) analytickou metodou 
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Lineární metoda 

 Tato metoda p�edpokládá p�ímou úm�ru mezi r�stem opot�ebení a 	asem. 

Opot�ebení se pak vypo	ítá jako podíl stá�í stavby a životnosti stavby. 

Výpo	et se provede podle vzorce 

A = S/Z*100 [-] 

A – opot�ebení 

S – stá�í budovy 

Z – p�edpokládaná životnost stavby [4] [8] [9]  

Analytická metoda 

Celkové opot�ebení stavby se p�i lineární metod� m�že vypo	ítat jako vážený 

pr�m�r opot�ebení jednotlivých 	ástí stavby, kde vahou je m�rná jednotka použitá p�i 

výpo	tu výchozí hodnoty. 

Podstatou analytických metod výpo	tu opot�ebení je roz	len�ní stavby na 

jednotlivé konstruk	ní 	ásti podle jejich hodnotových (tzv. objemových) podíl� na 

hodnot� celé stavby. Pro každou 	ást znalec ur	í opot�ebení zvláš�. Výsledné 

opot�ebení se získá váženým pr�m�rem pro celou stavbu. Váhami jsou podíly 

jednotlivých 	ásti na hodnot� celé stavby. 

HO = 
n Oi/100*VHi [€] 

kde 

Oi – opot�ebení i-té 	ásti stavby [%] 

VHi – výchozí hodnota i-té 	ásti stavby [€] 

n = po	et 	ástí stavby [-] 

 Opot�ebení nástaveb, p�ístaveb a samostatn� ohodnocovaných 	ástí stavby se p�i 

lineární metod� vypo	ítá samostatn� za každý rok jejich v�ku stejným zp�sobem, ale 

ukon	ení p�edpokládané životnosti se ur	í vždy pro celou stavbu ke stejnému roku. 

Celkové opot�ebení stavby se p�i lineární metod� m�že vypo	ítat jako vážený pr�m�r 

opot�ebení jednotlivých 	ástí stavby, kde vahou je m�rná jednotka použitá p�i výpo	tu 

výchozí hodnoty. 

Opot�ebení nedokon	ených staveb ur	í znalec odborným odhadem. 

Na ur	ení životnosti stavby je možno použít vztah 
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Z = V + T [rok] 

kde 

V – v�k stavby [rok] 

T – znalcem ur	ená zbytková životnost stavby od roku, ke kterému se provádí 

hodnocení [3]  

2.1.3. Výpo�et technického hodnoty (TH) 

Výpo	et se vykoná podle vztahu 

TH = TS/100*VH [€]  nebo  TH = VH-HO [€] 

kde 

TH – technická hodnota stavby [€] 

TS – technický stav stavby [%] 

VH – výchozí hodnota stavby [€] 

HO – hodnota vyjad�ující opot�ebení stavby [€] [4] 

2.2.  VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVEB (VŠHS) 

2.2.1. Porovnávací metoda 

      P�i tomto zp�sobu se porovnávají nemovitosti nebo stavby stejného druhu, 

srovnatelné velikosti a s podobnými technickými charakteristikami. D�m anebo byt, 

jehož cenu znalec ur	uje, by m�l p�i použití této metody projít p�ed krátkým 	asem 

p�evodem vlastnictví. Domy anebo byty by se m�li nacházet ve stejné nebo velmi 

podobné lokalit�. Tato metoda je považovaná za nejp�esn�jší. Znalci jí však považují za 

nejnáro	n�jší, protože k tomu, aby jí mohli použít, pot�ebují údaje z kupní smlouvy 

porovnávané nemovitosti. Smlouvy však nejsou ve�ejn� p�ístupné. 

       P�i výpo	tu se používá transak	ní p�ístup. Pro srovnání je pot�ebný soubor 

alespo� t�í nemovitostí a staveb. Porovnání je t�eba provést na m�rnou jednotku 

(obestav�ný prostor, zastav�ná plocha, podlahová plocha, délka a podobn�) s 

p�ihlédnutím k odlišnosti porovnávaných objekt� a hodnoceného objektu. 

Hlavní faktory porovnávání: 

a) ekonomické (datum p�evodu, forma p�evodu, zp�sob platby a pod.), 

b) polohové (místo, lokalita, atraktivita a pod.), 

c) konstruk	ní a fyzické (standard, nadstandard, podstandardní, p�íslušenství a pod.). 
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 P�i výpo	tu se m�že použít i matematická statistika. Na toto srovnání je 

zapot�ebí tak velký soubor, aby byly spln�ny známé a platné testy matematické 

statistiky. 

 Podklady pro srovnání (doklad o p�evodu nebo p�echodu nemovitosti, p�ípadn�

nabídky realitních kancelá�í) musí být identifikovatelné. P�i porovnávání se musí 

vylou	it všechny vlivy mimo�ádných okolností trhu (nap�. p�íbuzenský vztah mezi 

prodávajícím a kupujícím, stav tísn� prodávajícího nebo kupujícího apod.). [4] 

2.2.2. Kombinovaná metoda 

 Znalci ji využívají v p�ípad�, že nemovitost m�že dosahovat výnos z pronájmu. 

Tento zp�sob zohled�uje výnosovou i technickou hodnotu nemovitosti a staveb tak, že 

se ur	í pr�m�r vypo	tené výnosové a technické hodnoty nemovitosti. Na podobném 

principu pracuje i výnosová metoda. 

Výpo	et se provede ze vztahu  

VŠH=(a*HV+b*TH)/(a+b) [€] 

HV - výnosová hodnota staveb [€] 

TH - technická hodnota staveb [€] 

a - váha výnosové hodnoty [-] 

b - váha technické hodnoty, zpravidla se rovná 1,00 [-]. 

       Za výnosovou hodnotu dosazujeme hodnotu staveb bez výnosu z pozemk�. V 

p�ípadech, kdy se výnosová hodnota staveb p�ibližn� rovná sou	tu nebo je vyšší 

technická hodnota staveb, zpravidla platí: a = b = 1. V ostatních p�ípadech platí: a> b. 

Výnosová hodnota (HV) 

      Výnosová hodnota staveb se vypo	ítá kapitalizací budoucích použitelných zdroj�

b�hem 	asov� neomezeného období, nebo kapitalizací budoucích použitelných zdroj�

b�hem 	asov� omezenou dobu s následným prodejem. Zp�sob výpo	tu ur	í znalec. 

Výnosová hodnota se vypo	ítá podle základního vztahu 

HV=OZ/k [€], 

kde 

OZ - použitelný zdroj, kterým se rozumí disponibilní výnos se zohledn�ním 

kapitalizovaných odpisu [€ / rok], 
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k - úroková míra, která se do výpo	tu dosazuje v desetinném tvaru [%/100]. Minimální 

výše úrokové míry v procentech se rovná 1,5 násobku základní úrokové sazby Evropské 

centrální banky. Úroková míra zohled�uje zatížení daní z p�íjm�. 

Kapitalizovaný odpis se zpravidla vypo	ítá ze vztahu 

Ok=VH/ZZ*k [€], 

kde 

Ok – kapitálový odpis [€/rok] 

ZZ – základní životnost [rok], v p�ípad� souboru staveb se dosazuje základní životnost 

ur	ená váhovým pr�m�rem 

k – úroková míra, která se do výpo	tu dosazuje v desetinném tvaru [%/100]. Minimální 

výše úrokové sazby v procentech se rovná 1,5 násobku základní úrokové sazby 

Evropské centrální banky. Úroková míra zohled�uje zatížení daní z p�íjmu. 

 Kapitalizace budoucích výnos� b�hem 	asov� omezeného období s následným 

prodejem. 

Výnosová hodnota se vypo	ítá podle základního vztahu 

HV=
n(OZt/(1+k)t)+(HL/(1+k)n [€], 

kde 

OZt – použitelný zdroj, kterým se rozumí disponibilní výnos v období [€/rok] 

n – 	asové období výnosnosti v rocích uvažovaných pro výpo	et 

  

k – úroková míra, která se do výpo	tu dosazuje v desetinném tvaru [%/100]. Minimální 

výše úrokové sazby v procentech se rovná 1,5 násobku základní úrokové sazby 

Evropské centrální banky. Úroková míra zohled�uje zatížení daní z p�íjmu. 

HL – likvida	ní hodnota staveb [€] 

Likvida	ní hodnota (HL) se vypo	ítá podle vztahu 

HL=VŠH-NL [€] 

kde 
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VŠH - obecná hodnota staveb vypo	ítaná metodou polohové diferenciace v dob�

ohodnocení [€] 

NL - odhadované náklady spojené s p�evodem nemovitosti, zejména da� z p�evodu 

nemovitosti podle da�ového zákona, náklady na inzerci, náklady na poplatky a pod. 

Použitelný zdroj v období t (OZ) 

 Použitelným zdrojem se rozumí ro	ní disponibilní výnos z využívání 

nemovitosti formou pronájmu. Vypo	ítá se jako rozdíl hrubého výnosu a náklad� na 

využívání nemovitosti (provozních, administrativních náklad�, náklad� na údržbu 

apod.) Snížený o odhad p�edpokládaných ztrát výnosu z nájemného s ohledem na typ 

majetku, jeho polohu, využitelnost a pod. 

 Hrubý výnos se vypo	ítá za p�edpokladu 100% pronajmutí objektu jako sou	in 

ro	ní nájemní sazby a m�rné jednotky (nap�. m2 podlahové plochy, podlaží, místnost, 

budova apod.). Nájemné sazby se ur	í z uzav�ených nájemních smluv. Pokud nájemní 

sazby nelze zjistit pro nedostatek podklad� nebo pokud se odchylují od dosažitelných 

výnos� u �ádn� obhospoda�ování majetku nebo stavby (p�íp. jejich 	ásti) nejsou v dob�

ohodnocení pronajaté, vychází se z nájemních sazeb, které se p�i �ádném 

obhospoda�ování majetku dají trvale dosahovat. [2] [3] [4] [8] 

2.2.3. Metoda polohové diferenciace 

      Zp�sob, který se využívá p�i oce�ování nemovitostí v nejv�tší m��ítku. Využitelný 

je u každého typu objekt�. Znalec vychází z technické hodnoty objektu, který se upraví 

o vlivy p�sobící na hodnotu nemovitosti v konkrétním míst� a 	ase, vyjád�ené 

koeficientem polohové odlišnosti. 

      Znalci tvrdí, že se obecná hodnota staveb v	etn� byt� a nebytových prostor 

stanovuje podle toho, zda má znalec k dispozici identifikovatelné a p�ezkoumatelné 

podklady od souboru alespo� t�í nemovitostí a staveb: doklady o p�evodech a 

p�echodech vlastnictví staveb, cenové mapy realitních kancelá�í a podobn�. 

       Metodou polohové diferenciace se zpravidla samostatn� stanoví obecná hodnota 

pro 

a) stavby s výjimkou byt� a nebytových prostor 

b) byty a nebytové prostory 
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Stavby s výjimkou byt� a nebytových prostor

Výpo	et se provede podle základního vztahu 

VŠHS=TH*kpd [€] 

kde 

TH - technická hodnota bytu, nebytového prostoru [€], 

KPD - koeficient polohové diferenciace vyjad�ující vliv polohy a ostatních faktor�  

           ovliv�ujících všeobecnou hodnotu v míst� a 	ase [-], podle metodiky ur	ené  

 ministerstvem 

 Koeficient polohové diferenciace se m�že stanovit pro skupinu staveb nebo pro 

každou stavbu. P�i ur	ení koeficientu polohové diferenciace se váhovým pr�m�rem 

zohled�ují v�tšinou tyto faktory: 

- trh s nemovitostmi - kupní síla obyvatelstva, 

- poloha nemovitosti v dané obci - vztah k centru obce, 

- sou	asný technický stav nemovitosti, 

- p�evládající zástavba v okolí nemovitosti, 

- p�íslušenství nemovitosti, 

- typ nemovitosti, 

- pracovní možnosti obyvatelstva, 

- skladba obyvatelstva v míst� stavby, 

- orientace nemovitosti ke sv�tovým stranám, 

- konfigurace terénu, 

- p�ipravenost inženýrských sítí v blízkosti stavby, 

- doprava v okolí nemovitosti, 

- ob	anská vybavenost, 

- p�írodní lokalita v bezprost�edním okolí stavby, 

- kvalita životního prost�edí v bezprost�edním okolí stavby, 

- možnosti zm�ny v zástavb� - územní rozvoj, 

- možnosti dalšího rozší�ení, 

- dosahování výnosu z nemovitosti, 

- názor znalce, 

- jiné faktory. [2] [3] [4] [8] [12] 
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Byty a nebytové prostory

Vypo	ítá se ze základního vztahu 

VŠHS=TH*kpd [€] 

kde 

TH - technická hodnota bytu, nebytového prostoru [€], 

KPD - koeficient polohové diferenciace vyjad�ující vliv polohy a ostatních faktor�  

           ovliv�ujících všeobecnou hodnotu v míst� a 	ase [-], 

 Pro ur	ení koeficient u polohové diferenciace se váhovým pr�m�rem zohled�ují 

v�tšinou tyto faktory: 

 - trh s byty v dané lokalit� - na sídlišti, 

 - poloha bytového domu v dané obci - vztah k centru obce, 

 - sou	asný technický stav bytu a bytového domu, 

 - p�evládající zástavba v bezprost�edním okolí bytového domu, 

 - p�íslušenství bytového domu, 

 - vybavenost a p�íslušenství bytu, 

 - pracovní možnosti obyvatelstva - míra nezam�stnanosti, 

 - skladba obyvatelstva v obytném dom� - na sídlišti, 

 - orientace obytných místností ke sv�tovým stranám, 

 - umíst�ní bytu v bytovém dom�, 

 - po	et byt� ve vchodu - v bloku, 

 - doprava v okolí bytového domu, 

 - ob	anská vybavenost v okolí bytového domu, 

 - p�írodní lokalita v bezprost�edním okolí bytového domu, 

 - kvalita životního prost�edí v bezprost�edním okolí bytového domu, 

 - názor znalce, 

 - jiné faktory. [2] [3] [4] [12] 
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2.3. ZNALECKÝ POSUDEK  

Znalecký posudek se vypracovává na základ� vlastních podklad� (prohlídka 

nemovitosti, což znamená: zam��ení a zakreslení nemovitosti, fotodokumentace) a 

podklad� dodaných objednatelem. Objednatel poskytuje zejména dokumenty 

prokazující vlastnictví nemovitosti (list vlastnictví, katastrální mapa, pop�ípad�

geometrický plán), v�k a ú	el využívání nemovitosti (stavební povolení, kolauda	ní 

rozhodnutí) a jiné doklady. Kopie t�chto dokument� se do znaleckého posudku vloží 

jako jeho p�íloha a slouží k zajišt�ní p�ezkoumatelnosti posudku. 

Pro vypracování znaleckého posudku je t�eba p�edložit originály listin, které 

jsou vráceny zadavateli posudku po vypracování znaleckého posudku. P�i obhlídce 

nemovitosti je t�eba zp�ístupn�ní celé nemovitosti, tzn. ne jen její 	ásti (nap�. u byt� je 

sou	ástí bytu i sklepní prostor vlastníka bytu, u rodinných dom� s více "bytovými" 

jednotkami je t�eba ud�lat obhlídku celého rodinného domu). Znalecký posudek není 

možné vyhotovit bez obhlídky a to i navzdory ujiš�ování zadávajícího posudku o 

technickém stavu objektu, resp. poskytnutí "ov��ené a aktuální" fotodokumentace. 

Podklady, které jsou pot�eba, od objednatele na vypracování znaleckého 

posudku jsou závislé na n�kolika faktorech a to: 

• typu hodnocené nemovitosti (byt, rodinný d�m, pozemek, hala, apod.) 

• zvolené metody výpo	tu obecné hodnoty nemovitosti (ur	í znalec) 

• stavu nemovitosti (po kolaudaci, rozestav�ná stavba, apod.), 

• ú	elu, pro který bude znalecký posudek vypracován (d�dické �ízení, p�evod 

nemovitosti, exeku	ní �ízení, nepen�žité majetkové vklady 

• zvláštních požadavk� objednatele (nap�. ohodnocení provést podle 

geometrického plánu u rozestav�né stavby, která není zapsána v katastru 

nemovitostí, zástavní právo (nap�.: pro hypoté	ní úv�r v bance), zápis 

rozestav�ných staveb do katastru nemovitostí, ur	ení hodnoty v�cných b�emen 

(nap�.: právo trvalého užívání, p�ejezdu, vedení sítí aj.), výpo	et 

spoluvlastnických podíl�) [5] [6] [7] [10] [13] [14] 
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2.3.1. Byty a nebytový prostor 

 Pro byt a nebytový prostor je pot�eba k ocen�ní mít 5 základních podklad� a 

jsou to tyto: 

• list vlastnictví použitelný pro právní úkon (ne starší než 3 m�síce) – originál 

nebo notá�sky ov��ená fotokopie 

• kopie katastrální mapy (aktuální), po�ízená pro právní úkony s kolkem 

• po�izovací doklady – smlouva o p�evodu bytu do osobního vlastnictví, kupní 

smlouva, darovací smlouva, sm�nná smlouva, d�dické �ízení apod. 

• v�k objektu, doklad vystaví správce domu nebo bytový podnik 

• p�dorys bytu, pokud není p�iložen ve smlouv�, kopii vystaví správce domu nebo 

bytový podnik. Pokud takový doklad neexistuje, tak se po provedení zam��ení 

daný p�dorys nakreslí. [2] [11] 

2.3.2. Rozestav�ný byt, nebytový prostor 

 Pro rozestav�ný byt a nebytový prostor je pot�eba k ocen�ní mít op�t 5 

základních podklad� a jsou to následující: 

• list vlastnictví použitelný pro právní úkon (ne starší než 3 m�síce) – originál 

nebo notá�sky ov��ená fotokopie 

• kopie katastrální mapy (aktuální), po�ízená pro právní úkony s kolkem 

• smlouva o výstavb�

• stavební povolení 

• p�dorys bytu (nebytového prostoru) [2] [11] 

2.3.3. Rodinný d�m, chata, rekrea�ní domek 

Pro rozestav�ný rodinný d�m, chatu nebo rekrea	ní domek je pot�eba k ocen�ní mít 

7 základních podklad� a to následující: 

• list vlastnictví použitelný pro právní úkon (ne starší než 3 m�síce) – originál 

nebo notá�sky ov��ená fotokopie 

• kopie z katastrální mapy nebo pozemkové mapy na pozemky (parcely), na 

kterých se stavba nachází (aktuální), po�ízená pro právní úkony s kolkem   

• po�izovací doklady - kupní smlouva, darovací smlouva, sm�nná smlouva, 

d�dické �ízení apod.  
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• v�k objektu - doklady ke stavbám, z nichž je patrný v�k jednotlivých staveb 

(stavební povolení, kolauda	ní resp. užívací povolení, znalecké posudky 

vypracované k p�edchozím p�evod�m nebo p�echodem vlastnictví) 

• pokud je p�edm�tem ocen�ní pozemek (pozemky) mimo zastav�né území obce 

(v periferiích) který je v katastru nemovitostí veden jako "orná p�da", "ovocný 

sad", "vinice", "chmelnice", "trvalý travní porost", je t�eba k ocen�ní p�edložit 

zat�íd�ní pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná p�dn�-ekologická jednotka) - 

vydává p�íslušný okresní ú�ad, odbor zem�d�lství 

• projektová dokumentace staveb (pokud existuje); resp. zam��ení skute	ného 

stavu staveb 

• geometrický plán s vyzna	enými zm�nami hranic parcel, potvrzený p�íslušným 

katastrálním ú�adem - pouze v p�ípad�, že zm�na nemovitostí není zachycena v 

aktuální kopii z katastrální mapy. [2] [11] 
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3. ZÁKLADNÍ RYSY TRHU S NEMOVITOSTMI 

 Majetek se rozd�luje podle povahy na movitý a nemovitý, p�i	emž nemovitý 

majetkem se rozumí objekt, který je neodd�liteln� spojen se zemským povrchem a není 

jej možné p�emístit do jiné lokality. 

Trh s nemovitostmi se v podstat� �ídí stejnými pravidly jako trh s jinými statky, 

avšak trh s nemovitostmi se od trhu b�žného liší v n�kolika sm�rech. Asi nejv�tší rozdíl 

od jiných je v tom, že každá nemovitost je svým zp�sobem jiná, originální a zcela 

jednozna	n� daná svou polohou. Další rozdíl je v po	tu kupujících a prodávajících na 

tomto trhu a to v tom smyslu, že jich není mnoho, protože ne každý m�že jednat 

okamžit� a jedná se o relativn� vysoké ceny. Jelikož jde o nemalé 	ástky, je jen pár 

kupujících, kte�í platí v hotovosti, a proto jsou pro trh s nemovitostmi typické speciální 

formy financování (hypotéky, úv�ry, stavební spo�ení). 

Dalším rysem trhu s nemovitostmi je pomalejší vyrovnávání nabídky a poptávky 

a jejich obtížná p�edvídatelnost. Životnost nemovitosti je také nesrovnateln� vyšší než s 

jinými spot�ebními statky. Jsou relativn� málo likvidní, jsou nep�enosné a nákup i 

prodej je daleko právn� a 	asov� náro	n�jší. Nem�žeme opomenout ani na informa	ní 

asymetrii, protože ú	astníci nemají dostate	né zkušenosti, což vyplývá z ne 	astého 

nákupu takových statk�. Jedním ze specifik je i fakt, že nedostatek nemovitostí lze jen 

t�žko doplnit, jelikož nap�íklad pozemky jsou pevn� dané, nedají se vyrobit ani 

importovat podle aktuální pot�eby na trhu. [16] [18]  

3.1. SOU�ASNÁ FINAN�NÍ SITUACE NA SLOVESKÉM 

TRHU S NEMOVITOSTMI 

 Tak jako celý sv�t tak i slovenskou ekonomiku zasáhla ekonomická krize. 

Dochází k r�stu nezam�stnanosti, která je podle aktuálních dat více než 425 tisíc lidí 

bez práce. Z pohledu na ceny nemovitostí jde paradoxn� o dobrou zprávu. Protože 	ím 

více vzroste nezam�stnanost, tím více se to odrazí na poklesu cen nemovitostí a naopak. 

Ale podle sou	asných analytických p�edpoklad� se nep�edpokládá s klesáním 

nezam�stnanosti a tedy i k r�stu cen nemovitostí. 

 Dalším pobídkou ke koupi nemovitosti pro ty, kte�í mají práci, je to, že úrokové 

míry se dostávají na nejnižší historické hodnoty. Podle p�epo	t� finan	ních dom� byli 

už t�i poslední m�síce roku 2012 nejvýhodn�jším obdobím na nákup nemovitostí za 

posledních deset let. Evropská centrální banka tla	í „laciné“ peníze na podporu 
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ekonomik a tak se situace s úroky na hypote	ních úv�rech bude ješt� zlepšovat. 

V sou	asnosti nabízejí banky úv�ry s úrokem pod 3,3%. [11] 

3.2.  SITUACE NA TRHU S NEMOVITOSTMI 

 Podle statistik Národní banky Slovenska (NBS) dosáhla pr�m�rná cena za 1 m2 

nemovitosti ur	ené k bydlení v prvním letošním pololetí 1 231 EUR. Tradi	n� nejdražší 

byly domy a byty v Bratislavském kraji, kde cena za metr 	tvere	ní dosahovala v 

pr�m�ru 1 651 EUR. Naopak cenov� nejvýhodn�jší byly nemovitosti v Nitranském 

kraji, kde pr�m�rná cena 	inila 623 EUR / m2. I v prvním pololetí se potvrdil 

dlouholetý trend, že v p�epo	tu na metr 	tvere	ní jsou domy cenov� výhodn�jší než 

byty. 

Dostupnost bydlení se za poslední roky zm�nila pouze minimáln�. Slovák si ze 

svého hrubého platu nekoupí v�tšinou ani 1 m2 bytu 	i domu. Podle údaj� Národní 

banky Slovenska byl Nitranský kraj jediným, ve kterém ceny nemovitostí ur	ených k 

bydlení v prvním letošním pololetí meziro	n� vzrostly. Práv� cenový r�st spolu s 

meziro	ním poklesem nominálních mezd byl v Nitranském kraji d�vodem, který Nitru a 

její okolí odsunul z tradi	ní první p�í	ky v hodnocení region� podle ekonomické 

dostupnosti bydlení. Jedni	kou se stal Tren	ínský kraj, kde si v prvním pololetí 

obyvatel z jednoho platu mohl dovolit koupit 1,04 m2 nemovitosti. Naopak obyvatel 

Bratislavského kraje by si vým�nou za jeden sv�j plat mohl po�ídit jen 0,61 m2 

nemovitosti. Je proto pochopitelné, že ve snaze zajistit si st�echu nad hlavou sahají více 

Slováci po úv�ru na bydlení. [20] 

3.2.1. Vývoj cen nemovitostí pro bydlení ve Slovenské republice 

Vývoj cen nemovitostí má poslední 	ty�i roky klesající trend z d�vodu 

zmi�ovaných v p�edešlých kapitolách. V následujících grafech a tabulkách jsou hodnoty 

vývoje cen p�ehledn� zpracovány po 	tvrtletích a to z údaj� Národní banky Slovenska. 
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Obr. �. 1 – Graf vývoje cen nemovitostí ve Slovenské republice 

Tab. �. 1 – Vývoj cen nemovitostí 

Rok, �tvrt 
rok 

Cena v 
€/m2

Rok Meziro�ní 

2002=100 zm�na v %

1Q 2013 1 240 209,5 0,4 

2012 1 237 209,0 -1,1 
4Q 2012 1 247 210,6 0,9 
3Q 2012 1 240 209,5 -0,6 
2Q 2012 1 227 207,3 -2,3 
1Q 2012 1 235 208,6 -2,3 

2011 1 251 211,3 -3,1 
4Q 2011 1 236 208,8 -2,7 
3Q 2011 1 248 210,8 -4,3 
2Q 2011 1 256 212,2 -2,9 
1Q 2011 1 264 213,5 -2,5 

2010 1 291 218,1 -3,9 
4Q 2010 1 270 214,5 -2,1 
3Q 2010 1 304 220,3 -1,4 
2Q 2010 1 293 218,4 -3,7 
1Q 2010 1 296 218,9 -8,3 

2009 1 344 227,0 -11,1 
4Q 2009 1 297 219,1 -12,3 
3Q 2009 1 322 223,3 -14,3 
2Q 2009 1 342 226,7 -13,4 
1Q 2009 1 413 238,7 -4,3 

2008 1 511 255,2 22,1 
4Q 2008 1 479 249,8 6,3 
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3Q 2008 1 542 260,5 19,9 
2Q 2008 1 549 261,7 31,3 
1Q 2008 1 476 249,3 34,5 

2007 1 238 209,1 23,8 
4Q 2007 1 391 235,0 32,5 
3Q 2007 1 286 217,2 25,5 
2Q 2007 1 180 199,3 20,4 
1Q 2007 1 097 185,3 16,2 

2006 1 000 168,9 16,8 
4Q 2006 1 050 177,4 17,4 
3Q 2006 1 025 173,1 18,0 
2Q 2006 980 165,5 18,1 
1Q 2006 944 159,5 13,7 

2005 856 144,6 -10,3 
4Q 2005 894 151,0 . 
3Q 2005 869 146,8 . 
2Q 2005 830 140,2 . 
1Q 2005 830 140,2 . 

2004 954 161,1 15,4 
2003 827 139,7 39,7 
2002 592 100,0 . 

           [18] 

3.2.2. Vývoj cen byt� ve Slovenské republice 

Ceny byt� se vyvíjejí velice podobný zp�sobem, jako ceny u ostatních 

nemovitostí. Poslední 	ty�i roky mají klesající trend z d�vodu zmi�ovaných 

v p�edešlých kapitolách. Podle prognóz a nejr�zn�jších analýz by se nastalý trend nem�l 

n�jakým závratným zp�sobem m�nit. P�i zpracovaní následujícího grafu a tabulky byli 

použity hodnoty vývoje cen od Národní banky Slovenska. Jejich zpracovaní je op�t po 

	tvrtletních. 

Obr. �. 2 – Graf vývoje cen byt� ve Slovenské republice 
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1 pokojové byty  2  pokojové byty 3  pokojové byty, 4  pokojové byty 5  pokojové byty   

Obr. �. 3 – Graf vývoje cen jednotlivých typ� byt� ve Slovenské republice 

Tab. �. 2 – Vývoj cen byt�

Rok, 
�tvrtrok 

Byty 
1-

pokojové
2-

pokojové
3-

pokojové
4-

pokojové
5 a více -
pokojové

1Q 2013 1 298 1 412 1 346 1 237 1 236 1 471 

2012 1 297 1 422 1 351 1 241 1 215 1 381 
4Q 2012 1 294 1 419 1 341 1 236 1 232 1 403 
3Q 2012 1 298 1 420 1 354 1 237 1 231 1 385 
2Q 2012 1 290 1 406 1 355 1 233 1 193 1 358 
1Q 2012 1 305 1 444 1 353 1 256 1 204 1 379 

2011 1 315 1 424 1 370 1 259 1 247 1 376 
4Q 2011 1 309 1 419 1 360 1 255 1 243 1 372 
3Q 2011 1 312 1 425 1 367 1 256 1 247 1 352 
2Q 2011 1 316 1 424 1 379 1 257 1 249 1 350 
1Q 2011 1 324 1 428 1 373 1 270 1 247 1 432 

2010 1 333 1 437 1 384 1 270 1 264 1 500 
4Q 2010 1 332 1 412 1 391 1 270 1 286 1 455 
3Q 2010 1 340 1 443 1 396 1 278 1 259 1 555 
2Q 2010 1 329 1 439 1 372 1 267 1 259 1 538 
1Q 2010 1 332 1 452 1 379 1 266 1 253 1 452 

2009 1 375 1 511 1 424 1 292 1 300 1 491 
4Q 2009 1 327 1 465 1 379 1 254 1 213 1 412 
3Q 2009 1 354 1 482 1 385 1 274 1 328 1 460 
2Q 2009 1 372 1 503 1 424 1 286 1 302 1 547 
1Q 2009 1 447 1 596 1 508 1 352 1 356 1 543 

2008 1 574 1 806 1 655 1 452 1 416 1 472 
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4Q 2008 1 521 1 701 1 600 1 408 1 399 1 553 
3Q 2008 1 600 1 856 1 672 1 462 1 439 1 500 
2Q 2008 1 619 1 873 1 695 1 492 1 432 1 434 
1Q 2008 1 555 1 793 1 655 1 447 1 396 1 402 

2007 1 276 1 453 1 355 1 203 1 157 1 306 
4Q 2007 1 458 1 675 1 542 1 376 1 320 1 346 
3Q 2007 1 332 1 550 1 405 1 247 1 208 1 321 
2Q 2007 1 206 1 368 1 281 1 129 1 112 1 290 
1Q 2007 1 108 1 219 1 192 1 060 987 1 269 

2006 998 1 068 1 062 959 928 1 098 
4Q 2006 1 059 1 153 1 138 1 014 968 1 188 
3Q 2006 1 029 1 102 1 083 997 965 1 147 
2Q 2006 972 1 028 1 023 940 911 1 034 
1Q 2006 933 990 1 005 885 866 1 022 

2005 841 885 866 819 783 941 
4Q 2005 881 941 918 847 824 835 
3Q 2005 852 924 890 825 756 836 
2Q 2005 814 836 829 798 773 1 166 
1Q 2005 815 837 828 808 778 927 

2004 932 1 054 1 008 888 831 727 
2003 815 887 877 778 768 716 
2002 602 585 654 605 565 619 

           [18] 

3.2.3. Nabídka a poptávka po bytech 

 Jelikož do praktické 	ásti, která se nachází v další 	ásti, jsem si vybral byty 

v Bratislav�, zam��il jsem se na trh s byty tam. 

 Na bratislavském trhu je v sou	asnosti n�co okolo 3 000 volných byt�. Stoupl 

po	et volných rozestav�ných byt� b�hem prvního kvartálu letošního roku na rozdíl od 

p�edchozích kvartál� lo�ského roku. Po	et prodaných byt� v prvním 	tvrtletí vzrostl na 

675 byt� z pr�m�rných 400 až 500 byt� za kvartál b�hem p�edchozích dvou let. 

 Na trhu s novými byty klesl b�hem prvního kvartálu 2013 zájem o malé 

kategorie byt�, zejména o jednopokojové byty. Pozoruhodný ale je až 8 procentní skok 

v poptávce po t�ípokojových bytech. 

Po tém�� ro	ní dob�, je op�t poptávka po t�ípokojových bytech v�tší, než po 

bytech dvoupokojových. V pom�ru poptávek orientovaných na koupi nemovitosti a 

pronájem se potvrdila sezónnost. Poptávka po pronájmech v�tšinou vrcholí v letních 

m�sících, v zimním a jarním období je utlumena. To znamená, že nyní je výrazn�jší 

poptávka po koupi nemovitosti než po pronájmu. [16] [19] 
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3.2.4. Vývoj cen nájm�

 Byty jsou nemovitostí, které se v celku dob�e pronajímají. Nejlépe cenu 

pronájmu ur	í trh sám o sob�. Z údaj� poskytnutých webovým portálem trh.sk, který se 

v�nuje trhu s nemovitostmi, jsem zpracoval následující hodnoty cen pronájm� pro 

hlavní m�sto Bratislavu, kde je nejvíce t�chto nemovitostí k pronájmu. Tyto údaje jsou 

zpracovávány z vložených inzerát�, o	išt�ných o extrémy.  

Tab. �. 3 – Vývoj cen nájm� byt� v Bratislav�, pro 1m2

Okres  2007         
(3 -4 Q)

2008         
(1 -2 Q)

2008         
(3 -4 Q)

2009         
(1 -2 Q)

2009         
(3 -4 Q)

2010         
(1 -2 Q)

2010         
(3 -4 Q)

Bratislava I 10.91 € 11.22 € 11.29 € 10.68 € 10.19 € 9.87 € 10.07 €
Bratislava II 9.99 € 10.13 € 10.15 € 9.77 € 9.54 € 9.31 € 9.69 € 
Bratislava III 10.23 € 10.14 € 10.16 € 9.76 € 9.76 € 9.70 € 9.28 € 
Bratislava IV 9.46 € 9.52 € 9.56 € 9.08 € 9.07 € 8.80 € 8.62 € 
Bratislava V 9.44 € 9.63 € 10.24 € 9.95 € 10.18 € 9.59 € 9.59 € 

Okres  2011         
(1 -2 Q)

2011         
(3 -4 Q)

2012         
(1 -2 Q)

2012         
(3 -4 Q)

Bratislava I 10.06 € 9.87 € 9.48 € 9.32 € 
Bratislava II 9.36 € 9.31 € 9.40 € 9.30 € 
Bratislava III 9.28 € 9.34 € 9.39 € 9.35 € 
Bratislava IV 8.92 € 8.89 € 8.96 € 8.98 € 
Bratislava V 9.68 € 10.09 € 9.58 € 9.42 € 

         [19] 
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PRAKTICKÁ �ÁST 

4.  ZNALECKÉ POSUDKY 

V praktické 	ásti je provedeno ocen�ní nemovitostí, podle metod popsaných 

v teoretické 	ásti. Tato práce se zabývá oce�ováním byt�. Pro oce�ování byly zvoleny 

byty v oblasti m�sta Bratislava. Pro ocen�ní pomocí porovnávací metody je t�eba mít 

k dispozici posudky ke t�em nemovitostem svojí polohou a svým typem co 

nejpodobn�jší posuzované nemovitosti, proto nejprve provedu ocen�ní t�ech byt�

pomocí metody polohové diferenciace a následn� až metodu porovnávací a nakonec 

metodou kombinovanou.   

4.1.  ZNALECKÝ POSUDEK 1 – METODA POLOHOVÉ 

DIFERENCIACE 

Znalec: Martin Kopic

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Zadavatel:  Martin Kopic 

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Ve v�ci : Stanovení všeobecné hodnoty bytu 	.14 

 v	etn� p�íslušenství a podílu na spole	ných  

	ástech a za�ízení domu s 	íslem 35,  

 postavených na pozemkách 132/1, 132/2 a  

 131/3 zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 212  

 v okrese Bratislava I – m. 	. Staré m�sto, k.ú. 

  Staré m�sto. 

Po	et list� posudku (z toho p�íloh):  10 stránek posudku, 4 stránky p�íloh 
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4.1.1 Úvodní �ást 

Úloha znalce: 

 Stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 14, ulice Medená 35, ve 2. pat�e domu, v	etn�

p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech zapsané na LV (listu 

vlastnictví) 	. 212 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m 	. Staré m�sto, k.ú. Staré 

m�sto. 

Datum, ke kterému je znalecký posudek vypracovaný: 5. 5. 2013 

Podklady na vypracování znaleckého posudku: 

Dodané zadavatelem: 

• Výpis z Listu vlastnictví 	. 212 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 	. 

Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto, vydaný Správou katastrálního ú�adu pro hlavní 

m�sto Slovenské republiky. 

• Kopií z katastrální mapy na parcelu 

• Potvrzení v�ku domu od správce bytového družstva 

• Ústní informace získané p�i místní obhlídce od vlastníka nemovitosti 

Obstarané znalcem: 

• Záznam skute	ného stavu p�i obhlídce 

• Fotodokumentace bytu a objektu 
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4.1.2. Údaje 

Výb�r metody 

Ohodnocení je provedeno v souladu s p�ílohou 	. 3 k vyhlášce MS SR 	.. 

492/2004 o stanovení obecné hodnoty majetku. Ve výpo	tu jsou použity rozpo	tové 

ukazatele a metodické postupy stanovení obecné hodnoty uvedeny v "Metodice výpo	tu 

obecné hodnoty nemovitosti a staveb" (ISBN 80-7100-827-3). 

Všeobecná hodnota je vypo	tena metodou polohové diferenciace. Výpo	et 

obecné hodnoty porovnáváním není možné provést, protože pro daný typ nemovitosti 

nebyli k dispozici odpovídající podklady pro použití této metody.  

Popis objektu 

 Bytový d�m s.	.35 je 4 - podlažní zd�ný d�m se sedlovou st�echou, 

obdélníkového p�dorysného tvaru, se dv�ma vchody. V p�ízemí domu se nacházejí 

obchodní a restaura	ní prostory, které jsou p�ístupné p�ímo z ulice. Situován je v 

rovinatém terénu. D�m je bez výtahu, komunikace je zajišt�na pouze  dvouramenným, 

p�irozen� osv�tleným schodišt�m. Schodišt� je železobetonové, povrchov� upravené 

keramickými obklady. Podlaha na spole	ných chodbách je stejná jako ve vstupní hale a 

to keramická dlažba. Vnit�ní omítky chodeb a schodišt� jsou vápenné hladké s olejovým 

nát�rem.  V roce 2003 byla zrealizována oprava st�echy spojená s p�dní p�ístavbou. Ze 

schodiš�ového prostoru jsou na úrovni každého podlaží p�ístupné t�i bytové jednotky. 

Na každé podest� je ocelová sk�í� s elektrom�ry pro byty. V dom� je nainstalován 

elektrický vrátný.  

 Obytný d�m je napojen na ve�ejné inženýrské sít�: vodovod, kanalizaci, plyn, 

dálkové vytáp�ní a elektrorozvody. Kolauda	ní rozhodnutí bylo vydáno v roce 1975. 

D�m i byt jsou v technickém stavu, odpovídající jeho v�ku a údržb�. Vzhledem ke 

stavu obytného domu a konstruk	nímu provedení uvažuji s p�edpokládanou životností 

80 let. 

Popis bytu 

Byt 	. 14 je složen ze t�í obytných místností a p�íslušenství, kterým se rozumí: 

obývací pokoj s kuchy�ským koutem a dva pokoje, sou	ástí bytu je vstupní hala se 

zabudovanou vestav�nou šatní sk�íní, koupelna a WC. Sv�tlá výška všech místností v 

byt� je 2,85 m. Byt se nachází v prost�ední sekci domu, s orientací místností sever-jih. 

Vstupní dve�e do bytu jsou d�ev�né plné, bezpe	nostní. V roce 2002 byla zrealizována 

rekonstrukce vým�na starých oken za okna plastová. Omítky v byt� jsou hladké, 

št�rkové. Okna jsou plastová s interiérovými žaluziemi. Interiérové dve�e a zárubn� jsou 
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d�ev�né plné nebo se sklen�nou výplní. Vytáp�ní bytu je úst�ední, zajišt�né plynovým 

kotlem, otopná t�lesa jsou panelové radiátory s termostatickými hlavicemi. 

Elektroinstalace je sv�telná, elektrické pojistky jsou ve sk�í�ce nad vstupními dve�mi, 

elektrom�r je v ocelové sk�íni na chodb� p�i vstupu do bytu. Podlaha v byt�: obytné 

místnosti – d�ev�né parkety, ostatní místnosti keramická dlažba. V kuchyni je rohová 

kuchy�ská linka na míru, zabudovaný plynový sporák, horkovzdušná trouba a nerezový 

digesto�. V koupeln� je keramický obklad st�n do výšky dve�í, smaltovaná vana s 

nást�nnou pákovou baterií a zabudované keramické umyvadlo s nást�nnou pákovou 

baterií do vyzd�né sk�í�ky.  WC je umíst�no samostatn�, je obloženo keramickým 

obkladem st�n.  

4.1.3. Výpo�et technické hodnoty 

Podlahová Plocha 

Místnost Plocha (m2) 

Hala 8.40 
Obývací pokoj + Kuchy�ský kout 25.90 
Koupelna 3.50 
WC 0.91 
Ložnice 14.30 
Ložnice 12.00 

Celková plocha 65.01 

Výchozí hodnota na MJ:  

Rozpo	tový ukazatel (RU): 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/ m2

Koeficient vývoje cen (kCU): 2,211 

Koeficient územního vlivu (KM): 1,15 

Koeficient konstrukce (kK): zd�ná ze zdících prvk� pálených > kk = 1,12 

Výpo�et koeficientu vlivu vybavení objektu: 

Koeficienty standard� byly stanoveny pro jednotlivé prvky, podle skute	ného 

vyhotovení s ohledem na cenové zastoupení a hodnotu prvku. 
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�. Název 

Cenový 
podíl 
RU 
(%) 
CPi

Koef. 
stand. 

KSi

Úprava 
podílu 

CPi*KSi

Cen. 
Podíl 
hodn. 

Stavby 
(%) 

Dokon�. 
Prvku 

(%) 

Výsled. 
Podílu 

prvku na 
dokon�. 

(%) 

  Spole�né prostory             
1 Základy, zemní práce 5.00 1.25 6.25 5.49 100 5.49
2 Svislé konstrukce 18.00 1.00 18.00 15.81 100 15.81 
3 Stropy 8.00 1.00 8.00 7.03 100 7.03 
4 Schody 3.00 1.00 3.00 2.63 100 2.63 
5 Zast�ešení bez krytiny 5.00 1.00 5.00 4.39 100 4.39 
6 Krytina st�echy 2.00 1.25 2.50 2.20 100 2.20 
7 Klempí�ské konstrukce 1.00 1.00 1.00 0.88 100 0.88 

8 
Venkovní povrchové 
úpravy 3.00 1.00 3.00 2.63 100 2.63 

9 Vnit�ní povrchové úpravy 2.00 1.00 2.00 1.76 100 1.76 
10 Vnit�ní keramické obklady 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
11 Dve�e 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
12 Okna 5.00 1,75 8,75 7,52 100 7,52 
13 Povrchy podlah 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
14 Vytáp�ní 2.50 2.00 5.00 4.39 100 4.39 
15 Elektroinstalace 2.00 2.00 4.00 3.51 100 3.51 
16 Hromosvod 1.00 0.25 0.25 0.22 100 0.22 
17 Vnit�ní vodovod 2.00 1.00 2.00 1.76 100 1.76 
18 Vnit�ní kanalizace 2.00 1.00 2.00 1.76 100 1.76 
19 Vnit�ní plynovod 1.00 1.00 1.00 0.88 100 0.88 
20 Výtahy 2.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
21 Ostatní 2.00 1.50 3.00 2.63 100 2.63 
  Za�ízení bytu             

22 Úprava vnit�ních povrch� 4.00 1.00 4.00 3.51 100 3.51 
23 Vnit�ní keramické obklady 1.00 1.50 1.50 1.32 100 1.32 
24 Dve�e 2.00 1.50 3.00 2.63 100 2.63 
25 Povrchy podlah 2.50 1.20 3.00 2.63 100 2.63 
26 Vytáp�ní 2.50 1.25 3.13 2.74 100 2.74 
27 Elektroinstalace 3.00 1.00 3.00 2.63 100 2.63 
28 Vnit�ní vodovod 1.00 1.00 1.00 0.88 100 0.88 
29 Vnit�ní kanalizace 1.00 1.00 1.00 0.88 100 0.88 
30 Vnit�ní plynovod 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
31 Oh�ev TUV 2.00 2.00 4.00 3.51 100 3.51 
32 Vybavení kuchyn� 2.00 2.50 5.00 4.39 100 4.39 
33 Vnit�ní hyg. za�ízení WC 4.00 1.00 4.00 3.51 100 3.51 
34 Bytové jádro bez rozvod� 4.00 1.00 4.00 3.51 100 3.51 
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35 Ostatní 2.50 1.20 3.00 2.63 100 2.63 
  Celkem 100   116.38     100.00 

Koeficient vlivu vybavenosti: kv = 116,38 / 100 = 1,1638 

Nedokon	enost bytu: byt je kompletn� dokon	en 

Výchozí hodnota na MJ:  

 VH = RU*kCU*kV*kZP*kVP*kK*kM [€] 

 VH  = 325,30 EUR/m2*2,211*1,1638*1,0*1,0*1,12*1,15

 VH = 1078,12 EUR 

Životnost a opot�ebení: 

Rok výstavby: 1975 

V�k: 2013 - 1975 = 38 let 

Životnost: 80 let 

Opot�ebení obytného domu: 38*100% / 80 = 30,40 % 

Výchozí hodnota dokon	eného bytu 65.01 m2*1078,12 EUR/m2 70 088.58 €
Nedokon	enost stavby 0 % z 70 088.58 € 0.00 €
Výchozí hodnota   70 088,58 €
Technický stav 100% - 30.40% 69.60 %
Technická hodnota celkem 69.60 % z 68582.95 € 48 781.65 €

4.1.4. Výpo�et obecné hodnoty 

Analýza polohy 

D�m 	. 35 postavený na pozemcích parcel 	. 132/1, 132/2 a 131/3, ve kterém je 

posuzován byt, který je situován v m�stské 	ásti Staré m�sto, na ulici Medená 35. Jedná 

se o lokalitu, která je nedaleko centra, z toho vyplývá, že v oblasti je kompletní 

infrastruktura a ob	anská vybaveností. Vý	et n�kterých objekt� a za�ízení, která se 

nacházejí ve vzdálenosti dostupné p�ší ch�zí: obchodní d�m Tesco, Univerzitní 

nemocnice s poliklinikou Milosrdných brat�í, D�tská fakultní nemocnice, základní a 

mate�ská škola, kompletní sí� obchod� a služeb. 

Vlastní vstup do obytného domu je napojen na ve�ejné komunikace. Možnost 

parkování v okolí domu je na p�ístupových komunikacích a ve�ejných parkovacích 

plochách. P�evládající zástavba v bezprost�edním okolí domu je obytnými domy a 
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budovami ob	anské výstavby. Dopravní a komunika	ní napojení je na ve�ejné m�stské 

a státní komunikace, v dosahu do 3 minut ch�ze umíst�ny zastávky m�stské dopravy. V 

míst� je možnost napojení na rozvody vody, kanalizace, elekt�iny, sd�lovací rozvody a 

plyn. Zdrojem pro vytáp�ní je plynová kotelna. Hustota obyvatelstva vzhledem k typu 

zástavby je pr�m�rná. V posuzované lokalit� je poptávka v porovnání s nabídkou vyšší. 

Kvalita životního prost�edí je v bezprost�edním okolí nemovitosti ovlivn�na zvýšeným 

hlukem a prašností ze strany ul. Šturova. 

Analýza využití nemovitosti 

Daná nemovitost se využívá na projektované ú	ely - jako byt, v dob� prohlídky 

byla trvale obydlená. Svému ú	elu slouží bez omezení a m�že sloužit i v budoucnosti. 

Všeobecná hodnota staveb vypo�ítaná metodou polohové diferenciace

Pr�m�rný koeficient prodejnosti byl stanoven pro m�sto Bratislava, m�stská 	ást 

Staré m�sto s ohledem na kupní sílu obyvatelstva. P�i ur	ení koeficientu, vyjad�ujícího 

vliv polohy byly zohledn�ny všechny faktory, mající vliv na prodej nemovitostí a váhy 

podle Metodiky uši ŽU. Vzhledem k poloze a typu nemovitosti, jakož i poptávka po 

nemovitosti podobného typu v dané lokalit� a na místní zjišt�ní tržních hodnot 

nemovitostí - byt� a porovnáním podklad� realitního trhu uvažuji ve výpo	tu s 

pr�m�rným koeficientem prodejnosti ve výšce 0,8. 

Popis T�ída Kpdi
Váha 

Vi

Výsledek 
Kpdi*Vi

Trh s byty v dané lokalit�
II 1.60 10 16.00 

poptávka je v porovnání nabídkou vyšší 

Poloha bytu v dané obci - vzhledem k centru 
II 1.60 30 48.00 	ást, obce mimo obchodní centra, hlavní ulice a 

vybraná sídlišt�
Sou�asný technický stav bytu a bytového domu 

II 1.60 7 11.20 
nemovitost nevyžaduje opravu, jen b�žnou údržbu 

P�evládající zástavba v bezprost�edním okolí 
II 1.60 5 8.00 

Objekty pro bydlení, ob	anskou vybavenost a služby 

P�íslušenství bytového domu 
III 0.80 6 4.80 

obchody v prvním, bez výtahu  

Vybavenost v p�íslušenství bytu III 0.80 10 8.00 
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byt se standardním p�íslušenstvím 
Pracovní možnost obyvatelstva - míra 
nezam�stnanosti 

II 1.60 8 12.80 
dostate	ná nabídka pracovních možností, nezam�st. do 
10% 

Skladba obyvatelstva v obytném dom� - lokalit�
III 0.80 6 4.80 

vysoká hustota obyvatel  

Orientace obytných místností ke sv�tovým stranám 
III 2.40 5 12.00 

v�tšina místností vhodn� umíst�na, 	ást nevhodn�
Umíst�ní bytu v dom�

I 2.40 9 21.60 
byt ve st�edové sekci na 2-6 NP 

Po�et byt� ve vchodu 
III 0.80 7 5.60 

do 20 byt�
Doprava v okolí bytového domu 

II 1.60 7 11.20 
železni	ní, autobusová a místní doprava  

Ob�anská vybavenost v okolí domu 
I 2.40 6 14.40 soud, banka, nemocnice, školy, kompletní sí� obchod�

a služeb 

P�írodní lokalita v okolí bytového domu 
III 0.80 4 3.20 

les, vodní nádrž, park ve vzdálenosti do 1000 m 
Kvalita životního prost�edí v bezpros. okolí 
bytového domu III 0.80 5 4.00 
zvýšená hlu	nost a prašnost od intenzity dopravy 

Názor znalce 
II 1.60 20 32.00 

dobrá nemovitost 

Celkem     145 217,2 

Koeficient polohové diferenciace: kPD = 217,2 / 145 = 1,4979 

Všeobecná hodnota byt� vypo	ítaná metodou polohové diferenciace: 

 VŠHB = TH* kPD  

 VŠHB = 48 781.65 EUR*1,4979= 73 070.03 EUR 

4.1.5. Spoluvlastnický podíl na pozemku 

Pozemky jsou celé zastav�né 

Parcela Druh pozemku 
Celkový 
vým�ra 

Spoluvlastnický 
podíl Vým�ra

132/1 
zastav�ná plocha a 

nádvo�í 116 1/20 5.80 

132/2 
zastav�ná plocha a 

nádvo�í  23 1/20 1.15 

132/3 
 zastav�ná plocha a 

nádvo�í 411 1/20 20.55 
Celkem       27.50 
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Obec: Bratislava 

Výchozí hodnota: 66,39 EUR 

Ozna	ení 
koeficientu

Název a hodnocení Hodnota 
koeficientu 

ks

Koeficient všeobecné situace                                                                             
4. obytné 	ásti m�st nad 50 000 obyvatel 

1.30 

kv

Koeficient intenzity využití                                                                                    
3. b�žné bytové domy 

1.00 

kD
Koeficient dopravních vztah�                                                        
4. pozemky v t�sné blízkosti prost�edk� hromadné dopravy 

1.00 

kP

Koeficient obchodní a pr�myslové polohy                                                   
3. obytná plocha                        

1.20 

kI

Koeficient druhu pozemku                                                                         
zastav�ná plocha, nádvo�í - velmi dobrá vybavenost 

1.50 

kz

Koeficient povyšujících a redukujících faktor�                                
nebyli zjišt�né 

1.00 

Koeficient polohové diferenciace: kPD = 1,30*1,00*1,00*1,20*1,50*1,00 = 2,34 

Jednotková hodnota pozemku: VŠHMJ = kPD*VHmj = 2,34*66,39 = 155,35 EUR/m2

Všeobecná hodnota pozemku: VŠHP=M*VŠHMJ=27,50*155,35 = 4272,13 EUR/m2 
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4.1.6. Záv�r 

Znaleckým úkolem bylo stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 14, ulice Medená 35, 

ve 2. pat�e domu, v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech 

zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 212 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto. 

 Všeobecná hodnota nemovitosti byla stanovena podle vyhlášky MS SR 	. 

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecné hodnoty majetku a je znaleckým odhadem její 

nejpravd�podobn�jší ceny ke dni 5. 5. 2013, kterou by se m�lo dosáhnout na trhu p�i 

podmínkách volné sout�že. 

Rekapitulace  

Název 
Všobecná 

hodnota (EUR) 

Technická hodnota 48 781,65 

Všeobecná hodnota bytu 73 070.03 
Spoluvlastnický podíl na pozemkách 4 272,13  
Všeobecná hodnota celkem 77 342,16 

Všeobecná hodnota bytu zaokrouhlen� 77 000.00 

Slovem: Sedmdesátsedm tisíc euro 
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4.2.  ZNALECKÝ POSUDEK 2 – METODA POLOHOVÉ 

DIFERENCIACE 

Znalec: Martin Kopic

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Zadavatel:  Martin Kopic 

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Ve v�ci : Stanovení všeobecné hodnoty bytu 	.3 

 v	etn� p�íslušenství a podílu na spole	ných  

	ástech a za�ízení domu s 	íslem 1,  

 postavených na pozemkové 10 

 zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 5925  

 v okrese Bratislava I – m. 	. Staré m�sto, k.ú. 

  Staré m�sto. 

Po	et list� posudku (z toho p�íloh):  9 stránek posudku, 3 stránky p�íloh 
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4.2.1 Úvodní �ást 

Úloha znalce: 

 Stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 3, ulice Rybárská brána 1, ve 2. pat�e domu, 

v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech zapsané na LV 

(listu vlastnictví) 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m 	. Staré m�sto, k.ú. 

Staré m�sto. 

Datum, ke kterému je znalecký posudek vypracovaný: 5. 5. 2013 

Podklady na vypracování znaleckého posudku: 

Dodané zadavatelem: 

• Výpis z Listu vlastnictví 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto, vydaný Správou katastrálního ú�adu pro hlavní 

m�sto Slovenské republiky. 

• Kopií z katastrální mapy na parcelu 

• Potvrzení v�ku domu od správce domu 

• Ústní informace získané p�i místní obhlídce od vlastníka nemovitosti 

Obstarané znalcem: 

• Záznam skute	ného stavu p�i obhlídce 

• Fotodokumentace bytu a objektu 
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4.2.2. Údaje 

Výb�r metody 

Ohodnocení je provedeno v souladu s p�ílohou 	. 3 k vyhlášce MS SR 	.. 

492/2004 o stanovení obecné hodnoty majetku. Ve výpo	tu jsou použity rozpo	tové 

ukazatele a metodické postupy stanovení obecné hodnoty uvedeny v "Metodice výpo	tu 

obecné hodnoty nemovitosti a staveb" (ISBN 80-7100-827-3). 

Všeobecná hodnota je vypo	tena metodou polohové diferenciace. Výpo	et 

obecné hodnoty porovnáváním není možné provést, protože pro daný typ nemovitosti 

nebyli k dispozici odpovídající podklady pro použití této metody.  

Popis objektu 

 Bytový d�m 	. 1 je 4 - podlažní betonový prefabrikovaný d�m se sedlovou 

st�echou, obdélníkového p�dorysného tvaru, s jedním vchodem. V p�ízemí domu se 

nacházejí obchody, které jsou p�ístupné p�ímo z ulice. Situován je v rovinatém terénu. 

V dom� je výtah a dvouramenné p�irozen� osv�tlené schodišt�. Schodišt� je 

železobetonové, povrchov� upravené keramickými obklady. Podlaha na spole	ných 

chodbách je stejná jako ve vstupní hale a to keramická dlažba. Vnit�ní omítky chodeb a 

schodišt� jsou vápenné hladké s nát�rem. Ze schodiš�ového prostoru jsou na úrovni 

každého podlaží p�ístupné t�i bytové jednotky. Na každé podest� je ocelová sk�í� s 

elektrom�ry pro byty.  

 Obytný d�m je napojen na ve�ejné inženýrské sít�: vodovod, kanalizaci, plyn, 

dálkové vytáp�ní a elektrorozvody. Kolauda	ní rozhodnutí bylo vydáno v roce 1983. 

D�m i byt jsou v technickém stavu, odpovídající jeho v�ku a údržb�. Vzhledem ke 

stavu obytného domu a konstruk	ní provedení uvažuji s p�edpokládanou životností 80 

let. 

Popis bytu 

Byt 	. 3 je 2+kk. Za vstupními dve�mi je prostorná chodba, z které je možný 

p�ístup do všech místností. V chodb� se nachází rozsáhle skladovací prostory. Obývací 

pokoj s rohovou kuchy�skou linkou na míru se zabudovanými spot�ebi	i (plynový 

sporák, digesto�, lednice) a jídelním prostorem. Obývací pokoj je situovaný na jih, 

Druhý obytný pokoj je situovaný rovn�ž na jih. Sou	ástí bytu je koupelna se 

smaltovanou vanou s nást�nnou pákovou baterií a zabudované keramické umyvadlo s 

nást�nnou pákovou baterií a samostatné WC. Výška všech místností v byt� je 2,70 m. 

Byt se nachází v prost�ední sekci domu. Vstupní dve�e do bytu jsou d�ev�né plné, 
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bezpe	nostní. Omítky v byt� jsou hladké s malbou. Okna jsou plastová s interiérovými 

žaluziemi. Interiérové dve�e a zárubn� jsou d�ev�né plné. Vytáp�ní bytu je úst�ední 

dálkové, otopná t�lesa jsou panelové radiátory s termostatickými hlavicemi. Elektrické 

pojistky jsou umíst�ny ve sk�í�ce nad vstupními dve�mi, elektrom�r je v ocelové sk�íni 

na chodb� p�i vstupu do bytu. Podlaha v byt�: obytné místnosti – d�ev�né vlysová, 

ostatní místnosti keramická dlažba. V koupeln� a na WC je keramický obklad st�n do 

výšky dve�í. 

4.2.3. Výpo�et technické hodnoty 

Podlahová Plocha 

Místnost Plocha (m2) 

Chodba 12.73 
WC 1.96 
Koupelna 6.64 
Obývací pokoj + Kuchy�ský kout 17.53 

Ložnice 12.01 

Celková plocha 50.87 

Výchozí hodnota na MJ:  

Rozpo	tový ukazatel (RU): 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/ m2

Koeficient vývoje cen (kCU): 2,211 

Koeficient územního vlivu (KM): 1,15 

Koeficient konstrukce (kK): betonová prefabrikovaná > kk = 1,02 

Výpo�et koeficientu vlivu vybavení objektu: 

Koeficienty standard� byli pro jednotlivé prvky stanoveny podle skute	ného 

vyhotovení s ohledem na cenové zastoupení a hodnotu prvku. 

�. Název 

Cenový 
podíl 
RU 
(%) 
CPi

Koef. 
stand. 

KSi

Úprava 
podílu 

CPi*KSi

Cen. 
Podíl 
hodn. 

Stavby 
(%) 

Dokon
�. 

Prvku 
(%) 

Výsled. 
Podílu 

prvku na 
dokon�. 

(%) 

  Spole�né prostory             
1 Základy , zemní práce 5.00 1.20 6.00 4.96 100 4.96 
2 Svislé konstrukce 18.00 1.50 27.00 22.34 100 22.34 
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3 Stropy 8.00 1.00 8.00 6.62 100 6.62 
4 Schody 3.00 1.00 3.00 2.48 100 2.48 
5 Zast�ešení bez krytiny 5.00 1.00 5.00 4.14 100 4.14 
6 Krytina st�echy 2.00 1.25 2.50 2.07 100 2.07 
7 Klempí�ské konstrukce 1.00 1.00 1.00 0.83 100 0.83 

8 
Venkovní povrchové 
úpravy 3.00 1.00 3.00 2.48 100 2.48 

9 Vnit�ní povrchové úpravy 2.00 1.00 2.00 1.65 100 1.65 
10 Vnit�ní keramické obklady 0.50 1.00 0.50 0.41 100 0.41 
11 Dve�e 0.50 1.00 0.50 0.41 100 0.41 
12 Okna 5.00 1.00 5.00 4.14 100 4.14 
13 Povrchy podlah 0.50 1.00 0.50 0.41 100 0.41 
14 Vytáp�ní 2.50 1.50 3.75 3.10 100 3.10 
15 Elektroinstalace 2.00 1.00 2.00 1.65 100 1.65 
16 Hromosvod 1.00 1.00 1.00 0.83 100 0.83 
17 Vnit�ní vodovod 2.00 1.00 2.00 1.65 100 1.65 
18 Vnit�ní kanalizace 2.00 1.00 2.00 1.65 100 1.65 
19 Vnit�ní plynovod 1.00 1.00 1.00 0.83 100 0.83 
20 Výtahy 2.00 1.00 2.00 1.65 100 1.65 
21 Ostatní 2.00 1.50 3.00 2.48 100 2.48 
  Za�ízení bytu             

22 Úprava vnit�ních povrch� 4.00 1.00 4.00 3.31 100 3.31 
23 Vnit�ní keramické obklady 1.00 1.50 1.50 1.24 100 1.24 
24 Dve�e 2.00 1.50 3.00 2.48 100 2.48 
25 Povrchy podlah 2.50 1.20 3.00 2.48 100 2.48 
26 Vytáp�ní 2.50 1.25 3.13 2.59 100 2.59 
27 Elektroinstalace 3.00 1.00 3.00 2.48 100 2.48 
28 Vnit�ní vodovod 1.00 1.00 1.00 0.83 100 0.83 
29 Vnit�ní kanalizace 1.00 1.00 1.00 0.83 100 0.83 
30 Vnit�ní plynovod 0.50 1.00 0.50 0.41 100 0.41 
31 Oh�ev TUV 2.00 2.00 4.00 3.31 100 3.31 
32 Vybavení kuchyn� 2.00 2.50 5.00 4.14 100 4.14 
33 Vnit�ní hyg, za�ízení WC 4.00 1.00 4.00 3.31 100 3.31 
34 Bytové jádro bez rozvod� 4.00 1.00 4.00 3.31 100 3.31 
35 Ostatní 2.50 1.20 3.00 2.48 100 2.48 
  Celkem 100   120.88     100.00 

Koeficient vlivu vybavenosti: kv = 120,88 / 100 = 1,2088 

Nedokon	enost bytu: byt je kompletn� dokon	en 
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Výchozí hodnota na MJ:  

 VH = RU*kCU*kV*kZP*kVP*kK*kM [€] 

 VH  = 325,30 EUR/m2*2,211*1,2088*1,0*1,0*1,02*1,15

 VH = 1019,82 EUR 

Životnost a opot�ebení: 

Rok výstavby: 1983 

V�k: 2013 - 1983 = 30 let 

Životnost: 80 let 

Opot�ebení obytného domu: 30*100% / 80 = 24,00 % 

Výchozí hodnota dokon	eného bytu 50,87  m2*1019.82 EUR/m2 51 878.24 €
Nedokon	enost stavby 0 % z 51 878,24 € 0.00 €
Výchozí hodnota   51 878,24 €
Technický stav 100% - 24,00 % 76,00 %
Technická hodnota celkem 69.60 % z 68582.95 € 39 427,46 €

4.2.4. Výpo�et obecné hodnoty 

Analýza polohy 

D�m stojící na ulice Rybárská brána 1  je postavený na pozemku parcelní 	. 10, 

ve kterém je posuzován byt. Tato ulice pat�í do katastrálního území Staré m�sto. Jedná 

se o lokalitu, která je nedaleko centra, z toho vyplývá, že v oblasti je kompletní 

infrastruktura a ob	anská vybaveností. Vý	et n�kterých objekt� a za�ízení, která se 

nacházejí ve vzdálenosti dostupné p�ší ch�zí: obchodní d�m Tesco, m�stský ú�ad, 

Univerzitní nemocnice s poliklinikou Milosrdných brat�í, D�tská fakultní nemocnice, 

základní a mate�ská škola, kompletní sí� obchod� a služeb. 

Vlastní vstup do obytného domu je napojen na ve�ejné komunikace. Možnost 

parkování v okolí domu je na p�ístupových komunikacích a ve�ejných parkovacích 

plochách. P�evládající zástavba v bezprost�edním okolí domu je dalšími obytnými domy 

a budovami ob	anské výstavby. Dopravní a komunika	ní napojení je na ve�ejné 

m�stské a státní komunikace, v dosahu do 5 minut ch�ze jsou vzdálenosti k zastávkám 

m�stské dopravy. V míst� je možnost napojení na rozvody vody, kanalizace, elekt�iny, 

sd�lovací rozvody a plyn. Zdrojem pro vytáp�ní je plynová kotelna. Hustota 

obyvatelstva vzhledem k typu zástavby je pr�m�rná. V daném lokalit� je poptávka v 
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porovnání s nabídkou vyšší. Kvalita životního prost�edí v bezprost�edním okolí 

nemovitosti není ovlivn�na zvýšeným hlukem ani prašností. 

Analýza využití nemovitosti 

Daná nemovitost se využívá na projektované ú	ely - jako byt, v dob� prohlídky 

byla trvale obydlená. Svému ú	elu slouží bez omezení a m�že sloužit i v budoucnosti. 

Všeobecná hodnota staveb vypo�ítaná metodou polohové diferenciace

Pr�m�rný koeficient prodejnosti byl stanoven pro m�sto Bratislava, m�stská 	ást 

Staré m�sto s ohledem na kupní sílu obyvatelstva. P�i ur	ení koeficientu, vyjad�ujícího 

vliv polohy byly zohledn�ny všechny faktory, mající vliv na prodej nemovitostí a váhy 

podle Metodiky uši ŽU. Vzhledem k poloze a typu nemovitosti, jakož i poptávka po 

nemovitosti podobného typu v dané lokalit� a na místní zjišt�ní tržních hodnot 

nemovitostí - byt� a porovnáním podklad� realitního trhu uvažuji ve výpo	tu s 

pr�m�rným koeficientem prodejnosti ve výšce 0,8. 

Popis T�ída Kpdi
Váha 

Vi

Výsledek 
Kpdi*Vi

Trh s byty v dané lokalit�
II 1.60 10 16.00 

poptávka je v porovnání nabídkou vyšší 

Poloha bytu v dané obci - vzhledem k centru 
II 1.60 30 48.00 	ást, obce mimo obchodní centra, hlavní ulice a 

vybraná sídlišt�
Sou�asný technický stav bytu a bytového domu 

II 1.60 7 11.20 
nemovitost nevyžaduje opravu, jen b�žnou údržbu 

P�evládající zástavba v bezprost�edním okolí 
II 1.60 5 8.00 

Objekty pro bydlení, ob	anskou vybavenost a služby 

P�íslušenství bytového domu 
III 0.80 6 4.80 

obchody v prvním podlaží, bez výtahu  

Vybavenost v p�íslušenství bytu 
III 0.80 10 8.00 

byt se standardním p�íslušenstvím 
Pracovní možnost obyvatelstva - míra 
nezam�stnanosti 

II 1.60 8 12.80 
dostate	ná nabídka pracovních možností, 
nezam�stnanost do 10% 

Skladba obyvatelstva v obytném dom� - lokalit�
III 0.80 6 4.80 

vysoká hustota obyvatel  

Orientace obytných místností ke sv�tovým stranám III 2.40 5 12.00 
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v�tšina místností vhodn� umíst�na, 	ást nevhodn�

Umíst�ní bytu v dom�
I 2.40 9 21.60 

byt v prost�ední sekci na 2-6 NP 

Po�et byt� ve vchod�
II 1.60 7 11.20 

do 10 byt�
Doprava v okolí bytového domu 

II 1.60 7 11.20 
železni	ní, autobusová a místní doprava  

Ob�anská vybavenost v okolí domu 
I 2.40 6 14.40 soud, banka, nemocnice, školy, kompletní sí� obchod�

a služeb 

P�írodní lokalita v okolí bytového domu 
III 0.80 4 3.20 

les, vodní nádrž, park ve vzdálenosti do 1000 m 
Kvalita životního prost�edí v bezpros. okolí 
bytového domu II 1.60 5 8.00 
b�žný hluk a prašnost 

Názor znalce 
II 1.60 20 32.00 

dobrá nemovitost 

Celkem     145 226,80 

Koeficient polohové diferenciace: kPD = 226,8 / 145 = 1,5641 

Všeobecná hodnota byt� vypo	ítaná metodou polohové diferenciace: 

 VŠHB = TH* kPD  

 VŠHB = 39 427,46 EUR*1,5641= 61 668,49 EUR

4.2.5. Spoluvlastnický podíl na pozemku 

Pozemky jsou celé zastav�né 

Parcela Druh pozemku 
Celkový 
vým�ra 

Spoluvlastnický 
podíl Vým�ra

10 
zastav�ná plocha a 

nádvo�í 275 1/12 22,92 
Celkem       22,92 

Obec: Bratislava 

Výchozí hodnota: 66,39 EUR 

Ozna	ení 
koeficientu

Název a hodnocení Hodnota 
koeficientu 

ks

Koeficient všeobecné situace                                                                
4. obytné 	ásti m�st nad 50 000 obyvatel 

1.30 

kv

Koeficient intenzity využití                                                                                    
3. b�žné bytové domy 

1.00 
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kD
Koeficient dopravních vztah�                                                                          
4. pozemky v t�sné blízkosti prost�edk� hromadné dopravy 

1.00 

kP

Koeficient obchodní a pr�myslové polohy                                                   
3. obytná plocha                        

1.20 

kI

Koeficient druhu pozemku                                                                         
zastav�ná plocha, nádvo�í - velmi dobrá vybavenost 

1.50 

kz

Koeficient povyšujících a redukujících faktor�                                
nebyli zjišt�né 

1.00 

Koeficient polohové diferenciace: kPD = 1,30*1,00*1,00*1,20*1,50*1,00 = 2,34 

Jednotková hodnota pozemku: VŠHMJ = kPD*VHmj = 2,34*66,39 = 155,35 EUR/m2

Všeobecná hodnota pozemku: VŠHP=M*VŠHMJ=22,92*155,35 = 3560,62 EUR/m2 

4.2.6. Záv�r 

Znaleckým úkolem bylo stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 3, ulice Rybárská 

brána 1, v 3. pat�e domu, v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 

	ástech zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, 

m 	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto. 

 Všeobecná hodnota nemovitosti byla stanovena podle vyhlášky MS SR 	. 

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecné hodnoty majetku a je znaleckým odhadem její 

nejpravd�podobn�jší ceny ke dni 5. 5. 2013, kterou by se m�lo dosáhnout na trhu p�i 

podmínkách volné sout�že. 

Rekapitulace  

Název 
Všobecná 

hodnota (EUR) 

Technická hodnota 39 427,46 

Všeobecná hodnota bytu 61 668,49 
Spoluvlastnický podíl na pozemkách 3 560,62  
Všeobecná hodnota celkem 65 229.11 

Všeobecná hodnota bytu zaokrouhlen� 65 000,00 

Slovem: Šedesátp�t tisíc euro 
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4.3.  ZNALECKÝ POSUDEK 3 – METODA POLOHOVÉ 

DIFERENCIACE 

Znalec: Martin Kopic

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Zadavatel:  Martin Kopic 

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Ve v�ci : Stanovení všeobecné hodnoty bytu 	. 8 

 v	etn� p�íslušenství a podílu na spole	ných  

	ástech a za�ízení domu s 	íslem 6,  

 postavených na pozemkové 185/1 

 zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 789  

 v okrese Bratislava I – m. 	. Staré m�sto, k.ú. 

  Staré m�sto. 

Po	et list� posudku (z toho p�íloh):  9 stránek posudku, 3 stránky p�íloh 
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4.3.1 Úvodní �ást 

Úloha znalce: 

 Stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 8, ulice Radní	ná 6, ve 2. pat�e domu, v	etn�

p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech zapsané na LV (listu 

vlastnictví) 	. 789 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stká 	. Staré m�sto, k.ú. 

Staré m�sto.  

Datum, ke kterému je znalecký posudek vypracovaný: 5. 5. 2013 

Podklady na vypracování znaleckého posudku: 

Dodané zadavatelem: 

• Výpis z Listu vlastnictví 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto, vydaný Správou katastrálního ú�adu pro hlavní 

m�sto Slovenské republiky. 

• Kopií z katastrální mapy na parcelu 

• Potvrzení v�ku domu od správce domu 

• Ústní informace získané p�i místní obhlídce od vlastníka nemovitosti 

Obstarané znalcem: 

• Záznam skute	ného stavu p�i obhlídce 

• Fotodokumentace bytu a objektu 
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4.3.2. Údaje 

Výb�r metody 

Ohodnocení je provedeno v souladu s p�ílohou 	. 3 k vyhlášce MS SR 	.. 

492/2004 o stanovení obecné hodnoty majetku. Ve výpo	tu jsou použity rozpo	tové 

ukazatele a metodické postupy stanovení obecné hodnoty uvedeny v "Metodice výpo	tu 

obecné hodnoty nemovitosti a staveb" (ISBN 80-7100-827-3). 

Všeobecná hodnota je vypo	tena metodou polohové diferenciace. Výpo	et 

obecné hodnoty porovnáváním není možné provést, protože pro daný typ nemovitosti 

nebyli k dispozici odpovídající podklady pro použití této metody.  

Popis objektu 

 Bytový d�m 3 je 10 - podlažní betonový prefabrikovaný d�m s valbovou 

st�echou, obdélníkového p�dorysného tvaru, s jedním vchodem. Situován je v 

rovinatém terénu. V dom� je výtah a dvouramenné p�irozen� osv�tlené schodišt�. 

Schodišt� je železobetonové, povrchov� upravené keramickými obklady. Podlaha na 

spole	ných chodbách je stejná jako ve vstupní hale a to lino. Vnit�ní omítky chodeb a 

schodišt� jsou vápenné hladké s nát�rem. Ze schodiš�ového prostoru jsou na úrovni 

každého podlaží p�ístupné t�i bytové jednotky. Na každé podest� je ocelová sk�í� s 

elektrom�ry pro byty.  

 Obytný d�m je napojen na ve�ejné inženýrské sít�: vodovod, kanalizaci a 

elektrorozvody. Kolauda	ní rozhodnutí bylo vydáno v roce 1980. D�m i byt jsou v 

technickém stavu, odpovídající jeho v�ku a údržb�. Vzhledem ke stavu obytného domu 

a konstruk	ní provedení uvažuji s p�edpokládanou životností 80 let. 

Popis bytu 

Byt 	. 8 je typu 2+kk. Je složen ze dvou obytných místností a p�íslušenství. Tím 

se rozumí: vstupní hala, obývací pokoj s kuchy�ským koutem, koupelna, WC a pokoj. 

Sv�tlá výška všech místností v byt� je 2,80 m. Byt se nachází v krajní sekci domu s 

orientací místností na západní stranu. Vstupní dve�e do bytu jsou plastové plné. Omítky 

v byt� jsou hladké s malbou. Okna jsou plastová s interiérovými žaluziemi. Interiérové 

dve�e a zárubn� jsou d�ev�né plné. Vytáp�ní bytu je úst�ední dálkové, otopná t�lesa jsou 

panelové radiátory s termostatickými hlavicemi. Elektroinstalace je sv�telná, elektrické 

pojistky jsou ve sk�í�ce u vstupních dve�í, elektrom�r je v ocelové sk�íni na chodb� p�i 

vstupu do bytu. Podlaha v byt�: obytné místnosti – d�ev�ná vlysová, ostatní místnosti 
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keramická dlažba. V kuchyni je kuchy�ská linka na míru se standardním vybavením 

(trouba, digesto�). V koupeln� je keramický obklad st�n do výšky dve�í, sprchový kout s 

nást�nnou pákovou baterií a zabudované keramické umyvadlo s nást�nnou pákovou 

baterií do vyzd�né sk�í�ky.  WC je umíst�no samostatn�, je obloženo keramickým 

obkladem st�n. V p�edsíni je šatní sestava na míru. 

4.3.3. Výpo�et technické hodnoty 

Podlahová Plocha 

Místnost Plocha (m2) 

Chodba 7.50 
Ložnice 12.20 
Koupelna 7.60 
Obývací pokoj + Kuchy�ský kout 16.37 

WC 1.62 

Celková plocha 45.29 

Výchozí hodnota na MJ:  

Rozpo	tový ukazatel (RU): 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/ m2

Koeficient vývoje cen (kCU): 2,211 

Koeficient územního vlivu (KM): 1,15 

Koeficient konstrukce (kK): zd�ná z pálených cihel > kk = 1,04 

Výpo�et koeficientu vlivu vybavení objektu: 

Koeficienty standard� byli pro jednotlivé prvky stanoveny podle skute	ného 

vyhotovení s ohledem na cenové zastoupení a hodnotu prvku. 

�. Název 

Ceno
vý 

podíl 
RU 
(%) 
CPi

Koef. 
stand
. KSi

Úprava 
podílu 

CPi*KSi

Cen. 
Podíl 
hodn. 

Stavby 
(%) 

Dokon�. 
Prvku 

(%) 

Výsled. 
Podílu 

prvku na 
dokon�. 

(%) 

  Spole�né prostory             
1 Základy, zemní práce 5.00 1.20 6.00 5.32 100 5.32
2 Svislé konstrukce 18.00 1.25 22.50 19.93 100 19.93 
3 Stropy 8.00 1.00 8.00 7.09 100 7.09 
4 Schody 3.00 1.00 3.00 2.66 100 2.66 
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5 Zast�ešení bez k�tiny 5.00 1.00 5.00 4.43 100 4.43 
6 Krytina st�echy 2.00 1.25 2.50 2.21 100 2.21 
7 Klempí�ské konstrukce 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 

8 
Venkovní povrchové 
úpravy 3.00 1.00 3.00 2.66 100 2.66 

9 Vnit�ní povrchové úpravy 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
10 Vnit�ní keramické obklady 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
11 Dve�e 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
12 Okna 5.00 1.00 5.00 4.43 100 4.43 
13 Povrchy podlah 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
14 Vytáp�ní 2.50 1.50 3.75 3.32 100 3.32 
15 Elektroinstalace 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
16 Hromosvod 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
17 Vnit�ní vodovod 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
18 Vnit�ní kanalizace 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
19 Vnit�ní plynovod 1.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
20 Výtahy 2.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
21 Ostatní 2.00 1.50 3.00 2.66 100 2.66 
  Za�ízení bytu             

22 Úprava vnit�ních povrch� 4.00 1.00 4.00 3.54 100 3.54 
23 Vnit�ní keramické obklady 1.00 1.50 1.50 1.33 100 1.33 
24 Dve�e 2.00 1.50 3.00 2.66 100 2.66 
25 Povrchy podlah 2.50 1.20 3.00 2.66 100 2.66 
26 Vytáp�ní 2.50 1.25 3.13 2.77 100 2.77 
27 Elektroinstalace 3.00 1.00 3.00 2.66 100 2.66 
28 Vnit�ní vodovod 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
29 Vnit�ní kanalizace 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
30 Vnit�ní plynovod 0.50 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
31 Oh�ev TUV 2.00 2.00 4.00 3.54 100 3.54 
32 Vybavení kuchyn� 2.00 2.50 5.00 4.43 100 4.43 
33 Vnit�ní hyg, za�ízení WC 4.00 1.00 4.00 3.54 100 3.54 
34 Bytové jádro bez rozvod� 4.00 1.00 4.00 3.54 100 3.54 
35 Ostatní 2.50 1.20 3.00 2.66 100 2.66 
  Celkem 100   112.88     100.00 

Koeficient vlivu vybavenosti: kv = 112,88 / 100 = 1,1288 

Nedokon	enost bytu: byt je kompletn� dokon	en 
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Výchozí hodnota na MJ:  

 VH = RU*kCU*kV*kZP*kVP*kK*kM [€] 

 VH  = 325,30 EUR/m2*2,211*1,1288*1,0*1,0*1,04*1,15

 VH = 971,00 EUR 

Životnost a opot�ebení: 

Rok výstavby: 1980 

V�k: 2013 - 1990 = 23 let 

Životnost: 80 let 

Opot�ebení obytného domu: 23*100% / 80 = 28,75 % 

Výchozí hodnota dokon	eného bytu 45.29 m2*971,00 EUR/m2 43 976.59 €
Nedokon	enost stavby 0 % z 51 878,24 € 0.00 €
Výchozí hodnota   43 976.59 €
Technický stav 100% - 28,75 % 71,25 %
Technická hodnota celkem 69.60 % z 68582.95 € 31 333,32 €

4.3.4. Výpo�et obecné hodnoty 

Analýza polohy 

D�m stojící na ulici Radni	ná 6 je postavený na pozemcích parcel 	. 185/1, ve 

kterém je posuzováný byt. Ten je situován v m�stské 	ásti Staré m�sto. Jedná se o 

lokalitu, která je nedaleko centra, z toho vyplývá, že v oblasti je kompletní 

infrastruktura a ob	anská vybavenost. Vý	et n�kterých objekt� a za�ízení, která se 

nacházejí ve vzdálenosti dostupné p�ší ch�zí: obchodní domy, m�stský ú�ad, 

Univerzitní nemocnice s poliklinikou Milosrdných brat�í, D�tská fakultní nemocnice, 

základní a mate�ská škola, kompletní sí� obchod� a služeb. 

Vlastní vstup do obytného domu je napojen na ve�ejné komunikace. Možnost 

parkování v okolí domu je na p�ístupových komunikacích a ve�ejných parkovacích 

plochách. P�evládající zástavba v bezprost�edním okolí domu je obytnými domy a 

budovami ob	anské výstavby. Dopravní a komunika	ní napojení je na ve�ejné m�stské 

a státní komunikace, v dosahu do 5 minut ch�ze jsou zastávky m�stské dopravy. V 

míst� je možnost napojení na rozvody vody, kanalizace, elekt�iny, sd�lovací rozvody. 

Hustota obyvatelstva vzhledem k typu zástavby je pr�m�rná až nadpr�m�rná. V daném 

lokalit� je poptávka v porovnání s nabídkou vyšší. Kvalita životního prost�edí v 

bezprost�edním okolí nemovitosti není ovlivn�na zvýšeným hlukem ani prašností. 
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Analýza využití nemovitosti 

Daná nemovitost se využívá na projektované ú	ely - jako byt, v dob� prohlídky 

byla trvale obydlená. Svému ú	elu slouží bez omezení a m�že sloužit i v budoucnosti. 

Všeobecná hodnota staveb vypo�ítaná metodou polohové diferenciace

Pr�m�rný koeficient prodejnosti byl stanoven pro m�sto Bratislava, m�stská 	ást 

Staré m�sto s ohledem na kupní sílu obyvatelstva. P�i ur	ení koeficientu, vyjad�ujícího 

vliv polohy byly zohledn�ny všechny faktory, mající vliv na prodej nemovitostí a váhy 

podle Metodiky uši ŽU. Vzhledem k poloze a typu nemovitosti, jakož i poptávce po 

nemovitosti podobného typu v dané lokalit� a na místní zjišt�ní tržních hodnot 

nemovitostí - byt� a porovnáním podklad� realitního trhu uvažuji ve výpo	tu s 

pr�m�rným koeficientem prodejnosti ve výšce 0,8. 

Popis T�ída Kpdi
Váha 

Vi

Výsledek 
Kpdi*Vi

Trh s byty v dané lokalit�
II 1.60 10 16.00 

poptávka je v porovnání nabídkou vyšší 

Poloha bytu v dané obci - vzhledem k centru 
II 1.60 30 48.00 	ást, obce mimo obchodní centra, hlavní ulice a 

vybraná sídlišt�
Sou�asný technický stav bytu a bytového domu 

II 1.60 7 11.20 
nemovitost nevyžaduje opravu, jen b�žnou údržbu 

P�evládající zástavba v bezprost�edním okolí 
II 1.60 5 8.00 

Objekty pro bydlení, ob	anskou vybavenost a služby 

P�íslušenství bytového domu 
III 0.80 6 4.80 

Výtah, ko	árkárna  

Vybavenost v p�íslušenství bytu 
III 0.80 10 8.00 

byt se standardním p�íslušenstvím 
Pracovní možnost obyvatelstva - míra 
nezam�stnanosti 

II 1.60 8 12.80 
dostate	ná nabídka pracovních možností, nezam�st. do 
10% 

Skladba obyvatelstva v obytném dom� - lokalit�
III 0.80 6 4.80 

vysoká hustota obyvatel  

Orientace obytných místností ke sv�tovým stranám 
III 2.40 5 12.00 

v�tšina místností vhodn� umíst�na, 	ást nevhodn�
Umíst�ní bytu v dom�

II 1.60 9 14.40 
byt v krajní sekci na 2-6 NP 
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Po�et byt� ve vchod�
III 0.80 7 5.60 

do 20 byt�
Doprava v okolí bytového domu 

II 1.60 7 11.20 
železni	ní, autobusová a místní doprava  

Ob�anská vybavenost v okolí domu 
I 2.40 6 14.40 soud, banka, nemocnice, školy, kompletní sí� obchod�

a služeb 

P�írodní lokalita v okolí bytového domu 
III 0.80 4 3.20 

les, vodní nádrž, park ve vzdálenosti do 1000 m 
Kvalita životního prost�edí v bezpros. okolí 
bytového domu II 1.60 5 8.00 
B�žný hluk a prašnost 

Názor znalce 
II 1.60 20 32.00 

dobrá nemovitost 

Celkem     145 214 

Koeficient polohové diferenciace: kPD = 214,0 / 145 = 1,4759 

Všeobecná hodnota byt� vypo	ítaná metodou polohové diferenciace: 

 VŠHB = TH* kPD  

 VŠHB = 31 333,32EUR*1,4759= 46 244,85 EUR

4.3.5. Spoluvlastnický podíl na pozemku 

Pozemky jsou celé zastav�né 

Parcela Druh pozemku 
Celkový 
vým�ra 

Spoluvlastnický 
podíl Vým�ra

185/1 
zastav�ná plocha a 

nádvo�í 385 1/24 16,04 
Celkem       16,04 

Obec: Bratislava 

Výchozí hodnota: 66,39 EUR 

Ozna	ení 
koeficientu

Název a hodnocení Hodnota 
koeficientu 

ks

Koeficient všeobecné situace                                                                             
4. obytné 	ásti m�st nad 50 000 obyvatel 

1.30 

kv

Koeficient intenzity využití                                                         
3. b�žné bytové domy 

1.00 

kD

Koeficient dopravních vztah�                                                    
4. pozemky v t�sné blízkosti prost�edk� hromadné 
dopravy 

1.00 

kP

Koeficient obchodní a pr�myslové polohy                                                   
3. obytná plocha                        

1.20 
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kI

Koeficient druhu pozemku                                                                         
zastav�ná plocha, nádvo�í - velmi dobrá vybavenost 

1.50 

kz

Koeficient povyšujících a redukujících faktor�                                
nebyli zjišt�né 

1.00 

Koeficient polohové diferenciace: kPD = 1,30*1,00*1,00*1,20*1,50*1,00 = 2,34 

Jednotková hodnota pozemku: VŠHMJ = kPD*VHmj = 2,34*66,39 = 155,35 EUR/m2

Všeobecná hodnota pozemku: VŠHP=M*VŠHMJ=16,04*155,35 = 2491,81 EUR/m2 

4.3.6. Záv�r 

Znaleckým úkolem bylo stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 3, ulice Radni	ná 6, v 

2. pat�e domu, v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech 

zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 789 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto. 

 Všeobecná hodnota nemovitosti byla stanovena podle vyhlášky MS SR 	. 

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecné hodnoty majetku a je znaleckým odhadem její 

nejpravd�podobn�jší ceny ke dni 5. 5. 2013, kterou by se m�lo dosáhnout na trhu p�i 

podmínkách volné sout�že. 

Rekapitulace  

Název 
Všeobecná 

hodnota (EUR) 

Technická hodnota 31 333,32 

Všeobecná hodnota bytu 46 244,85 
Spoluvlastnický podíl na pozemkách 2 491,81 
Všeobecná hodnota celkem 48 736,66 

Všeobecná hodnota bytu zaokrouhlen� 49 000,00 

Slovem: �ty�icetdev�t tisíc euro 
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4.4.  ZNALECKÝ POSUDEK 4 – POROVNÁVACÍ 

METODA 

Znalec: Martin Kopic

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Zadavatel:  Martin Kopic 

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Ve v�ci : Stanovení všeobecné hodnoty bytu 	. 8 

 v	etn� p�íslušenství a podílu na spole	ných  

	ástech a za�ízení domu s 	íslem 27,  

 postavených na pozemkové 145/2 

 zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 1287  

 v okrese Bratislava I – m�stská 	. Staré  

 m�sto,k.ú. Staré m�sto. 

Po	et list� posudku (z toho p�íloh):  5 stránek posudku, 3 stránky p�íloh 
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4.4.1 Úvodní �ást 

Úloha znalce: 

 Stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 8, ulice Palackého 27, ve 5. pat�e domu, 

v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech zapsané na LV 

(listu vlastnictví) 	. 1287 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 	. Staré m�sto, 

k.ú. Staré m�sto.  

Datum, ke kterému je znalecký posudek vypracovaný: 5. 5. 2013 

Podklady na vypracování znaleckého posudku: 

Dodané zadavatelem: 

• Výpis z Listu vlastnictví 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto, vydaný Správou katastrálního ú�adu pro hlavní 

m�sto Slovenské republiky. 

• Kopií z katastrální mapy na parcelu 

• Potvrzení v�ku domu od správce domu 

• Ústní informace získané p�i místní obhlídce od vlastníka nemovitosti 

Obstarané znalcem: 

• Záznam skute	ného stavu p�i obhlídce 

• Fotodokumentace bytu a objektu 

• Znalecký posudek 	íslo 1 

• Znalecký posudek 	íslo 2 

• Znalecký posudek 	íslo 3 
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4.4.2. Údaje 

Výb�r metody 

Ohodnocení je provedeno v souladu s p�ílohou 	. 3 k vyhlášce MS SR 	.. 

492/2004 o stanovení obecné hodnoty majetku. Ve výpo	tu jsou použity rozpo	tové 

ukazatele a metodické postupy stanovení obecné hodnoty uvedeny v "Metodice výpo	tu 

obecné hodnoty nemovitosti a staveb" (ISBN 80-7100-827-3). 

Výpo	et obecné hodnoty porovnáváním lze provést, protože pro daný typ 

nemovitosti byli k dispozici odpovídající podklady pro použití této metody.  

Popis objektu 

 Bytový d�m je 5 - podlažní zd�ný d�m se sedlovou st�echou obdélníkového 

p�dorysného tvaru s jedním vchodem. V p�ízemí domu se nacházejí obchody, které jsou 

p�ístupné p�ímo z ulice. Situován je v rovinatém terénu. V dom� je výtah a 

dvouramenné p�irozen� osv�tlené schodišt�. Podlaha na spole	ných chodbách a 

schodišti je stejná a to keramická dlažba. Vnit�ní omítky chodeb a schodišt� jsou 

vápenné hladké s olejovým nát�rem. Ze schodiš�ového prostoru jsou na úrovni každého 

podlaží p�ístupné dv� bytové jednotky. Elektrom�r je umíst�n na chodb� p�ed bytem.  

 Obytný d�m je napojen na ve�ejné inženýrské sít�: vodovod, kanalizaci, plyn a 

elektrorozvody. Kolauda	ní rozhodnutí bylo vydáno v roce 1979. D�m i byt jsou v 

technickém stavu odpovídající jeho v�ku a údržb�. Vzhledem ke stavu obytného domu a 

konstruk	ní provedení uvažuji s p�edpokládanou životností 80 let. 

Popis bytu 

Byt 	. 8 je složen ze t�ech obytných místností a p�íslušenství. To znamená 

obývací pokoj s kuchy�ským koutem a jídelnou, koupelnu, WC a dva pokoje. Sv�tlá 

výška všech místností v byt� je 2,75 m. Byt se nachází v prost�ední sekci domu s 

orientací místností na jižní stranu. Vstupní dve�e do bytu jsou d�ev�né plné, 

bezpe	nostní. Omítky v byt� jsou hladké s malbou. Okna jsou plastová s interiérovými 

žaluziemi. Interiérové dve�e a zárubn� jsou d�ev�né plné. Vytáp�ní bytu je úst�ední 

dálkové, otopná t�lesa jsou panelové radiátory s termostatickými hlavicemi. 

Elektroinstalace je sv�telná, elektrické pojistky jsou ve sk�í�ce nad vstupními dve�mi, 

elektrom�r je v ocelové sk�íni na chodb� p�i vstupu do bytu. Podlaha v byt�: obytné 

místnosti – d�ev�né parkety, ostatní místnosti keramická dlažba. V kuchyni je 

kuchy�ská linka na míru, zabudovaný sporák, horkovzdušná trouba a nerezový digesto�. 
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V koupeln� je keramický obklad st�n do výšky dve�í, smaltovaná vana s nást�nnou 

pákovou baterií a zabudované keramické umyvadlo s nást�nnou pákovou baterií do 

vyzd�né sk�í�ky.  WC je umíst�no samostatn�, je obloženo keramickým obkladem do 

výšky 2 metr�.  

4.4.3. Výpo�et všeobecné hodnoty 

Podlahová Plocha 

Místnost Plocha (m2) 

Chodba 8.04 
Ložnice 13.24 
D�tský pokoj 14.34 
Spíž 2.09 
Koupelna 5.54 
Obývací pokoj + Kuchy�ský kout 31.85 

WC 2.42 

Celková plocha 77.52 

Porovnávací faktory 

Ekonomické 

Datum p�evodu prob�hlo u porovnávaných nemovitostí v nedávné dob� a to do 

jednoho m�síce. Zp�sob platby prob�hl u všech byt� platbou na ú	et. 

Polohové 

 Porovnávané byty se nachází ve stejn� lokalit� a to v okresu Bratislava I, 

katastrální území Staré m�sto, atraktivita u porovnávaných nemovitostí je p�ibližn�

stejná. 

Konstruk	ní a fyzické 

 Porovnávané nemovitosti mají velmi podobné konstruk	ní a fyzické parametry, 

liší se jen v drobnostech jako nap�íklad v p�ítomnosti výtahu v objektu, umíst�ní bytu 

v krajní nebo st�ední 	ásti a podobn�. I stá�í posuzované nemovitosti je podobné jako  

stá�í objekt�, s kterými je byt porovnávaný. 
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Výpo�et pr�m�rné ceny  

Nemovitost 
Velikost 

(m2) 
Cena 

(EUR) 
Lokalita 

Cena za 
m2/EUR 

Byt z posudku 1 65.01 77 342,16 
Bratislava - Staré 

m�sto 
1188.05 

Byt z posudku 2 50.87 65 229,11 
Bratislava - Staré 

m�sto 
1282,27 

Byt z posudku 3 45.29 48 736,66 
Bratislava - Staré 

m�sto 
1076,10 

Pr�m�r cena (R)     �� 1182.14 

VŠHB = R*S  

VŠHB = 1 182.14 EUR * 77.52= 91 639,49 EUR

4.4.4. Záv�r 

Znaleckým úkolem bylo stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 8, ulice Palackého 27, 

v 5. pat�e domu, v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech 

zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 1287 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto. 

 Všeobecná hodnota nemovitosti byla stanovena podle vyhlášky MS SR 	. 

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecné hodnoty majetku a je znaleckým odhadem její 

nejpravd�podobn�jší ceny ke dni 5. 5. 2013, kterou by se m�lo dosáhnout na trhu p�i 

podmínkách volné sout�že. 

Rekapitulace  

Název 
Všobecná 

hodnota (EUR) 

Všeobecná hodnota 91 639.49 

Všeobecná hodnota bytu zaokrohlen� 92 000.00 

Slovem: Devadesátdva tisíce euro 

. 
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4.5.  ZNALECKÝ POSUDEK 3 – KOMBINOVANÁ 

METODA 

Znalec: Martin Kopic

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Zadavatel:  Martin Kopic 

Pod�baby 124 

58001, Havlí	k�v Brod 

Ve v�ci : Stanovení všeobecné hodnoty bytu 	. 8 

 v	etn� p�íslušenství a podílu na spole	ných  

	ástech a za�ízení domu s 	íslem 27,  

 postavených na pozemkové 185/1 

 zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 789  

 v okrese Bratislava I – m�stská. 	. Staré 

  m�sto,k.ú. Staré m�sto. 

Po	et list� posudku (z toho p�íloh):  7 stránek posudku, 3 stránky p�íloh 
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4.5.1 Úvodní �ást 

Úloha znalce: 

 Stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 8, ulice Radní	ná 6, ve 2. pat�e domu, v	etn�

p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech zapsané na LV (listu 

vlastnictví) 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 	. Staré m�sto, k.ú. 

Staré m�sto.  

Datum, ke kterému je znalecký posudek vypracovaný: 5. 5. 2013 

Podklady na vypracování znaleckého posudku: 

Dodané zadavatelem: 

• Výpis z Listu vlastnictví 	. 5925 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stské 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto, vydaný Správou katastrálního ú�adu pro hlavní 

m�sto Slovenské republiky. 

• Kopií z katastrální mapy na parcelu 

• Potvrzení v�ku domu od správce domu 

• Ústní informace získané p�i místní obhlídce od vlastníka nemovitosti 

Obstarané znalcem: 

• Záznam skute	ného stavu p�i obhlídce 

• Fotodokumentace bytu a objektu 
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4.5.2. Údaje 

Výb�r metody 

Ohodnocení je provedeno v souladu s p�ílohou 	. 3 k vyhlášce MS SR 	.. 

492/2004 o stanovení obecné hodnoty majetku. Ve výpo	tu jsou použity rozpo	tové 

ukazatele a metodické postupy stanovení obecné hodnoty uvedeny v "Metodice výpo	tu 

obecné hodnoty nemovitosti a staveb" (ISBN 80-7100-827-3). 

Výpo	et všeobecné hodnoty je proveden kombinovanou metodou.  

Popis objektu 

 Bytový d�m 3 je 10 - podlažní betonový prefabrikovaný d�m s valbovou 

st�echou, obdélníkového p�dorysného tvaru, s jedním vchodem. V p�ízemí domu se 

nacházejí obchody, které jsou p�ístupné p�ímo z ulice. Situován je v rovinatém terénu. 

V dom� je výtah a dvouramenné p�irozen� osv�tlené schodišt�. Schodišt� je 

železobetonové, povrchov� upravené keramickými obklady. Podlaha na spole	ných 

chodbách je stejná jako ve vstupní hale a to lino. Vnit�ní omítky chodeb a schodišt� jsou 

vápenné hladké s nát�rem. Ze schodiš�ového prostoru jsou na úrovni každého podlaží 

p�ístupné t�i bytové jednotky. Na každé podest� je ocelová sk�í� s elektrom�ry pro byty.  

 Obytný d�m je napojen na ve�ejné inženýrské sít�: vodovod, kanalizaci a 

elektrorozvody. Kolauda	ní rozhodnutí bylo vydáno v roce 1980. D�m i byt jsou v 

technickém stavu odpovídající jeho v�ku a údržb�. Vzhledem ke stavu obytného domu a 

konstruk	ní provedení uvažuji s p�edpokládanou životností 80 let. 

Popis bytu 

Byt 	. 8 je typu 2+kk. Je složen ze dvou obytných místností a p�íslušenství. Tím 

se rozumí: vstupní hala, obývací pokoj s kuchy�ským koutem, koupelna, WC a pokoj. 

Sv�tlá výška všech místností v byt� je 2,80 m. Byt se nachází v krajní sekci domu s 

orientací místností na západní stranu. Vstupní dve�e do bytu jsou plastové plné. Omítky 

v byt� jsou hladké s malbou. Okna jsou plastová s interiérovými žaluziemi. Interiérové 

dve�e a zárubn� jsou d�ev�né plné. Vytáp�ní bytu je úst�ední dálkové, otopná t�lesa jsou 

panelové radiátory s termostatickými hlavicemi. Elektroinstalace je sv�telná, elektrické 

pojistky jsou ve sk�í�ce u vstupních dve�í, elektrom�r je v ocelové sk�íni na chodb� p�i 

vstupu do bytu. Podlaha v byt�: obytné místnosti – d�ev�ná vlysová, ostatní místnosti 

keramická dlažba. V kuchyni je kuchy�ská linka na míru, se standardním vybavením 

(trouba, digesto�). V koupeln� je keramický obklad st�n do výšky dve�í, sprchový kout s 
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nást�nnou pákovou baterií a zabudované keramické umyvadlo s nást�nnou pákovou 

baterií do vyzd�né sk�í�ky.  WC je umíst�no samostatn�, je obloženo keramickým 

obkladem st�n do výšky 2 metr�.  

4.5.3. Výpo�et technické hodnoty 

Podlahová Plocha 

Místnost Plocha (m2) 

Chodba 7.50 
Ložnice 12.20 
Koupelna 7.60 
Obývací pokoj + Kuchy�ský kout 16.37 

WC 1.62 

Celková plocha 45.29 

Výchozí hodnota na MJ:  

Rozpo	tový ukazatel (RU): 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/ m2

Koeficient vývoje cen (kCU): 2,211 

Koeficient územního vlivu (KM): 1,15 

Koeficient konstrukce (kK): zd�ná z pálených cihel > kk = 1,04 

Výpo�et koeficientu vlivu vybavení objektu: 

Koeficienty standard� byli, pro jednotlivé prvky stanoveny podle skute	ného 

vyhotovení s ohledem na cenové zastoupení a hodnotu prvku. 

�. Název 

Ceno
vý 

podíl 
RU 
(%) 
CPi

Koef. 
stand
. KSi

Úprava 
podílu 

CPi*KSi

Cen. 
Podíl 
hodn. 

Stavby 
(%) 

Dokon�. 
Prvku 

(%) 

Výsled. 
Podílu 

prvku na 
dokon�. 

(%) 

  Spole�né prostory             
1 Základy, zemní práce 5.00 1.20 6.00 5.32 100 5.32
2 Svislé konstrukce 18.00 1.25 22.50 19.93 100 19.93 
3 Stropy 8.00 1.00 8.00 7.09 100 7.09 
4 Schody 3.00 1.00 3.00 2.66 100 2.66 
5 Zast�ešení bez k�tiny 5.00 1.00 5.00 4.43 100 4.43 
6 Krytina st�echy 2.00 1.25 2.50 2.21 100 2.21 
7 Klempí�ské konstrukce 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
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8 
Venkovní povrchové 
úpravy 3.00 1.00 3.00 2.66 100 2.66 

9 Vnit�ní povrchové úpravy 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
10 Vnit�ní keramické obklady 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
11 Dve�e 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
12 Okna 5.00 1.00 5.00 4.43 100 4.43 
13 Povrchy podlah 0.50 1.00 0.50 0.44 100 0.44 
14 Vytáp�ní 2.50 1.50 3.75 3.32 100 3.32 
15 Elektroinstalace 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
16 Hromosvod 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
17 Vnit�ní vodovod 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
18 Vnit�ní kanalizace 2.00 1.00 2.00 1.77 100 1.77 
19 Vnit�ní plynovod 1.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
20 Výtahy 2.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
21 Ostatní 2.00 1.50 3.00 2.66 100 2.66 
  Za�ízení bytu             

22 Úprava vnit�ních povrch� 4.00 1.00 4.00 3.54 100 3.54 
23 Vnit�ní keramické obklady 1.00 1.50 1.50 1.33 100 1.33 
24 Dve�e 2.00 1.50 3.00 2.66 100 2.66 
25 Povrchy podlah 2.50 1.20 3.00 2.66 100 2.66 
26 Vytáp�ní 2.50 1.25 3.13 2.77 100 2.77 
27 Elektroinstalace 3.00 1.00 3.00 2.66 100 2.66 
28 Vnit�ní vodovod 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
29 Vnit�ní kanalizace 1.00 1.00 1.00 0.89 100 0.89 
30 Vnit�ní plynovod 0.50 0.00 0.00 0.00 100 0.00 
31 Oh�ev TUV 2.00 2.00 4.00 3.54 100 3.54 
32 Vybavení kuchyn� 2.00 2.50 5.00 4.43 100 4.43 
33 Vnit�ní hyg, za�ízení WC 4.00 1.00 4.00 3.54 100 3.54 
34 Bytové jádro bez rozvod� 4.00 1.00 4.00 3.54 100 3.54 
35 Ostatní 2.50 1.20 3.00 2.66 100 2.66 
  Celkem 100   112.88     100.00 

Koeficient vlivu vybavenosti: kv = 112,88 / 100 = 1,1288 

Nedokon	enost bytu: byt je kompletn� dokon	en 

Výchozí hodnota na MJ:  

 VH = RU*kCU*kV*kZP*kVP*kK*kM [€] 

 VH  = 325,30 EUR/m2*2,211*1,1288*1,0*1,0*1,04*1,15
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 VH = 971,00 EUR 

Životnost a opot�ebení: 

Rok výstavby: 1980 

V�k: 2013 - 1990 = 23 let 

Životnost: 80 let 

Opot�ebení obytného domu: 23*100% / 80 = 28,75 % 

Výchozí hodnota dokon	eného bytu 45.29 m2*971,00 EUR/m2 43 976.59 €
Nedokon	enost stavby 0 % z 51 878,24 € 0.00 €
Výchozí hodnota   43 976.59 €
Technický stav 100% - 28,75 % 71,25 %
Technická hodnota celkem 69.60 % z 68582.95 € 31 333,32 €

4.5.4. Výpo�et výnosové hodnoty  

Hrubý výnos (Hv) 

Hv = S*N*R 

Hv = 50.87m2*8,50€/m�s.*12m�s 

Hv = 5188,74 € 

Dan z nemovitosti (D) 

Základ dan� z byt� je vým�ra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 

v m2. Sazba dan� pro Staré m�sto je 0,47 € pro byt a 1,40 € pro nebytový prostor. 

D = S*0,47 

D = 50,87*0,47 

D = 23,91 € 

Použitelný zdroj v období 1 roku (OZ) 

Kapitalizovaný odpis 

Ok = VH/ZZ*k 

Ok = 43 976.59/80*0,75  

Ok = 412,28 € 
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On – ostatní náklady odhadnuty na 20% z ro	ního nájemného 

OZ = Hv – D - Ok- On 

OZ = 5188,74 – 23,91- 412,28 – 1037,74 

OZ = 3714,81 € 

Výnosová hodnota (HV) na 10 let 

HV= (OZ)/k  

HV = (3714,81/(0,5*1,5))*10 

HV = 49 530,80 € 

VŠH=(a*HV+b*TH)/(a+b) 

VŠH=(0,8*49 530,80,+1*33 743,82)/(0,8+1) 

VŠH= 40 760,26 EUR 

4.5.5. Záv�r 

Znaleckým úkolem bylo stanovit obecnou hodnotu bytu 	. 3, ulice Radni	ná 6, v 

2. pat�e domu, v	etn� p�íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole	ných 	ástech 

zapsané na LV (listu vlastnictví) 	. 789 v okrese Bratislava I, obec Bratislava, m�stská 

	. Staré m�sto, k.ú. Staré m�sto. 

 Všeobecná hodnota nemovitosti byla stanovena podle vyhlášky MS SR 	. 

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecné hodnoty majetku a je znaleckým odhadem její 

nejpravd�podobn�jší ceny ke dni 5. 5. 2013, kterou by se m�lo dosáhnout na trhu p�i 

podmínkách volné sout�že. 

Rekapitulace  

Název 
Všobecná 

hodnota (EUR) 

Technická hodnota 31 333.32 

Všeobecná hodnota 40 760.26 

Všeobecná hodnota bytu zaokrohlen� 41 000.00 

Slovem: �ty�icetjedna tisíc euro 



77 

ZÁV�R 

Ú	elem této práce bylo obeznámit ve�ejnost s oce�ovacími zp�soby pro 

nemovitosti na Slovensku a to se zam��ením na byty a zmapovat trh s nemovitostmi. 

Tento požadavek je napln�n prost�ednictvím praktické a teoretické 	ásti. 

 Po seznámení se s oce�ovacími metodami na Slovensku a jejich zpracování je 

pot�eba konstatovat, že se od t�ch 	eských celkem liší. Na Slovensku se používají t�i 

oce�ovací metody.  

Podle zjišt�ných informací, jak od znalc�, tak ze své práce bych jako nejlepší 

z metod vybral metodu porovnávací. Ur	ení ceny porovnávací metodou je velmi p�esné 

a rychle, ale má jeden podstatný problém a to že k porovnání musí být minimáln� 3 

posudky s co nejpodobn�jšími nemovitostmi. Tato skute	nost z ní d�la tak�ka 

nepoužívanou.  Další je metoda kombinovaná, je pom�rn� náro	ná na získávání všech 

pot�ebných údaj�. Problém je také s 	astým m�n�ním koeficient� (nap�. úroková míra 

Evropské banky). Tato metoda také není až tak hojn� využívána. 

Nejvyužívan�jší je metoda polohové diferenciace, a	 posudek s touto metodou je  

nejdelší a je zde také mnoho koeficient�, jsou tyto koeficienty v celku nem�nné a 

snadno dohádatelné v normách 	i metodikách. Také mn� tato metoda vyhovovala 

nejvíce.   

V další 	ásti, se práce zabývala trhem s nemovitostmi.  P�i mapovaní trhu, vyšlo 

najevo, že ceny nemovitostí a tedy i ceny jejich pronájm� mají klesající trend.  

 Smysl této diplomové práce byl napln�n, a to jak v její teoretické 	ásti, tak i v 

praktické 	ásti, kde bylo zám�rem provést ocen�ní všemi analyzovanými metodami. 
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