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Abstrakt  

 Diplomová práce „Posouzení vlivu vzdálenosti od města Litomyšle na obvyklou cenu 

vybraných rodinných domů“ má za úkol popsat používané metody, které slouží k oceňování 

nemovitostí a u vybraných metod provést jejich porovnání. Vybrané způsoby ocenění jsou 

rozděleny na oceňování podle cenových předpisů a na tržní oceňování. Praktická část práce je 

zaměřena na oceňování 5 rodinných domů e jejich ceny jsou zjištěny pomocí nákladového a 

porovnávacího způsobu podle vyhlášky a porovnávacím způsobem nevyhláškovým (metoda 

přímého porovnání). Dále jsou zde oceněny pozemky, které tvoří s rodinnými domy jednotné 

funkční celky, pomocí vyhláškové metody a s využitím Naegeliho metody třídy polohy. 

V závěru práce je uvedeno, „do jaké míry je cena obvyklá vybraných domů ovlivněna 

vzdáleností od města Litomyšle“. 

 

Klí čová slova 

 Rodinný dům, nemovitost, pozemek, cena časová, cena obvyklá, nákladový způsob 

ocenění, porovnávací způsob ocenění podle vyhlášky, porovnávací způsob nevyhláškový. 

 

Abstract 

 Diploma thesis „Assessment of the impal of distance from Litomyšl the usual price of 

selected houses“ aims todescribe themethodsusedto valuereal estate andselected methods,to 

maketheircomparisons. This particular ways of evaluation will be devided into pricing 

according to the price regulations and pricing according to the market. The practical part is 

concerned in pricing of five family houses whose prices are defined in the cost and 

comparativemanner according to the regulation and non-regulation (method of direct 

comparison). There are also valuation of land that make up the single family houses 

functional units, spell using methods and using the Naegeli´s method class position. In the 

conclusion is stated, to what extent is the price of selected houses affected by the distance 

from Litomyšl. 

 

Keywords 

Family house, property, land, time price, usual price, cost pricing, komparative pricing 

according to the regulativ, komparative non-regulation pricing. 
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1  ÚVOD 

Oceňování jako činnost bychom mohli charakterizovat jako odbornou činnost, kterou 

provádí znalec nebo odhadce za účelem zjištění hodnoty nemovitosti, podle skutečného 

využití, technického stavu a v neposlední řadě i právních vlastností. Oceňováním se zabývají 

dva druhy odborníků, jsou to odhadci a znalci. Náplň jejich práce je odlišná a řídí se různými 

zákonitostmi. V praxi se však často jejich činnosti prolínají. Oceňování nemovitostí se 

provádí prostřednictvím oceňovacích metod a daných pravidel, které se vztahují k této 

odborné činnosti. 

Diplomová práce se zabývá oceněním 5 vybraných rodinných domů v Litomyšli a 

okolí. V první části práce je teoreticky popsána problematika související s oceňováním. Ve 

druhé části, jedná se o část praktickou, jsou popsány vybrané lokality, rodinné domy a 

přehledně shrnuty výsledky ocenění. V přílohách této práce jsou uvedeny všechny výpočty, 

které byly v souvislosti s oceněním provedeny. 

První kapitola začíná vymezením základních pojmů při oceňování nemovitostí a 

vysvětlením rozdílu mezi cenou a hodnotou. 

Druhá kapitola se věnuje znalecké činnosti a oceňování z jejich pohledu. Dále 

popisuje znalecké ústavy a vývoj legislativy. 

Kapitola tři pojednává o základních právních předpisech pro oceňování nemovitostí 

vymezené zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, prováděcí vyhláškou č. 3/2008 Sb. 

tohoto zákona a zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. 

Čtvrtá kapitola je rozdělena na dvě hlavní části a jsou v ní popsány vybrané způsoby 

ocenění. První část obsahuje stanovení ceny podle cenového předpisu, kterým je výše 

uvedený zákon a prováděcí vyhláška. Jsou zde popsány metody nákladová, porovnávací a 

kombinace nákladové a výnosové metody. Druhá část stanovuje hodnoty pomocí tržního 

ocenění. Metody nejsou součástí žádného předpisu, odráží skutečný stav v daném segmentu 

trhu. 

Pátá kapitola popisuje ocenění pozemků podle cenového předpisu (zákon o oceňování 

a prováděcí vyhláška) a Naegeliho metodou třídy polohy. 
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Šestou kapitolou začíná praktická část této diplomové práce. Jsou zde popsány 

lokality, kde se nacházejí oceňované rodinné domy. Jedná se o město Litomyšl a obce Osík a 

Lubná. 

V sedmé kapitole jsou detailně popsány vybrané oceňované rodinné domy. Jeden se 

nachází v Litomyšli, dva v Osíku a dva v Lubné. 

V osmé kapitole je vytvořena databáze 20 srovnatelných rodinných domů, které se 

nacházejí v okresu Svitavy a je zde popsán realitní trh v Litomyšli a okolí. 

V deváté kapitole jsou shrnuty a vyhodnoceny výsledky ocenění, které jsou vypočteny 

metodou nákladovou (dle oceňovacího předpisu), porovnávací (vyhláškovou), porovnávací 

(nevyhláškovou), cenou obvyklou a cenou časovou. Dále jsou zde stanoveny ceny pozemků, 

které tvoří s rodinnými domy jednotné funkční celky a to jak dle vyhlášky tak i tržně pomocí 

Naegeliho třídy polohy. Na závěr bude posouzeno, do jaké míry je cena obvyklá vybraných 

rodinných domů, zjištěná metodou přímého porovnání, ovlivněna vzdáleností od města 

Litomyšle. 

2  VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů 

2.1 ČÁST PRVNÍ 

2.1.1 Nemovitost 

Dle § 119 zákona č. 40/1969 Sb., občanského zákoníku, ve znění dnešních předpisů: 

,,(1)Věci jsou movité nebo nemovité. 

(2) Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.“ 

U nemovitostí vedených v katastru jsou pro právní úkony nemovitostí závaznými údaji  

- parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního 

území. [5, str. 18] 

2.1.2 Pozemek 

Dle § 27 odst. a) katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., se pozemkem rozumí: 

„ Část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní 

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

zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.“ 
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Dle § 2 odst. b), c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je stavební pozemek 

definován: 

„b) stavebním pozemkem je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a 

určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. 

c) zastavěným stavebním pozemkem evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební 

parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek 

a obytnými a hospodářskými budovami,“ 

Dle § 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se pro účely oceňování 

pozemky dělí na: 

„a) stavební pozemky, kterými jsou 

1. nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí v jednotlivých druzích 

pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění, je-li zvláštním 

odpisem stanovena nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku, je stavebním pozemkem pouze 

část odpovídající přípustnému limitu určenému k zastavění, 

 2. pozemky evidované v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěné plochy a 

nádvoří, v druhu pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již 

zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se 

stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu, 

 3. plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav 

v katastru nemovitostí, 

 b) zemědělské pozemky evidované v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina, 

 c) lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky evidované v katastru nemovitostí a 

zalesněné nelesní pozemky, 

 d) pozemky evidované v katastru nemovitostí jako vodní nádrže a vodní toky, 

 e) jiné pozemky, kterými jsou například hospodářsky nevyužitelné pozemky a neplodná 

půda, jako je roklina, mez s kamením, ochranná hráz, močál, bažina. 

 (2) Stavebním pozemkem pro účely oceňování není pozemek, který je zastavěný jed 

podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemními stavbami, které 
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nedosahují úrovně terénu, podzemními částmi a příslušenstvím staveb pro dopravu a vodní 

hospodářství netvořící součást pozemních staveb. Stavebním pozemkem pro účely oceňování 

není též pozemek zastavěný stavbami bez základů, studnami, ploty, opěrnými zdmi, pomníky, 

sochami apod. 

 (3) Pro účely oceňování se pozemek posuzuje podle stavu uvedeného v katastru 

nemovitostí. Při nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem 

se vychází při oceňování ze skutečného stavu.“ 

2.1.3 Parcela 

Dle § 27 odst. b), c), d) katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., se parcelou rozumí: 

„b) parcelou pozemek, který je geometricky a pohove určen, zobrazen v katastrální 

mapě a označen parcelním číslem, 

c) stavební parcelou pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří, 

d) pozemkovou parcelou pozemek, který není stavební parcelou,“ 

Geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území je určení tvaru a rozměru 

nemovitosti a katastrálního území, vymezených jejich hranicemi v zobrazovací rovině. 

Polohovým určením nemovitosti a katastrálního území je určení jejich polohy ve vztahu 

k ostatním nemovitostem a katastrálním územím. Výměrou parcely je vyjádření plošného 

obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Velikost 

výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. 

Výměra není závazným údajem katastru nemovitostí. [5, str. 20] 

2.1.4 Stavba 

Občanský zákoník č. 40/1969 Sb., ve znění dnešních předpisů, uvádí v § 119 odst. 2, 

že „nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“ a § 120 odst. 1, 

uvádí, že „součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by 

se tím věc znehodnotila“. Podle odst. 2 „stavba není součástí pozemku“. 

Dle § 2 odst. 3, 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., stavbou se rozumí: 

„Veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele 

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

účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí 

dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. Podle odst. 
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4 pak se v tomto zákoně stavbou rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené 

stavby.“ 

Dle § 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se pro účely oceňování stavby 

člení na: 

„a) stavby pozemní, kterými jsou 

1. budovy, jimiž se rozumí stavby prostorové soustředěné a navenek převážně 

uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými 

užitkovými prostory, 

2. venkovní úpravy, 

b) stavby inženýrské a speciální pozemní, kterými jsou stavby dopravní, vodní, pro 

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

další stavby speciálního charakteru, 

c) vodní nádrže a rybníky, 

d) jiné stavby.“ 

Stavbou se rozumí výsledek stavební činnosti, který lze rozdělit podle druhu, účelu a 

využití stavby, a především podle jeho využití v terénu, I když stavby tvoří funkční celek, pak 

v tomto případě podle funkčního a účelového využití musí jeden z nich zaujímat hlavní 

postavení stavby (např. rodinný domek, rekreační chata, garáž) a jiný postavení vedlejší (např. 

studna, kolna). Stavbou může být i stavba nepovolená, eventuálně nezkolaudovaná.[1, str. 5] 

Za počátek vzniku stavby u budov považujeme viditelně zřetelné obrysy a dispozice 

prvního nadzemního podlaží (1.NP). U 1.NP se požaduje alespoň úroveň jednoho metru 

výšky obvodových stěn, ale v některých případech je vyžadována plná výška obvodových 

stěn 1.NP. Pokud se sníží úroveň stěn pod 1 metr, lze tento okamžik považovat jako zánik 

stavby. [1, str. 5] 

V katastru nemovitostí (KN) se evidují údaje o stavbě: příslušnost do katastrálního 

území, údaje o parcele, číslo popisné nebo evidenční (u rekreačních chat a garáží), příslušnost 

k části obce, typ a způsob využití stavby, číslo listu vlastnictví, právní vztahy a další práva a 

souřadnice definičního bodu stavby v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-

JTSK). [5, str. 47] 
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2.1.5 Obestavěný prostor 

Obestavěný prostor stavby se označuje OP a udává se v m². Dle vyhlášky 

č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) je 

obestavěný prostor definován v příloze č. 1 

Obestavěný prostor stavby se vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní 

stavby Os, vrchní stavby Ov a zastřešení Ot. 

  OP = Os + Ov + Ot,                  (1.1) 

Obestavěný prostor základů se neuvažuje. Od obestavěného prostoru se neodečítají otvory a 

výklenky v obvodových zdech, lodžie, vsunuté balkóny, verandy, nezastřešené průduchy a 

světlíky do 6 m² půdorysné plochy. Do obestavěného prostoru se neuvažují balkóny a 

přístřešky vyčnívající průměrně nejvýše 0,5 m přes líc zdi, římsy, půlslovy, vikýře 

s pohledovou plochou 1,5 m² včetně, atiky, komíny a ventilace. Do obestavěného prostoru se 

připočítávají balkóny a nezakryté pavlače vyčnívající přes líc zdi více než 0,5 m, a to 

objemem zjištěným vynásobením půdorysné plochy výškou 1 m. [6] 

2.1.6 Zastavěná plocha 

Jedná se o výměru půdorysu nadzemní části stavby v m², kterou nemovitost zakrývá a 

označuje se ZP. 

Dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 

vyhláška) je zastavěná plocha definována v příloze č. 1: 

„(1) Zastavěnou plochou území se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího 

líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační 

přizdívky se nezapočítávají. 

(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními 

průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. 

(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními 

průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. 

Izolační přizdívky se nezapočítávájí. 
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2.1.7 Životnost stavby 

Při oceňování nemovitostí se životností stavby rozumí doba, která uplyne od vzniku 

stavby až do jejího zchátrání, za předpokladu, že po celou dobu existence stavby byla 

prováděna běžná údržba na stavbě. Předpokládaná životnost jednotlivých staveb při běžné 

údržbě a předpokládaná životnost konstrukcí a vybavení je uvedena ve vyhlášce 

č. 3/2008 Sb., v příloze č. 15 a v příloze č. 11 je uvedena životnost venkovních úprav. 

Životnost se udává v letech. Vyčleníme si pojmy, s kterými se setkáváme a to pojem prvky 

dlouhodobé a krátkodobé životnosti. [1, str. 55] 

Prvky dlouhodobé životnosti: Jedná se o prvky konstrukce, které se po dobu trvání 

stavby jako celku nemění a od těchto konstrukcí se odvíjí životnost stavby. Např. konstrukce 

základů, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce. V praktických případech se 

jedná o konstrukce, jako jsou stropy, krovy, nosná schodiště. [1, str. 55] 

Prvky krátkodobé životnosti: Jsou to ostatní konstrukce, u kterých se předpokládá 

minimálně jednou za dobu trvání stavby výměna nebo rekonstrukce. Např. okna, dveře, 

střešní krytina či oplechování, dešťové svody atd. [1, str. 56] 

2.1.8 Opotřebení stavby 

Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a 

předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Vyjadřuje pokles kvality a ceny vlivem 

používání, atmosférickými vlivy a změnami materiálu. Opotřebení se udává v % z hodnoty 

nové stavby. Výpočet se provede metodou lineární nebo analytickou. 

Při použití lineární metody se opotřebení rovnoměrně rozdělí na celou dobu 

předpokládané životnosti. Roční opotřebení se vypočte dělením 100% celkovou 

předpokládanou životností. Použije-li se pro výpočet opotřebení lineární metoda, opotřebení 

může činit nejvýše 85%. 

Opotřebení u inženýrských a speciálních pozemních staveb, studní, venkovních úprav 

a hřbitovních staveb se stanoví lineární metodou. 

Předpokládaná životnost při běžné údržbě činí zpravidla u budov, hal, rodinných 

domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými betonovými a ocelovými svislými 

nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů konstrukcí 80 let a méně. [9] a [6] 

Analytické opotřebení stavby spočívá ve výpočtu opotřebení podle objemových podílů 

konstrukcí a vybavení. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází z vyhlášky 
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č. 3/2008 Sb., přílohy č. 15, tabulky č. 1 až 6, kde jsou stanoveny objemové podíly konstrukcí 

a vybavení podle typů budov, hal, rodinných domů, rekreačních a zahrádkářských chat, 

vedlejších staveb a garáží. Objemové podíly konstrukcí a vybavení rodinných domů jsou 

uvedeny v tabulce č. 3 [1, str. 225] a [6]. Celkové opotřebení stavby se zjistí, jako vážený 

průměr opotřebení jednotlivých prvků stavby. Vahou jsou cenové podíly jednotlivých 

konstrukcí a vybavení, uvedené v příloze č. 15, vyhlášky č. 3/2008 Sb. [1] a [6] 

 

2.2 ČÁST DRUHÁ - CENA A HODNOTA 

2.2.1 Cena 

Ceny v ČR jsou upraveny zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. Přesnou definici nám 

vymezuje §1 odst. 2, tohoto zákona. 

„Cena je peněžitá částka 

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo 

b) zjištěná podle zvláštního právního předpisu k jiným účelům než k prodeji.“ 

 

Cena je peněžitá částka, která je požadovaná, nabízená nebo skutečně zaplacená za 

zboží nebo službu. Cena může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné 

osoby. Cena zůstává historickým faktem, i když je nebo není zveřejněná. Skutečně na trhu 

existovala nebo existuje. 

V současné době se cena v ČR stanoví dohodou, v některých případech oceněním 

podle zvláštního předpisu. [1, str. 47] a [3, str. 130] 

2.2.2 Cena zjištěná 

Cena zjištěná, také se někdy uvádí cena administrativní nebo úřední. Cena zjištěná se 

stanoví podle cenového předpisu, v současné době podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku. Prováděcím předpisem k zákonu č. 151/1997., o oceňování majetku je vyhláška 

Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (oceňovací vyhláška). [1, str. 47] 
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Cena zjištěná je v kontextu §1 odst. 3 písmeno a) zákona č. 151/1997 Sb., cenou 

ošetřenou zvláštním předpisem, který stanoví odlišný způsob oceňování. Před rokem 1990 

jiný způsob ocenění nemovitosti neexistoval. Byly exaktně stanoveny ceny, za které se 

prodávaly nebo vyvlastňovali i starší a opotřebované nemovitosti. Dnes je nejčastějším 

účelem administrativních cen zajistit tzv. daňovou spravedlnost, to znamená, aby každý plátce 

daně nebyl oproti ostatním zvýhodněn nebo naopak znevýhodněn. [10] 

Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů 

kromě lesů. Při koupi a prodeji nemovitosti lze vlastní cenu sjednat dohodou, i když výše 

ceny se liší předpis od předpisu. Libovolná cena neplatí u cen nemovitostí, které jsou plně 

nebo částečně hrazeny ze státního rozpočtu, státního fondu nebo jiných prostředků státu.      

[1, str. 50] 

2.2.3 Cena pořizovací 

Tuto cenu nazýváme též „cena historická“. Cena, za kterou bylo možno věc pořídit 

v době jejího pořízení. U nemovitostí, zejména staveb, se jedná o cenu v době jejich 

postavení, bez odpočtu opotřebení. S touto cenou se setkáváme v účetní evidenci. [1, str. 50] 

V zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 25 odst. 5 a) se rozumí: 

„pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením 

související“ 

2.2.4 Cena reprodukční 

Cenu reprodukční nazýváme „reprodukční pořizovací cenou“. Cena, za kterou by bylo 

možno pořídit stejnou nebo porovnatelnou novou věc v době ocenění, bez odpočtu 

opotřebení. Cenu staveb zjistíme pomocí agregovaných položek nebo podrobným 

položkovým rozpočtem. Reprodukční cenu nejčastěji zjišťujeme pomocí technicko-

hospodářských ukazatelů (THU). THU vychází z jednotkových cen za 1 m3 obestavěného 

prostoru, 1 m² zastavěné plochy apod. U věcí movitých se zjistí zpravidla cenovým 

porovnáním. [1, str. 51] a [3, str. 134] 

V zákoně o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 25 odst. 5 b) se rozumí: 

„reprodukční pořizovací cenou cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje“. 
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2.2.5 Cena obvyklá 

V zákonu o oceňování majetku se nazývá „obvyklá cena“ a v zákonu o cenách ji 

najdeme pod názvem „tržní cena“ nebo „cena obecná“. Je to cena, za kterou je možno stejnou 

nebo podobnou věc koupit nebo prodat v daném místě a čase. 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je řečeno: 

Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob 

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

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

obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují 

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

mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv 

zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího 

nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí 

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

Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající 

z osobního vztahu k nim. 

Je nutné si uvědomit, že pro stanovení obvyklé ceny neexistuje žádný schválený nebo 

oficiální předpis. K dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. Ve 

většině případů se obvyklá cena zjišťuje porovnáním s již realizovanými prodeji a koupěmi 

obdobných věcí v daném místě a čase, pokud jsou k tomu dostupné informace. Jestliže tyto 

informace nejsou dostupné od staticky významného souboru porovnatelných nemovitostí, je 

zapotřebí použít náhradní metodiku. V zahraničí i v tuzemsku, se uvažuje jako cena obvyklá 

průměr mezi hodnotou věcnou a výnosovou. V současné době, kdy věcná hodnota je větší než 

výnosová, se využívá váženého průměru, kde se výnosové hodnotě přiřadí větší váha.            

[1, str. 52-53] a [3, str. 135] 

2.2.6 Výchozí cena 

Při výpočtu některých cen je výchozí cena pojem pro cenu nové stavby, bez odpočtu 

opotřebení a označuje se CN, tj. cena nákladová. Od výchozí ceny, zejména pro výpočet 

věcné hodnoty představující technickou stránku nemovitosti, se odečítá opotřebení 

(znehodnocení). Na opotřebení stavby má vliv stáří staveb, životnost i technický stav 

stavby. [1, str. 54] a [11] 
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2.2.7 Jednotková cena a základní cena 

Jednotkovou cenou je ceny za měrnou jednotku - m³, m², m, ks, ha, t. Jedná se o 

obestavěný prostor objektů, zastavěné plochy pozemků a plotů, délky trasy inženýrských sítí a 

hloubky studní, šachty a další. 

Základní cena je jednotková cena pro objekt standardního provedení stanovená podle 

předpisu. Základní cena je uvedena ve vyhlášce č. 3/2008 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Jednotkové ceny lze různě upravovat 

pomocí koeficientů, srážek a přirážek a z takto upravené jednotkové ceny získáme základní 

cenu upravenou (ZCU). [1, str. 54] 

2.2.8 Hodnota 

Hodnota není skutečně zaplacenou, požadovanou nebo nabízenou cenou. Jeto 

ekonomický pojem, vyjadřující peněžní vztah mezi zbožím a službami, které lze koupit na 

jedné straně a těmi, kdo je kupují a prodávají na straně druhé. Hodnota není skutečností, ale 

odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní hodnoty. Z ekonomického 

hlediska hodnota vyjadřuje užitek, prospěch vlastníka zboží nebo služby k datu, ke kterému se 

odhad hodnoty provádí. Nelze tedy hovořit o přesném čísle, ale pouze o možném optimálním 

rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích či pravděpodobných limitech v závislosti na 

tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána.             

[1, str. 47] a [3, str. 130] 

Na trhu existuje několik hodnot a záleží pouze, jak jsou definovány (např. výnosová 

hodnota, věcná hodnota, střední hodnota, tržní hodnota apod.), přitom každá z nich může být 

vyjádřena úplně jiným číslem. Při oceňování je velmi důležité přesně definovat, jaká hodnota 

se zjišťuje. [1, str. 47] a [3, str. 130] 

 

2.2.9 Věcná hodnota 

Nazývána též jako „substanční hodnota“, dle právního názvosloví „časová cena“ věci. 

„Reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně 

opotřebené věci stejného staří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o 

náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci“. 
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Podle zákona o oceňování § 2 odst. 3 a) je obdobou této ceny „cena zjištěná 

nákladovým způsobem“ bez koeficientu prodejnosti Kp. 

Věcná hodnota vypovídá zejména o přiměřených nákladech na pořízení nemovitosti, 

snížených u staveb o opotřebení odpovídající technickému stavu. Takto stanovená cena pro 

odhad obvyklé ceny není tak významná, protože nerespektuje situaci na trhu s nemovitostmi 

v dané lokalitě. [1, str. 51] 

2.2.10 Výnosová hodnota 

Můžeme se setkat s názvem „kapitalizovaná míra zisku“ nebo „kapitalizovaný zisk“. 

Výnosová hodnota je čistě ekonomickým posouzením, nezávislým na nákladech na pořízení 

nemovitosti. Reprezentuje částku, kterou by bylo třeba uložit do peněžního ústavu, aby 

budoucí výnosy v jednotlivých letech byly stejné, jako předpokládané čisté příjmy 

z oceňované nemovitosti. Význam tohoto ocenění je závislý na záměru investora a využití 

oceňované nemovitosti k podnikání. V případě využití nemovitosti pro bytové účely se 

obecně očekává nižší výnos z pronájmu, než při využití např. pro administrativu. [12] 

Výnosová hodnota se zjistí u nemovitostí, se kterými je dobře hospodařeno v daném 

místě a čase, z dosaženého ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz. Do 

těchto nákladů na provoz by se měli zahrnout odpisy, správa nemovitostí, daň z nemovitostí, 

průměrná roční údržba, pojištění apod. Výnosová hodnota se označuje Cv a vypočte se 

z čistého zisku, pokud bude konstantní a trvalý i v následujících letech, podle vzorce: 

 

                 čistý zisk z nájmu nemovitosti za rok 

CV =  ———————————————  × 100 %        (1.2) 

              úroková míra v % za rok 

 

Určení hodnoty nemovitosti pomocí míry je problematické zejména v období vyšší 

inflace, protože nelze přesně určit, jak se nájemné bude vyvíjet do budoucna. [1, str. 51-52] 
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3  ZNALCIA ODHADCI 

V současné době se setkáváme se dvěma druhy odborníků, kteří působí v oceňování, 

jsou to odhadci a znalci. V této kapitole je vysvětlena jejich činnost, rozdíly a nastínění 

problému s vývojem legislativy. 

3.1 ZNALEC A ZNALECKÁ ČINNOST 

Znalec je kvalifikovaný odborník, který je po prokázání znalosti v oboru jmenován do 

funkce podle zvláštních předpisů. V oboru ekonomika – ceny a odhady, kam patří oceňování 

nemovitého majetku, lze znalce považovat za nejkvalifikovanější osobu. 

Znalec zpracovává znalecké posudky pro soud a místní orgány, posudky jsou opatřeny 

kulatým razítkem se státním znakem, evidovaným ve znaleckém deníku. Znalec ve své práci 

zohledňuje svůj nezávislý a objektivní názor s využitím všech svých odborných znalostí, 

podkladů, technických možností a dostupných údajů. Znalec může být požádán namísto 

soudu a státního orgánu o vypracování znaleckého posudku také občanem nebo organizací. 

V takovéto situaci se musí jednat o posuzování v souvislosti se zamýšleným právním úkonem, 

jinak se totiž nejedná o znaleckou činnost.[4] 

3.1.1 Jmenování a odvolání znalce 

Do funkce znalce je osoba jmenována ministrem spravedlnosti nebo předsedou 

krajského soudu. Jmenování probíhá na základě výběru mezi osobami, které splňují 

podmínky. Tyto podmínky jsou 4 a vyjmenovává je zákon o znalcích a tlumočnících.           

[3, str. 13] 

„Jmenovat znalcem nebo tlumočníkem lze toho, kdo: 

a) je československým státním občanem, 

b) má potřebné znalosti a zkušenosti z oboru (jazyka), v němž má jako znalec 

(tlumočník) působit; především toho, kdo absolvoval speciální výuku pro 

znaleckou (tlumočnickou) činnost, jde-li o jmenování pro obor (jazyk), v němž je 

taková výuka zavedena, 

c) má takové osobní vlastnosti, které dávají předpoklad pro to, že znaleckou 

(tlumočnickou) činnost může řádně vykonávat, 

d) se jmenováním souhlasí.“[7] 
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Při jmenování osoba skládá znalecký slib, který stvrzuje svým podpisem a obdrží 

jmenovací listinu, která slouží k objednávce znalecké pečeti. Dále je znalec seznámen se 

zněním znalecké doložky, obdrží znalecký deník, průkaz znalce a následně je zapsán do 

seznamu znalců. Ve znaleckém slibu se znalec zavazuje mlčenlivostí o skutečnostech, které se 

při výkonu své znalecké činnosti dověděl. 

Zákon o znalcích a tlumočnících také stanoví 5 důvodů, pro které je možno znalce 

z jeho funkce odvolat a následně vyškrtnout ze seznamu znalců. 

• Pokud se v dostatečné míře prokáže, že nebyly splněny podmínky pro jmenování nebo 

tyto podmínky odpadly. 

• Pokud nastaly skutečnosti, pro které znalec nemůže svoji práci trvale vykonávat. 

• Znalec přes upozornění neplní své povinnosti. 

• Pokud organizace, kde je znalec zaměstnán, prokáže, že mu výkon jeho funkce brání 

v řádném plnění pracovních povinností. 

• Znalec požádá o své odvolání. [7] 

O vykonání samotného zproštění funkce a o odvolání rozhoduje ten, kdo znalce 

jmenoval. Po doručení rozhodnutí znalec vrátí rozpracované spisy, uzavře znalecký deník a 

spolu se znaleckou pečetí je odevzdá krajskému soudu nebo Ministerstvu spravedlnosti. Proti 

odvolání znalce neexistuje žádný opravný prostředek. [3, str. 18] 

3.1.2 Znalecký posudek 

Náležitosti znaleckého posudku jsou upraveny § 13 vyhlášky č. 37/1967 Sb., 

k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Znalecký posudek má dvě části. Nález, kde 

znalec popíše zkoumaný prvek a skutečnosti, ke kterým přihlížel. A posudek, kde jsou 

uvedeny otázky, které mají být zodpovězeny i s jejich odpověďmi. 

Pokud je znalecký posudek v písemné podobě. Musí mít formu sešitu opatřeného 

sešívací šňůrou, připevněnou k zadní straně posudku a přetištěnou znaleckou pečetí. Všechny 

strany posudku musí být očíslované. Na závěr musí znalec přiložit znaleckou doložku. Pokud 

podaný znalecký posudek tyto náležitosti nemá, jedná se o posudek vadný. 

Vadný může znalecký posudek být i z důvodů obsahových náležitostí. Nejdůležitější 

věc je, aby byl znalecký posudek přezkoumatelný a byly využity všechny zdroje a podklady, 

které jsou k dispozici. Dále posudek musí být jasný, úplný s přihlédnutím k platným 
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předpisům. Pokud má posudek nějakou vadu, přizve se znalec k vysvětlení nebo doplnění, 

popřípadě se přizve jiný znalec nebo znalecký ústav. [3, str. 104-105] 

3.1.3 Znalecké ústavy 

Podle zákona o znalcích a tlumočnících mohou znaleckou činnost vykonávat dva 

druhy ústavů. Prvním jsou ústavy specializované na znaleckou činnost a druhým ústavy 

kvalifikované pro znaleckou činnost. Ty mají jinou hlavní náplň, ale v případě, že o to státní 

orgán požádá, jsou oprávněni podat znalecký posudek. Jedná se např. o vysoké školy a 

výzkumné ústavy. 

Znalecké ústavy jsou zapsány v seznamu Ministerstva spravedlnosti. Posudky 

podávají vždy písemně a za jejich správnost a včasnost odpovídá celá organizace. V posudku 

se pouze uvede, kdo v případě potřeby potvrdí před státním orgánem správnost posudku nebo 

podá potřebná vysvětlení. 

3.1.4 Vývoj legislativy 

Znalecká a tlumočnická činnost se řídí zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a 

tlumočnících, který upravuje jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků, výkon znalecké a 

tlumočnické činnosti a základní zásady odměňování znalců a tlumočníků. Podrobnosti dále 

stanoví vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 

vyhlášek č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb. a č. 77/1993 Sb. Platná právní úprava se vztahuje 

jak na znaleckou a tlumočnickou činnost vykonávanou v řízení před soudy a dalšími státními 

orgány, popř. jinými orgány veřejné správy, tak na znaleckou a tlumočnickou činnost 

prováděnou v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob. 

Vlastní postup při přibrání nebo ustanovení znalce anebo tlumočníka v soudním nebo 

ve správním řízení a jejich postavení v řízení upravují především příslušné procesní předpisy, 

zejména trestní řád, občanský soudní řád a správní řád. [13] 

3.2 ODHADCE 

Odhadce je kvalifikovaný odborník, který má potřebnou způsobilost a zkušenosti 

provádět oceňovací činnost. 

Odhadce není, na rozdíl od znalce, jmenován nějakým státním orgánem, ale byl mu 

vydán živnostenský list na činnost „Oceňování majetku“. Do 1. července 2008 se jednalo 

o činnost koncesovanou, po tomto datu již byly podmínky pro udělení zmírněny a jedná se jen 
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o činnost vázanou na předchozí vzdělání, například technického nebo ekonomického směru. 

Odhadci nemohou zpracovávat znalecké posudky, nemohou se vyjadřovat kupř. k ceně 

zjištěné podle zvláštních předpisů (stanovení základu majetkových daní) a působí tedy jako 

cenoví nebo techničtí poradci. Na současném realitním trhu odhadci pracují hlavně pro banky 

a spořitelny a jsou těmito institucemi najímáni, aby prováděli tržní ocenění pro zajištění úvěrů 

nemovitými zástavami. Vzhledem k počtu úvěrů nemohou totiž tuto činnost znalci kapacitně 

zajistit. [14] 

Pro oceňování nemovitého majetku je třeba: 

„a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na 

oceňování majetku, nebo 

b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního 

právního předpisu v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování 

majetku dané kategorie, nebo 

c) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední odborné vzdělání 

s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, 

a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpis v 

rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo 

d) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, 

a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních 

roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo 

e) vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, 

a 2 roky praxe v oboru, nebo 

f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 

předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 

živnost provozována, a 5 let praxe v oboru.“[8] 
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V oblasti oceňování majetku v České republice se stále zvyšuje konkurenční prostředí 

a to vlivem přibývání kvalifikovaných osob, mimo znalců, jmenovanými krajskými soudy či 

ministerstvem spravedlnosti, přibývají i odhadci majetku, kteří pracují na základě 

živnostenského zákona. Úspěch jak znalců, tak i odhadců je závislý na přízni klientů soudů, 

podniků či jednotlivců. S ohledem na objem a finanční zajímavost zpracovávaných ocenění 

lze předpokládat největší zájem odhadců majetku na práci pro privátní klientelu např. podniky 

a banky. [15] 

Na konec této podkapitoly je nutno říci, že činnost znalce a odhadce je odlišná. 

Odhadce nemá tak velkou odpovědnost, kterou by musel přijmout znalec za provedení 

nekvalitní činnosti. Odhadce nesmí podat jako konečný výsledek své práce znalecký posudek. 

Jeho závěry se musí nazývat jinak např. odhad, ocenění apod. Je nutné si uvědomit, že znalci 

a odhadci jako skupina nepůsobí vedle sebe, ale vzájemně se prolínají. V praxi je tedy 

poměrně časté, že znalec vykonává profesi odhadce. V tuzemsku též neplatí, že kdo splní 

zákonem všechny předepsané povinnosti, bude jmenován. 

 

4  ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P ŘEDPISY PŘI OCEŇOVÁNÍ 

NEMOVITOSTÍ 

4.1 ZÁKON Č. 151/1997 SB., O OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 121/2000 Sb., 237/2004 Sb., 

257/2004 Sb. a č. 29/2007. 

Předmět úpravy je vymezen v § 1 tohoto zákona: 

„Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen 

“majetek“) a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. [1] Odkazují-li tyto předpisy na 

cenový nebo zvláštní předpis pro oceňování majetku nebo služby k jinému účelu než pro 

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

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

příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany“. 

Zákon se nevztahuje na sjednávání cen a předmětem pro oceňování nejsou přírodní 

zdroje, výjimku zde tvoří lesy. Sjednávání cen upravuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 



 

27 

znění zákona č. 135/1994 Sb. ustanovení u tohoto zákona se nepoužijí v případech, kdy 

zvláštní předpis stanový odlišný způsob oceňování nebo při převádění majetku podle 

zvláštního předpisu (např. zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiní 

osoby apod.). [6] 

4.2 VYHLÁŠKA Č. 3/2008 SB. 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), jak 

vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. 

a č. 387/2011 Sb. 

Předmět úpravy je vymezen v § 1 tohoto zákona: 

„tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při 

uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb“. 

Prováděcí vyhláška č. 3/2008 obsahuje 39 příloh. S účinností od 1. ledna 2012 vyšla 

novela oceňovací vyhlášky č. 387/2011 Sb. 

4.3 ZÁKON Č. 526/1990 SB., O CENÁCH 

Předmět úpravy je vymezen v § 1 tohoto zákona: 

„Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací a 

služeb (dále jen “zboží“) pro tuzemský trh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného 

pro vývoz.“ 

Ve čtvrté části tohoto zákona jsou uvedeny přestupky a správní delikty, včetně 

peněžité pokuty. 

 

5  VYBRANÉ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

Existuje několik způsobů oceňování nemovitostí a pozemků. Použití konkrétního 

způsobu závisí vždy na požadovaném výsledku oceňovacího posudku neboli na účelu, pro 

který byl posudek vypracován. Existuje řada metod pro určení ceny nemovitostí, které jsou 

popsány dále v textu. 
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Je-li posudek vyžádán soudem za účelem dědického řízení, zvolíme ocenění podle 

cenových předpisů, protože zákon zde neponechává prostor pro jinou možnost ocenění. 

V případě, kdy je posudek vyžádán potenciálním investorem, pravděpodobně zvolíme tržní 

výnosový přístup, neboť investora zajímá výnosová hodnota investice a nákladová hodnota. 

Nebude ho totiž zajímat, za kolik byla nemovitost postavena. [16] 

 

5.1 OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE CENOVÉHO P ŘEDPISU 

Oceňování podle cenových předpisů není ve světě příliš běžné, vyjma České republiky 

a některých zemí bývalého východního bloku. Cena zjištěná cenovými předpisy nemusí 

odpovídat skutečné tržní hodnotě nemovitosti a odchylky i o 50 – 100 % nejsou výjimkou. 

Tento přístup k oceňování nemovitostí je upraven zákonem č. 151/1997 Sb., zákon o 

oceňování majetku a aktuálně vyhláškou č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška. Odvolává-li se 

libovolný zákon právě na užití oceňovací vyhlášky, nemůžeme volit jiný způsob. V praxi je 

možno se s tímto přístupem setkat nejčastěji u soudu (dědické řízení, vypořádání majetku, 

vklad do společnosti) a na finančním úřadě (daň z nemovitosti). [16] 

5.1.1 Nákladový způsob 

Pomocí nákladového způsobu se oceňují budova a hala, inženýrská a speciální 

pozemní stavba, rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek, rekreační chata a 

zahrádkářská chata, vedlejší stavba, garáž, studna, venkovní úprava, hřbitovní stavba a 

hřbitovní zařízení, kulturní památka, byt a nebytový prostor, rybník, malá vodní nádrž a 

ostatní vodní dílo, rozestavěná stavba, stavba určená k odstranění, jiná stavba, stavba bez 

základů, stavba z více konstrukčních systémů, stavba s víceúčelovým užitím, opotřebení 

stavby. [6] 

Dle § 5 vyhlášky č. 3/2008., se cena rodinného domu, jehož obestavěný prostor je 

větší než 1100 m3 nebo které patří k původní zemědělské usedlosti anebo jejichž indexovaná 

průměrná cena není uvedena v příloze č. 20a  v tabulce č. 1 a cena rozestavěného rodinného 

domu se zjistí vynásobením počtu m3 obestavěného prostoru, určeného způsobem uvedeným 

v příloze č. 1, základní cenou uvedenou v příloze č. 6, stanovenou v závislosti na druhu 

konstrukce a upravenou podle odstavce 2 výše uvedeného § 5. [6] 

Nákladový způsob obecně vychází z nákladů, které by bylo nutné vynaložit na 

pořízení předmětu ocenění a dle jeho stavu ke dni ocenění. Oceňování stavby vychází ze 
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základní ceny (ZC) podle přílohy č. 6, za měrné jednotky stavby nebo z nákladů na pořízení 

stavby. Ve výpočtu zohledňujeme stáří stavby, velikost stavby (obestavěný prostor), její 

charakter, vybavení, polohu, prodejnost a změnu cen. Ve výpočtu je potřeba také zohlednit 

technické opotřebení stavby. Nákladovým způsobem se oceňují stavby, jejichž obestavěný 

prostor je větší než 1100 m3. [6] 

 

Základní cena rodinného domu uvedená v příloze č. 6 se vynásobí koeficienty K4, K5, 

K i, Kp pomocí vzorce: 

ZCU = ZC×K4×K5×K i×Kp,          (4.1) 

kde 

ZCU… základní cena upravená, 

ZC… základní cena dle přílohy č. 6, 

K4… koeficient vybavení stavby se vypočte podle vzorce 

K5… koeficient polohový podle přílohy č. 14, 

Ki… koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38, 

Kp… koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39. 

K4 = 1+(0,54×n),         (4.2) 

kde 

 1 a 0,54 jsou konstanty, 

 n … součet objemových podílů konstrukcí a vybavení, uvedených v příloze č. 15 

v tabulce č. 3, s nadstandardním vybavením, snížený o součet podílů konstrukcí a vybavení 

s podstandardním vybavením. 

a) není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena       

konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8  

písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a 

připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových 

podílů nemění, 

b) je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek 

nákladů standardního provedení podle přílohy č. 6, odečte se její objemový podíl 
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příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle 

bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a), 

c) chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí 

se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových 

podílů.[6] 

Výše koeficientu K4 je omezena hodnotami od 0,80 do 1,20, které lze přeskočit jen 

výjimečně na základě průkazného zdůvodnění, kterým může být zejména fotodokumentace, 

výčet a podrobný popis jednotlivých konstrukcí a vybavení s podstandardním, resp. 

Nadstandardním provedením. [6] 

Jestliže je rodinný dům užíván i k jiným účelům než k bydlení v rozsahu, který nemění 

charakter jeho užívání, celá stavba se ocení jako rodinný dům. Pokud dojde ke změně 

charakteru užívání, stavba se ocení podle § 3 příslušné vyhlášky. [6] 

 

5.1.2 Porovnávací způsob 

Při ocenění porovnávacím způsobem se porovnávají oceňované nemovitosti s tzv. 

„etalonem“, (stejná nebo podobná nemovitost a cena sjednaná při jeho prodeji), který je 

stanoven vyhláškou. Oceňovat nemovitost se může i odvozením z ceny jiné funkčně 

související nemovitosti. 

Oceňování porovnávacím způsobem, dle vyhlášky č. 3/2008 Sb., § 26a, se cena 

dokončeného rodinného domu, s výjimkou těch, které patří k původní zemědělské usedlosti a 

o obestavěném prostoru do 1100 m³, určí vynásobením počtu m³ obestavěného prostoru 

rodinného domu podle určeného způsobu, který je uveden v příloze č. 1, indexovanou 

průměrnou cenou uvedenou v příloze č. 20a a upravenou podle odstavce 2. V této ceně je 

zahrnuto standardní vybavení rodinného domu uvedené v příloze č. 6. 

Cena upravená se zjistí podle vzorce: 

 CU = IPC × I ,                    (4.3) 

kde CU…cena upravená za m³ obestavěného prostoru, 

 IPC …indexovaná průměrná cena podle přílohy č.20a tabulky č. 1,  

 I …index cenového porovnání se stanoví podle vzorce: 
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 I = IT× IP× IV,          (4.4) 

kde IT … index trhu a stanoví se podle vzorce: 

 ∑
=

+=
3

1

1
i

iT TI ,          (4.5) 

kde Ti … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu trhu z přílohy č. 18a        

tabulky č. 1; 

 IP … index polohy podle vzorce: 

∑
=

+=
n

i
ip PI

1

1 ,           (4.6) 

kde Pi … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu polohy dle přílohy č.   

18a tabulky č. 3, 4, 5 a 6 v návaznosti na účel užití stavby a podle ve které obci 

se rodinný dům nalézá; 

 n … celkový počet znaků v příslušné tabulce; 

 IV … index konstrukce a vybavení se stanoví podle vzorce: 

13

12

1

1 VVI
i

iV ×






 += ∑
=

,        (4.7) 

kde Vi … hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení        

z přílohy č. 20a tabulky č. 2. 

Popisy hodnocených znaků, charakteristik jejich kvalitativních pásem a jejich 

hodnoty jsou uvedeny v tabulkách příslušných příloh. Hodnota i-tého znaku se určí 

začleněním nemovitosti podle jejích charakteristik do kvalitativního pásma znaku. Indexy se 

pro další výpočet zaokrouhlují na tři desetinná místa. Není-li indexovaná průměrná cena 

rodinného domu uvedena v příloze č. 20a tabulce č. 1 nebo je-li na pozemcích ve funkčním 

celku s nimi stavba určená nebo užívaná pro podnikání, zjistí se jejich cena podle § 5. Cena 

rodinného domu, která se zjistí porovnávacím způsobem, zahrnuje i cenu venkovních úprav, 

tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č. 11, kromě položek č. 15, 19, 21, 23, a 34 a 

také cenu vedlejších staveb, které tvoří jeho příslušenství za podmínky, že součet výměr jejich 

zastavěných ploch není větší než 25 m2. Pokud je součet výměr zastavěných ploch všech 

vedlejších staveb tvořících příslušenství k rodinnému domu větší než 25 m2, takovéto stavby 
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se ocení samostatně podle části druhé. Pozemky a trvalé porosty se ocení též samostatně podle 

části třetí a páté.[6] 

5.1.3 Konbinace nákladového a výnosového způsobu 

Je-li pronajata celá stavba, popřípadě s příslušenstvím a pozemkem, jejíž cena se určí 

nákladovým způsobem podle § 3, ocení se kombinací nákladového a výnosového způsobu. 

V případě, kdy stavba nebo její převažující část je stavbou typu F, H, J, R, S, Z podle přílohy 

č. 2 nebo typu C, I, J podle přílohy č. 3 a je částečně pronajata, popřípadě s příslušenstvím a 

pozemkem v souladu s vlastním účelem užití, ocení se taková stavba rovněž kombinací 

nákladového a výnosového způsobu. Pokud není stavba vyjmenovaných typů pronajata a její 

stavebně technický stav pronajmutí umožňuje, ocení se kombinací nákladového a výnosového 

způsobu. Nájemné za nepronajaté plochy se dopočte ve výši obvyklého nájemného podle § 2 

odst. 1 zákona. 

Cena nemovitostí uvedených výše zjištěná výnosovým způsobem se vypočte podle 

vzorce: 

 CV =(N / P) × 100,          (4.8) 

kde CV … cena zjištěná výnosovým způsobem, 

 N … roční nájemné upravené podle následujících odstavců, 

 P … míra kapitalizace v procentech uvedení v příloze č. 6. 

Roční nájemné se zjistí z nájemní smlouvy nebo z jiných dokladů o placení 

nájemného. Postup podle § 2 odst. 1 je v případě, kdy nejsou doklady o placení nájemného 

k dispozici, nebo v nich je nájemné nižší než obvyklé. Do ročního nájemného se nezahrnují 

ceny služeb poskytovaných s užíváním pronajatých nemovitostí. Roční nájemné zjištěné za 

celou stavbu podle odstavců 2 a 3 § 22 se sníží o 40% a o nájemné z pozemku, je-li jiného 

vlastníka. Při výpočtu se vychází ze skutečně zastavěných ploch stavbami oceňovanými podle 

§ 22 odst. 1 až 3. Celkový odpočet nesmí být vyšší než 50 % z ročního nájemného zjištěného 

podle odstavců 2 a 3 § téhož paragrafu. 

Výsledkem této metody je administrativní cena, která byla určena na základě použití 

nákladového a výnosového způsobu. Základ pro ni tvoří cena zjištěná výnosovým způsobem, 

která může být upravena rozdílem mezi cenou zjištěnou výnosovým a nákladovým způsobem 

bez koeficientu prodejnosti. Způsob výpočtu ceny se provede dle přílohy č. 17 v tabulce č. 2 

podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.[6] 
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5.2 OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PODLE TRŽNÍCH ZP ŮSOBŮ 

Existuje celá řada možných přístupů řešení k problematice oceňování nemovitostí, 

které vyplývají z odborné literatury. „Volba konkrétního přístupu či metody vždy závisí na 

požadovaném výsledku oceňovacího posudku aneb na účelu, za kterým byl posudek 

vyhotoven. Je-li posudek vyžádán soudem za účelem dědického řízení, budeme volit ocenění 

na bázi cenových předpisů, neboť zákon zde neponechává prostor jiné volbě. Je-li posudek 

vyžádán potenciálním investorem, budeme volit s největší pravděpodobností tržní výnosový 

přístup, neboť investora zajímá výnosová hodnota investice a nákladová hodnota (za kolik 

byla nemovitost postavena) zde nebude hrát žádnou roli.“[16] 

Tržní hodnota vyjadřuje cenu, za kterou by bylo možné nemovitosti a jiné stavby 

prodat na základě soukromého smluvního aktu mezi prodávajícím a kupujícím, kteří by měli 

smlouvu sjednávat nestranně. 

Tržní hodnota nemovitosti je ovlivňována celou řadou faktorů: 

• politicko-správní vlivy (územní plánování, stavební řád, daňová politika, životní 

prostředí, veřejné zájmy atd.), 

• ekonomické vlivy (zaměstnanost, kupní síla, situace ve stavebnictví, životní úroveň, 

inflace atd.), 

• sociálně-demografické vlivy (vývoj populace, velikost rodin, standard bydlení), 

• fyzikální vlivy (poloha, rozsah, velikost, způsob zástavby, topografie, doprava, životní 

prostředí, stáří staveb atd.).[16] 

 

Podrobná analýza trhu je důležitým faktorem, který se musí provést před samotným 

odhadem tržní hodnoty nemovitosti. Rozhodující vliv na hodnotu nemovitosti má samozřejmě 

stav nabídky a poptávky po nemovitostech. Z hlediska trhu je možné provést ocenění pomocí 

porovnávací metody (nevyhláškové), výnosové metody nebo pomocí nákladové metody. 

5.2.1 Výnosový způsob 

Výnosová hodnota reprezentuje čistě ekonomický, podnikatelský pohled na vlastnictví 

nemovitosti jako věci, která má přinášet výnos. Určuje jí velikost kapitálu, který při uložení 

na danou úrokovou míru (míru kapitalizace) by v budoucnu umožňoval vyplatit takové 

částky, které by byly rovny výnosům, jež by přinášela nemovitost. Výpočet výnosové 

hodnoty se provádí zpětně, tzn. součtem všech předpokládaných čistých budoucích výnosů 
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z pronájmu nemovitostí. Výnosy jsou odúročeny (diskontovány) na současnou hodnotu, 

z důvodu toho, že budou uskutečněny v budoucnosti. Současná hodnota je částka, která je 

třeba dnes uložit, aby v budoucnu bylo možno tento předpokládaný výnos 

vyplatit. [1, str. 267] 

„výnosová hodnota nemovitosti je součtem diskontovaných (odúročených) 

předpokládaných budoucích čistých výnosů z jejího pronájmu.“[1, str. 267] 

Jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě (úrokové míře, míře kapitalizace) 

uložit do peněžního ústavu na složené úrokování, aby nám bylo v budoucnu umožněno 

v jednotlivých letech vybrat stejné částky, jako jsou v těchto letech předpokládané budoucí 

výnosy z nemovitosti. 

Nejjednodušší výpočet pro výnosovou hodnotu, který používali již naši předci a 

používá se i dnes, má následující tvar: 

 

CV [Kč] = 
�����č���ý 
ý��������
������ ��č/����

ú����
á �í�� �% �.�.�
× 100%   (4.9) 

Tento vztah platí pouze za dvou předpokladů a to v případě, kdy výnosy jsou po celou 

dobu konstantní a v případě, kdy předpokládaná doba těchto výnosů je dlouhá (proto se vztah 

nazývá „věcná renta“). Pro jiné případy nelze vzorec použít.[1, str. 268] 

Pro výpočet základních vztahů výnosové hodnoty předpokládáme, že nemovitost 

nebude prodána, bude provozována prakticky po neomezenou dobu. Pak existují dvě 

možnosti. První je v případě kdy víme, nebo alespoň důvodně můžeme předpokládat – 

extrapolovat do budoucna, jaká bude výše čistého výnosu pro jistou dobu. Za druhé 

uvažujeme čistý výnos stejný jako v současnosti, s tichým předpokladem, že se bude zvyšovat 

úměrně inflaci. Obecný vztah vypadá následovně: 

 CV = �∑ ��/ �� 
�!"                   (4.10) 

kde 

CV … výnosová hodnota (cena zjištěná výnosovým způsobem), 

n … počet budoucích roků, po které budou dosahovány výnosy, 

t … rok, ze kterého se počítá výnos, 

zt … zisk (čistý výnos) předpokládaný v roce t, 
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q … úročitel (q = 1 + i = 1 + u / 100) 

 Konstantní výnos po neomezenou dobu (věcná renta, prostá výnosová hodnota, 

předpokládá se bez prodeje na konci. Výpočet věcnou rentou lze provést za předpokladu, že 

po dostatečně dlouhou dobu je předpoklad dosahování konstantních výnosů. 

  CV = z / i 

 kde 

 CV … výnosová cena 

 z … zisk 

 i … úroková sazba setinná 

 Ve výnosovém přístupu je nejdůležitější prognóza budoucího užitku nemovitosti, který 

je vyjádřen velikostí předpokládaného budoucího výnosu, jeho spolehlivostí a stabilitou. 

Výnosová hodnota neuvažuje vynaložené náklady, reprezentuje čistě ekonomicky pojatý 

názor na tvorbu ceny.[17] 

 

5.2.2 Porovnávací (komparativní) způsob 

Obecně tento způsob ocenění nazýváme porovnávací, srovnávací anebo též 

komparativní. 

„podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jedním ze způsobu oceňování je 

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

předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné 

funkčně související věci.“ [1, str. 327] 

Ocenění se provede tak, že se věc porovná s obdobnými, k datu ocenění volně 

prodávanými věcmi. Základ obdobné věci je tvořen na základě řady hledisek: 

- Druh a účel věcí 

- Koncepce a technické parametry 

- Materiál 

- Kvalita provedení 

- Podmínky výroby (kusová, sériová apod.) 

- Technický stav (opotřebení, stav údržby, vady) 

- Opravitelnost 
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- Dostupnost náhradních dílů 

- U nemovitostí dále jejich velikost, využitelnost, umístění a projevy okolí. 

Porovnání u věcí movitých je jednodušší z toho důvodu, že jsou vyráběny a prodávány 

zpravidla sériově (věci vyrobené v téže době se vzájemně neliší), ve větším počtu. Existence 

rozsáhlejšího trhu má za následek to, že jsou známy ceny movitých věcí nových a obvykle i 

použitých. Movité věci se dají volně přemístit, čímž se jejich ceny ve velké oblasti příliš 

neliší. Jen malou část movitých věcí tvoří takové, které nejsou předmětem trhu. 

Nemovitosti nejsou přemístitelné, z čehož vyplývá, že cena nemovitosti je velmi 

závislá na její poloze. Toto tvrzení platí nejvíce u nemovitostí obchodních, jen o něco méně u 

nemovitostí obytných a nejméně u nemovitostí výrobních, kde je nejdůležitější faktor 

dopravní spojení. Pokud je to možné, snažíme se porovnávat nemovitosti ve stejných nebo 

alespoň velmi podobných polohách. Vliv polohy na cenu nemovitosti je třeba mít vždy na 

paměti, protože i sebemenší vliv okolí může mít za následek rozdílnou cenu nemovitosti i 

v tom případě, že jsou od sebe v bezprostřední blízkosti. 

V praxi se setkáváme s tím, že stavby nejsou zpravidla totožné. Velmi podobné budou 

jen byty stejné kategorie a velikosti. Rodinné domy se budou lišit velikostí, vybavením (garáž 

ano – ne, velikost podsklepení, velikost pozemku a zahrady, domy samostatně stojící nebo 

řadové). Vliv bude mít samozřejmě i technický stav domu. Nový dům bude mít menší 

opotřebení a tím i vyšší cenu, zatímco starší dům bude mít logicky větší opotřebení a tím i 

nižší cenu. V tomto případě potřebuje starší dům zvýšenou údržbu, popřípadě i opravy většího 

rozsahu. Je tedy potřebné, aby se při porovnávání bralo v úvahu to, nakolik jsou porovnávané 

nemovitosti podobné a následně jejich odlišnost vyjádřit v ceně.[1] 

5.2.3 Nákladový způsob 

Proo cenění nových staveb nebo staveb bez projektové dokumentace se využijí níže 

uvedené metody, které nejsou určeny žádným předpisem, v praxi se však běžně používají. 

Takto zjištěná hodnota se nazývá časová (reprodukční) cena. 

• Individuální cenová kalkulace 

• Podrobný položkový rozpočet 

• Metody agregovaných položek 

• Propočet ceny. [1] 

 



 

37 

Individuální cenová kalkulace 

 Jedná se o nejpodrobnější, nejpřesnější a současně nejpracnější metodu, která rozlišuje 

jednotlivé prvky stavebních konstrukcí na základě druhu a výměry na dané stavbě. Vypočtené 

objemy pro každý druh a provedení se násobí jednotkovou cenou, která se zjistí v příslušném 

dílu katalogu cen stavebních prací. Součtem (po připočtení příslušných přirážek podle 

pravidel pro stanovení cen stavebních prací) je výsledkem reprodukční (resp. Při zpětném 

oceňování pořizovací) cena. 

 Individuální cenovou kalkulaci lze použít v těch případech, kdy jsou přesně známy 

jednotlivé konstrukce a jejich detailní provedení. V praxi to znamená jen u staveb nově 

budovaných nebo u staveb u nichž existuje podrobná stavebně technická dokumentace 

s uvedením použitých stavebních hmot i u konstrukcí, která jsou zakryty, a tato dokumentace 

souhlasí se skutečností. 

 Jedná se o nákladově orientovanou tvorbu cen, která umožňuje stanovení jednotkové 

ceny. Náklady na jednotlivé položky se rozdělují na dvě hlavní skupiny: 

- Přímé náklady (zjistitelné na danou položku přímo a související s jejím objemem) 

- Nepřímé náklady (nelze je vyčíslit na konkrétní položku, mají společný nebo 

hromadný charakter) 

Přímé a nepřímé náklady se člení a sestavují do kalkulačních vzorců, které se liší podle 

firemní strategie. Kalkulační vzorec tedy není přesně určen podle zákona a může se lišit. 

Náklady na jednotlivé položky jsou zjištěny kalkulačním vzorcem, jeho nejobecnější podoba 

obsahuje zejména: 

- Přímé náklady (přímý materiál, přímé mzdy, náklady na stroje, ostatní přímé 

náklady) 

- Nepřímé (režijní) náklady (výrobní režie, správní režie) 

Náklady celkem + zisk = cena; k této ceně se připočte daň z přidané hodnoty (DPH), 

je-li dodavatel jejím plátcem.[1, str. 130-131] 

Podrobný položkový rozpočet 

 Jedná se o podrobné ocenění, při kterém se stanoví přesná cena stavebního objektu 

pomocí položek stavebních prací, jednotlivých druhů stavebních prací apod. cena položek se 

sestaví buď individuální kalkulací, nebo pomocí směrných orientačních cen. Pro položkový 

rozpočet je nutná prováděcí dokumentace. 
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 Ceníkové položky se zjišťují z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací 

(KCSP), které vydává Ústav racionalizace ve stavebnictví (ÚRS). Oceňování a kalkulace 

stavební produkce prováděné v ÚRS zahrnuje zpracování a vydávání souborů informací 

o cenách stavebních a montážních prací, cenách stavebních materiálů a dílců, sazbách 

strojohodin mechanismů a stavebních prostředků. Pomocí směrných cen a cenových indexů se 

vyjádří pohyb cenové úrovně těchto nákladů. 

 Vytvářené databáze jsou nabízeny třemi možnými způsoby a to jako účelové 

publikace (KCSP), které jsou, podle svého charakteru, v pravidelných intervalech 

aktualizovány, některé i dvakrát do roka, dále datové soubory, které usnadňují pravidelnou 

pololetní aktualizaci a měsíční periodikum Cenové správy vydávané ÚRS. 

 Užívání katalogů se řídí užívacími pravidly, která jsou zahrnuta v úvodním sborníku 

Pravidla „S“. Katalogy jsou barevně odlišeny, červená barva označuje práce PSV, modrá 

barva práce HSV. Každý ceník obsahuje tyto části: 

I. Úvodní část katalogu – návaznost na technické a jiné normy 

II.  Všeobecné podmínky – navazují na pravidla „S“ 

III.   Přílohy 

IV.  Katalogové listy 

V. Seznam souborů cen 

a je rozdělen na tři části: 

- část A (část pro zřízení konstrukcí) 

- část B (demontáže, demolice) 

- část C (opravy a údržba konstrukcí) 

Zatřídění položek do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací je provedeno 

pomocí čísla položky, které obsahuje devítimístný kód. Poté následuje popis položky, 

který je zvýrazněn tučným písmem, je zkrácený, měrná jednotka, cena na dvě desetinná 

místa a hmotnost se kterou se pracuje při výpočtu přesunu hmot.[1, str. 133] 

 

Metoda agregovaných položek 

 Agregované položky jsou v praxi oblíbené, a proto jsou hojně využívány. Použijí se 

v případě, kdy není k dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálů a 

stavební konstrukce. Potom se použije systém agregovaných položek. V podstatě to znamená 
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sloučení položek stavebních prací tak, že vytvoří ucelenou konstrukci, kterou lze ocenit jako 

celek a ne zbytečně po jednotlivých částech. Například položka ŽB základových pasů v rámci 

agregace zahrnuje i potřebné bednění, výztuž a odbednění konstrukce. Systém slouží pro 

rychlé a poměrně přesné ocenění, jakož i ve znalecké praxi pro zjištění opravných koeficientů 

na odlišné vybavení oceňovaného objektu oproti srovnávacímu při oceňování podle THU, 

kompletní systém umožňuje veškeré úpravy.[1, str. 135] 

Propočet ceny 

Metoda propočtu ceny pomocí technickohospodářských ukazatelů (THU), která je podstatně 

jednodušší, než pří použití rozpočtu respektive nákladové kalkulace. Tím pádem je i méně 

přesná, i když pro samotný odhad je většinou dostatečná. 

 Princip spočívá ve „zjištění výměry celé stavby (resp. Jejích jednotlivých stavebně a 

provozně odlišných částí) – např. obestavěného prostoru, zastavěné plochy, délky, hloubky 

(např. studny), výšky (komíny). Pro danou jednotku se v katalogu technicko-hospodářských 

ukazatelů (THU) zjistí jednotková cena. Vynásobením se obdrží cena reprodukční (resp. 

Pořizovací).“ [1, str. 136] 

 Jednotková cena se nejčastěji získává srovnáním s již realizovanými stavbami a 

cenami, za které byly provedeny. Z let předešlých se jednotková cena přepočítává 

indexem. [1, str. 136] 

6  OCEŇOVÁNÍ POZEMK Ů 

Pozemky mají omezenou rozlohu v daném územním celku (obec, město, region, stát), 

čímž se podstatně odlišují od ostatních věcí. Pozemky nelze libovolně rozšiřovat nebo 

vyrábět; vzhledem k tomu se vlastnictví půdy stává zvláštní formou monopolu. Pozemky 

nepodléhají technickému opotřebení a jejich životnost se proto uvažuje nekonečná 

(ekonomické hledisko). 

Optimálně by se pozemky oceňovaly výnosovou metodou, k použití této metody 

ovšem ve většině případů chybí podklady. Výnos ze stavebního pozemku nebude závislý 

pouze na jeho poloze a velikosti, ale především na tom, jaká stavba na něm bude postavena, 

v případě nezastavěného stavebního pozemku bude záležet, jak moc lukrativní stavba na něm 

bude povolena a zda se najde vhodný investor. U řady pozemků však výnos prakticky počítat 

nelze jedná se například o okrasné sady, zahrady, pozemky pod veřejnými budovami apod. 
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Cena pozemku je závislá na jeho využití. Ve státě s neregulovanými cenami pozemků 

bude cena zemědělského pozemku určeného pro výstavbu stoupat postupně s tím, jak se bude 

přibližovat skutečná realizace stavby. Cena pozemku v tomto procesu stále stoupá, až po cenu 

pozemku ryze stavebního. 

Vliv na cenu pozemku mají samozřejmě i inženýrské sítě, jejichž vybudování je 

finančně velmi nákladné. Záleží také na tom, kdo bude tyto sítě budovat a užívat. Sítě 

silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů, teplovodu a plynovodu vybudují sami 

společnosti a hodnota sítí je pak obsažena v ceně energií, které na tomto pozemku budeme 

využívat. V případě vodovodu a kanalizace, které jsou majetkem obcí, vlastníci pozemků, na 

nichž se má stavět, potom musí uhradit svůj díl hodnoty těchto sítí. V praxi existuje řada 

metod, jak určit cenu pozemku buď administrativně, nebo cenu pozemku co nejpřesněji 

odhadnout. [1, str. 387] 

 

6.1 OCEŇOVÁNÍ POZEMK Ů PODLE CENOVÉHO PŘEDPISU 

Dle § 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, je dáno že: 

„Stavební pozemek se oceňuje násobkem výměry pozemku a ceny za m2 uvedené v 

cenové mapě, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek oceněn v cenové mapě, ocení se 

násobkem výměry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy 

působící zejména na využitelnost pozemků pro stavbu, popřípadě ceny zjištěné jiným 

způsobem oceňování podle §2, které stanoví vyhláška.“ 

„Cenová mapa stavebních pozemků je grafické znázornění stavebních pozemků na 

území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými 

cenami. Stavební pozemky v cenové mapě se ocení skutečně sjednanými cenami obsaženými v 

kupních smlouvách.“ 

Ocenění pozemků se obvykle provádí pomocí jednotkové ceny za 1m2, ta se vynásobí 

výměrou pozemku podle evidence resp. katastru nemovitostí. 

„od 1. 1. 1998 se jednotková základní cena většiny stavebních pozemků upravuje ještě 

koeficientem změny cen staveb (inflace) Ki (proti cenové úrovni 1994) a koeficientem 

prodejnosti Kp podle hlavní stavby na pozemku situované; netýká se pozemků oceňovaných 

podle cenové mapy.“ [1, str. 392] 
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Cenové mapy jsou grafickým elaborátem, pomocí něhož jsme schopni zjistit cenu 

pozemků. Podrobnost vypracování se liší. Pro vytvoření cenové mapy je potřeba souhrn údajů 

o realizovaných převodech vlastnictví pozemku v určité oblasti a jejich následné zpracování a 

vynesení těchto údajů do mapy. Mapa je rozdělena do zón podle charakteru zástavby, zóny 

jsou pak vyneseny v mapě a podle nich jsou určeny základní ceny, které se dotisknou do 

katastrálních map v měřítku 1:1000. V ČR je nyní předepsáno měřítko 1:5000 nebo 

podrobnější. 

Pro získání objektivní cenové mapy je potřeba deseti a více let ustáleného trhu 

s nemovitostmi. V současné době nastává problém se shromažďováním dostatečného 

množství důvěryhodných údajů. Cenové mapy se dříve vedly na finančních odborech 

okresních úřadů, ty byly podkladem pro zjišťování stopcen. Stopceny ovšem bránily rozvoji 

skutečných cen pozemků, stejně tak i navazující vyhlášky až do roku 1991. O opravdovém 

trhu se tedy můžeme bavit až v posledních letech. A proto k získání dostatečného počtu 

informací a následně zpracování cenové mapy, se jedná a dobu velmi krátkou. [1, str. 413] 

6.2 NEAGELIHO METODA T ŘÍDY POLOHY 

Autorem této metody je architekt Wolfgang Naegeli. Základem je tvrzení, že cena 

stavebního pozemku je ve zcela určité relaci k celkové ceně nemovitosti i k výnosu z nájmu. 

Naegeliho metoda je výhodná z toho důvodu, že může být použita ve většině případů ocenění 

stavebních pozemků a i tam, kde nejsou k dispozici žádné pozemky, které mají známou 

prodejní cenu a které by se dali s oceňovaným pozemkem porovnat. 

Metoda spočívá ve výpočtu ceny stavebního pozemku pomocí tzv. „klíčů třídy 

polohy“. Podle nichž je určen procentuální podíl ceny pozemku. Hodnota pozemku a stavby 

tvoří 100%. Klíče třídy polohy obsahují různá kritéria, např. dopravní vztahy, obytné budovy 

a jejich poloha ve vztahu k obchodu, oblasti s nízkou využitelností pozemku apod. Používá se 

5 + 2 klíčů třídy polohy, podle kterých se hodnotí na základě slovního popisu. 

Klíče třídy polohy jsou: 

I. všeobecná situace 

II.  intenzita využití pozemku 

III.  dopravní relace k velkoměstu 

IV. obytný sektor 

V. řemesla, průmysl, administrativa, obchod 
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VI. povyšující faktory 

VII. redukující faktory 

Cena pozemku CP se zjistí výpočtem z ceny stavby a z podílu pozemku PP. Podíl 

pozemku se zjistí zařazením do třídy polohy pomocí klíčů polohy. Pro zjištění ceny pozemku 

je třeba znát výchozí cenu všech staveb na pozemku. Cena pozemku se potom zjistí ze vztahu: 

  CP = RC × PP/100 – PP = RC × (PP/PS) 

kde značí 

CP … cenu celého pozemku do trojnásobku zastavěné plochy stavby (Kč), 

RC … výchozí cenu (tj. cenu bez odpočtu opotřebení) staveb na pozemku (Kč), 

PP … poměrný podíl pozemku ze součtu ceny pozemku a ceny staveb, zjištěný Naegeliho 

metodou z třídy polohy (%), 

PS … poměrný podíl stavby ze součtu ceny pozemku a ceny staveb: PS = 100 – PP 

(%). [1, str. 392-397] 

 

7  POPIS VYBRANÝCH LOKALIT 

Vybrané lokality se nacházejí v Pardubickém kraji, v okresu Svitavy. Jedná se o 

lokality město Litomyšl, obec Osík a obec Lubná. 

 

Obrázek č. 1 – Poloha Pardubického kraje v ČR [18] 

Pardubický kraj leží převážně na východě Čech a zasahuje i na historické území 

Moravy. Na východě sousedí s Olomouckým krajem, na jihovýchodě s Jihomoravským 

krajem, na jihozápadě s krajem Vysočina, na západě se Středočeským krajem, na 
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severozápadě s Královéhradeckým krajem a na severu s polským Dolnoslezským 

vojvodstvím. 

Území tohoto kraje tvoří okresy Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad orlicí. 

 

Obrázek č. 2 – Administrativní rozdělení Pardubického kraje [18] 

 

Obrázek č. 3 – Znak a vlajka Pardubického kraje [18] 

Většinu Pardubického kraje tvoří pahorkatiny a vrchoviny přecházející do nížin kolem 

Labe. Na hranici s Polskem se tyčí třetí nejvyšší pohoří v Česku, masív Králického Sněžníku. 

Na něj k severozápadu navazují nižší a plošší Orlické hory. Na jihu začíná Železnými horami 

a Žďárskými vrchy Českomoravská vysočina. 

Větší část Pardubického kraje odvodňuje Labe, nejdelší řekou na území kraje je 

levobřežní labský přítok Chrudimka. Část území na Svitavsku odvodňuje Svitava, přítok řeky 

Moravy (která na území kraje pramení) a potažmo Dunaje. Krajem prochází hlavní evropské 

rozvodí mezi Severním a Černým mořem. [18] 
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7.1 MĚSTO LITOMYŠL 

Litomyšl se nachází na samém východě Čech v Pardubickém kraji, přibližně 150 

kilometrů od Prahy, 85 km od Brna a asi 50 km od Hradce Králové, 18 km severozápadně od 

Svitav. Má přes 10 tisíc obyvatel a jeho součástí jsou též integrované obce Nedošín, Pohodlí, 

Nová Ves u Litomyšle, Kornice, Suchá a Pazucha. Město Litomyšl leží v nadmořské výšce 

320-370 metrů na okraji tzv. Loučenské tabule a Českotřebovské vrchoviny, které jsou 

součástí Svitavské pahorkatiny, jež náleží do soustavy České křídové tabule.  Městem 

prochází silnice I/35, která je hlavní tepnou směrem na západ na Hradec Králové a směrem na 

jihovýchod na Olomouc. [19] a [20] 

 

 

Obrázek č. 4 – Mapa Litomyšle [19] 

Město je plně napojeno na všechny inženýrské sítě, má kompletní občanskou 

vybavenost (supermarkety, zdravotnická zařízení, služby, kulturní zařízení, školství, 

sportoviště). 

Historie města 

První zmínka o Litomyšli se vztahuje k roku 981 v Kosmově kronice české, která ale 

vyšla až ve 12. století. Tehdy se na litomyšlském návrší trčil strážní hrad střežící panství 
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Slavníkovců a nedaleko procházející obchodní cestu evropského významu – tzv. Trstěnickou 

stezku. Po vyvraždění Slavníkovců roku 995 přešlo území do rukou Přemyslovců. 

Olomoucký biskup Jindřich Zdík pozval do Litomyšle v polovině 12. století řád premonstrátů 

a založil roku 1145 premonstrátský klášter Olivetská hora (lat. Mons oliveti). Premonstráti 

dosáhli vysoké úrovně hospodářské a kulturní, a tak byla Litomyšl povýšena roku 1259 na 

město. Díky úspěšné premonstrátské kolonizaci a umístění Litomyšle mezi Prahou a 

Olomoucí založil Karel IV. v roce 1344biskupství litomyšlské. V postavení litomyšlských 

biskupů působili např.: Jan ze Středy, Albrecht ze Šternberka a Jan Železný. 

Husité město napadli ve dvou vlnách v letech 1421 a 1425. Město velice poškodili 

také z důvodu účinkování Jana Železného na Kostnickém koncilu. Král Zikmund svěřil 

panství Kostkům z Postupic. Kostkové na svém panství podporovali Jednotu bratrskou a i 

přistěhovalectví. Za jejich vlády vznikla v Litomyšli celá nová čtvrť Nové Město, dokonce s 

vlastním ohrazením, náměstím a radnicí. Kostkům z Postupic však bylo panství za účast ve 

stavovském odboji roku 1547 zabaveno. 

Dalšími majiteli se stali Pernštejnové. Vratislav II. z Pernštejna, který byl v té době 

nejvyšší kancléř království a byl prvním Čechem, který se stal nositelem Řádu zlatého rouna. 

Nechal postavit litomyšlský zámek, jehož stavitelem byl hlavně Giovanni Battista Aostalli. 

Roku 1649 prodali Pernštejnové panství Trauttmansdorffům. Prostřednictvím sňatku se 

dostalo do vlastnictví Valdštejn-Vartemberkům a posledními majiteli byli po roce 1855Thurn-

Taxisové. 

V 19. století město ztrácelo na významu, hlavním důvodem bylo vedení významných 

železničních tratí mimo město. Známým zůstávalo litomyšlské piaristické gymnázium. Ve 

městě v té době pobývala řada významných osobností, např. Alois Jirásek nebo Božena 

Němcová. 

Ve 20. století se město začalo rozrůstat o vilové čtvrtě (Husova čtvrť), v 70. a 80. 

letech také o sídliště na jižním okraji města. Významným zaměstnavatelem se stala společnost 

Vertex. Město bylo rozděleno průtahem silnice I/35. Na přelomu století se město stalo 

známým podporou výstavby moderní architektury (zejména obytný komplex Za nemocnicí, 

rekonstrukce zámeckého pivovaru, atd.). [19] 

Pamětihodnosti 

 Renesanční zámek a celý jeho areál z let 1568 – 1581 je zapsán v seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO, pro svůj půvab se město Litomyšl stalo známým turistickým 
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cílem. Areál renesančního zámku, v němž se již od roku 1949 každoročně uskutečňuje 

věhlasný Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, je od roku 1999 zapsán v seznamu 

světového kulturního dědictví UNESCO. V městě je i mnoho dalších pamětihodností: 

• Dům u rytířů 

• Lidový dům 

• Piaristický klášter 

• Smetanův dům  

• Kostel Nalezení svatého Kříže, na Olivetské hoře 

• Kostel povýšení svatého Kříže, na Toulovcově náměstí 

• Městské opevnění apod. [20] 

 

 

Obrázek č. 5 – Piaristický kostel [19]           Obrázek č. 6 – Renesanční zámek [19] 

 

Obrázek č. 7 – Povýšení svatého Kříže [19]     Obrázek č. 8 – Podloubí na náměstí [19] 
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Znak    

Město Litomyšl má ve svém znaku lilii. 

 

Obrázek č. 9 – Znak města Litomyšl [20] 

 

 

Můžeme si položit otázku proč právě lilie a zde je odpověď: 

Zapříčinil to olomoucký biskup Jindřich Zdík, který z Francie do Litomyšle přivedl 

řád Premonstrátů. V roce 1145 zde byl založen premonstrátský klášter nazvaný Hora 

olivetská. Byli to právě premonstráti, kteří s sebou z Francie, kromě jiného, přivezli také znak 

svého řádu - kterým byla zlatá lilie na modrém poli. Časem došlo k úpravám a dnes se 

pyšníme znakem, ve kterém je stříbrná lilie v červeném poli. [20] 

Doprava a služby 

Litomyšl leží na silnici I/35 mezi Hradcem Králové a Svitavami, po níž jezdí četné 

autobusové linky včetně dálkových. Časté autobusové spojení je také s Českou Třebovou, kde 

zastavují dálkové vlaky. Železniční doprava má menší význam; končí zde železniční trať 

Choceň - Litomyšl, na níž měla být v roce 2011 rozhodnutím kraje zastavena osobní doprava; 

po protestech veřejnosti má být pouze zredukována. Kulturní a sportovní vyžití poskytují 

občanům města příspěvkové organizace, mezi něž patří Regionální muzeum, Městská 

knihovna, nebo Smetanův dům. Pro děti jsou organizovány programy v místním Domu dětí a 

mládeže. [19] 

7.2 OBEC OSÍK 

Obec leží v Pardubickém kraji na severozápadním okraji okresu Svitavy v nadmořské 

výšce 355 m. Svou katastrální hranicí bezprostředně sousedí s městem Litomyšl (centrum 

města cca 4 km) a s obcemi Benátky, Dolní Újezd a Morašice. Osík má okolo 1000 obyvatel. 
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Vznik obce je úzce spjat s příchodem mnichů premonstrátského řádu do Litomyšle v 

roce 1145, mezi jejichž hlavní cíle patřilo zajistit osídlení okolní krajiny. Od svého vzniku 

byla obec charakteristická svými mlýny a zemědělskými usedlostmi. V roce 1713, v období 

šíření moru v Čechách, dala vrchnost vystavět u Osíka objekt, který měl sloužit k izolaci 

nemocných nakažených morem, protože se ale mor Litomyšlsku vyhnul, byla postupně 

přistavěna další obydlí, a tak vznikla osada Lazaret, dnes patřící pod Osík.  

Druhá polovina 19. století a začátek 20. století je ve znamení vzniku různých spolků a 

společenských organizací -  hasičského sboru, Sokola a rozvoje řemeslné výroby - v roce 

1905 byla založena cihelna, která je vybavena moderní technologií a do roku 2006 

produkovala cihlářské výrobky. Dalším průmyslovým závodem je Vytlačilova strojírna 

(výroba bojlerů). V obci se také nalézá inseminační stanice plemenných býků, postavená v 

roce 1946 jako první svého druhu v tehdejší Československé republice, která byla školou pro 

řadu odborníků, a i v dnešní době se zde konají významné plemenářské aukce. Rostlinná a 

živočišná výroba je vedle inseminační stanice zastoupena hlavně družstvem se sídlem v 

Dolním Újezdě, které obhospodařuje většinu zemědělské půdy. V obci je samozřejmě také 

řada menších zemědělců a podnikatelů. 

Současná obec má vybudovanou kvalitní infrastrukturu a občanskou vybavenost 

včetně plošné plynofikace. V obci se nachází rekreační a sportovní areál: 2 hřiště na volejbal, 

2 hřiště na tenis, kluziště a na levém svahu údolí mezi Osíkem a Dolním Újezdem lyžařský 

vlek. Ve středu obce se nachází moderní sportovní hala s hřištěm na volejbal, tenis a 

badminton. Osík se také může pochlubit nově opraveným kulturním domem, ve kterém 

probíhá většina kulturních akcí. Hlavní dominantou obce je škola pro 1. - 5. třídu, která slouží 

nepřetržitě svému účelu již od roku 1912. 

Převážná část katastrálního území obce je tvořena rozsáhlými lány zemědělské půdy a 

jen zřídka se zde vyskytují meze či remízky, silnice byly doprovázeny alejemi, ale po 

mohutné vichřici v roce 2008 byla většina alejí srovnána se zemí. V dnešní době se zde stojí 

čerstvě vysazené stromy stáří tří let. Plocha polí je rozdělena hlubokým údolím toku Desné. 

Okraje katastru jsou lemovány lesními porosty a remízky. Na říčce Desné se také nalézají dva 

rybníky - Vesní a Luční. Oba dva leží blíže Litomyšli, přičemž Vesní se nalézá ještě v 

zastavěné části obce a Luční až na severním okraji katastru u Litomyšle. 

Vlastní zastavěná část obce je situována v údolí a po jeho okrajích. Dále na obě strany 

od údolí pokračují lány polí. Přechod mezi obytnou zástavbou a plochou polí tvoří na 



 

49 

některých místech pás drobné držby - políček, luk a sadů. Dopravní páteř obce tvoří státní 

silnice druhé třídy č. 359 z Litomyšle do Proseče, při níž leží hlavní objekty občanského 

vybavení (obecní úřad, kulturní dům, školy, obchody atd.). Na hlavní silnici se dále napojují 

místní komunikace zajišťující příjezd k zástavbě na levém okraji údolí i k zástavbě v údolí a 

na druhém okraji. Obcí také prochází silnice třetí třídy č. 3592 ve směru k Nové Vsi a č. 3593 

k Říkovicím (při této silnici je také situován místní hřbitov). [21] 

7.3 OBEC LUBNÁ 

Obec leží v Pardubickém kraji na jihozápadním okraji okresu Svitavy v nadmořské 

výšce 495 m. Nachází se mezi městy Litomyšl a Polička od města Litomyšl je vzdálena cca 

17 kilometrů. Obec se rozkládá podél toku Lubenského potoka a na jeho toku je v západní 

části obce malý rybník. Sousedí s obcemi Sebranice, Zrnětín a Široký důl. Nedaleko obce 

roste památná Kadidlova jedle, jejíž stáří se odhaduje na 400 let. Lubnou prochází značená 

trasa lokální cyklostezky a západní částí obce žlutá turistická značka. Severozápadním 

směrem z obce se dostaneme po žluté značce do přírodní rezervace Toulovcovy a Městské 

Maštale. Lubná je velká protáhlá obec, která má zhruba 1000 obyvatel. 

Počátky obce Lubná sahají až do roku 1167, kdy kníže Vladislav II. daroval klášteru 

litomyšlskému mimo jiné vsi i okrsek na Lubném se všemi lukami a celý les od řeky Desná až 

k řece Svratce. V roce 1347 byla osada Lubná přidělena kapitule litomyšlské. Jméno Lubná 

náleželo dříve potoku, který protéká celou obcí. Slovo lub ve všech slovanských jazycích 

znamená stromovou kůru, jméno Lubná znamenalo název říčky, jejíž hladina byla v dřívějších 

dobách pokryta kousky kůry a ztrouchnivělými větévkami. Jméno Lubná označovalo ves a 

domy, jež byly pokryty stromovou kůrou. 

V první polovině 19. Století vznikla v obci Lubná Kajetáčina huť, která tuto obec 

proslavila. Výrobky z této sklárny se vyvážely do celého světa např. do Španělska, Holandska 

a dokonce i do Ameriky. 

V současné době je v obci vybudovaná kvalitní infrastruktura a občanská vybavenost 

včetně plošné plynofikace a částečně i veřejné kanalizace (cca polovina obce). V obci 

nalezneme multifunkční dům Skalka, kde se pořádají jak sportovní, tak i společenské akce. 

Dále se v obci nachází sportovní fotbalové nebo dle úpravy volejbalové a tenisové hřiště, 

veřejná knihovna, kino, mateřská a základní škola – vyšší stupeň (1. – 9. Ročník) a dům 

s pečovatelkou službou. 
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Největší podíl katastrálního území obce tvoří orná zemědělská a lesní půda. 

Katastrální plocha je 1986 ha a tvoří jedinou územně technickou jednotku. Zastavěná část 

obce je situována v údolí a po jeho stranách. Z obou stran od údolí pokračují lány polí a 

v příčném směru je obec ohraničena smrkovými lesy. Lubnou prochází silnice 3. třídy 

č. 36031 a dále ve směru na Borovou silnice 3. třídy č. 3599 a ve směru na Široký Důl silnice 

3. třídy č. 35910. Na tyto silnice se napojují místní komunikace, které zajišťují příjezd 

k zástavbám po celé obci. [22] 

8  POPIS OCEŇOVANÝCH RODINNÝCH DOM Ů 

Oceňované rodinné domy leží v okrese Svitavy. Pro ocenění bylo vybráno 5 objektů, 

z nichž 2 leží v obci Osík, vzdálené cca 4 km od města Litomyšle, další 2 rodinné domy ležící 

v obci Lubná, jejíž vzdálenost od města Litomyšle je cca 17 km a 1 rodinný dům, který se 

nachází přímo v Litomyšli. Pro danou lokalitu neexistuje cenová mapa a pozemky budou 

oceněny podle Neageliho třídy polohy. 

Projektová dokumentace těchto vybraných oceňovaných RD byla poskytnuta jejich 

vlastníky a je přílohou této práce (příloha č. 2). Parcely, na kterých stojí RD, jsou ve 

vlastnictví stejných majitelů, jako jsou RD. To platí i o parcelách v jednotném funkčním 

celku. Informace o parcelách (k 10. 11. 2012) jsou čerpány z katastru nemovitostí a jsou 

přílohou této práce, jedná se o listy vlastnictví a informace o pozemkách náležících k RD 

(příloha č. 3 a 4). Velikost obestavěného prostoru byla vypočtena podle vyhlášky 

č. 3/2008 Sb. Výpočet je uveden v příloze č. 1 této práce. Informace, jež jsou zde uvedeny, 

byly čerpány z výkresových dokumentací, technických zpráv a částečně osobními 

prohlídkami a od majitelů popisovaných RD. 

8.1 RODINNÝ DŮM Č. 1 (OBEC OSÍK) 

Rodinný dům se nachází ve středu obce Osík. Jde o dvoupodlažní samostatně stojící, 

nepodsklepený rodinný dům. V 1.NP se nachází vstupní hala se schodištěm a skladem 

(šatnou), koupelna, WC, ložnice se šatnou a obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem a 

jídelnou. Ve 2.NP jsou navrženy 2 ložnice. 
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Obrázek č. 10: Výřez z katastrální mapy RD č. 1 

Součástí domu není garáž, auta se parkují na přilehlé zahradě. Dům leží v katastrálním 

území Osík na parcele č. st. 730 o výměře 88 m2 a tvoří jednotný funkční celek s dalšími 

dvěma pozemky, a to parcelou č. 132 o výměře 201 m2aparcelou č. 635/1 o výměře 622 m2, 

která slouží jako příjezdová cesta a zahrada. Obestavěný prostor činí 494,59 m3. Stáří stavby  

k datu ocenění je 5 let. 

Dům je založen na betonových základových pasech tl. 600 mm z prostého betonu B15, 

z vnější strany jsou vloženy desky z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm, které slouží jako 

tepelná izolace. Základová spára je v hloubce min. 1,0 m tzn. základová spára je v nezámrzné 

hloubce. Jako hydroizolace je zde použit RADONELAST v kombinaci s lepenkou A400H 

z důvodu středního radonového rizika. Svislou nosnou a zároveň obvodovou konstrukci tvoří 

stěny z tvarovek YTONG 375/P2-400 na zdící maltu YTONG. Vnitřní nosnou konstrukci 

tvoří stěny z tvarovek 200/P4-500 na zdící maltu. Překlady jsou také ze systému YTONG. 

Vnitřní nenosné zdivo tvoří tvárnice 100/P2-500 na zdící maltu. Komín je vyzděn ze systému 

SCHIEDEL UNI 18. 

 Schodiště je dřevěné s podstupnicemi. Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena ze 

systému YTONG tl. 250 mm. Stropní konstrukci v podkroví tvoří vlastní konstrukce střechy 

opláštěná sádrokartonovým podhledem. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 45○. Konstrukce krovu je vaznicová 

s vrcholovou vaznicí. Krytina sedlové střechy se skládá z betonových tašek BRAMAC. 

Pro izolaci střešního pláště je použita tepelná izolace ORSIL tl. 150 mm. 
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Podlahové konstrukce v obývacím pokoji, ložnicích a šatnách jsou plovoucí lamelové 

(dřevěné). V ostatních místnostech je keramická dlažba. Systém podlahy v přízemí je navržen 

jako těžká plovoucí podlaha. Tepelnou izolaci v podlahové konstrukci tvoří 

polystyrén tl. 50 mm V podkroví bude lehká plovoucí podlaha z desek CETRIS tl. 2x16 mm. 

Vnitřní povrchové úpravy ve všech místnostech tvoří hladká vnitřní omítka YTONG 

bílé barvy. Vnější povrchová úprava na celém objektu je řešena vnější omítkou YTONG. 

Soklovou část tvoří keramický obklad 250x250 mm. Okna a vnější dveře jsou plastová 

s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné v dřevěné obložkové zárubni. 

Objekt je napojen na veřejné sítě (elektřina, vodovod, plynovod, telefon). Kanalizace 

splašková bude svedena do domovní čistírny odpadních vod, která je umístěna na pozemku 

majitele. Odtud bude přečištěná voda svedena kanalizačním potrubím, společně s dešťovou 

vodou, do řeky vzdálené cca 25 m. Vytápění je řešeno plynovým kotlem. Pro ohřev teplé 

užitkové vody je použit též plynový kotel. Dům je ve velmi dobrém stavu bez znatelných 

poruch. 

8.2 RODINNÝ DŮM Č. 2 (OBEC LUBNÁ) 

Rodinný dům se nachází na severozápadním kraji obce Lubná. Jedná se 

o dvoupodlažní částečně podsklepený samostatně stojící RD. V podsklepené části se nachází 

chodba, komora, uhelna, sklep, sušárna, kotelna a pracovna. V 1.NP je vstup se zádveřím 

vedle něj WC, dále obytná hala, kuchyň se spíží, jídelna, obývací pokoj a součástí podlaží je 

i garáž. V podkroví se nachází hala jako hlavní komunikační prostor tohoto podlaží, koupelna, 

WC + sprchový kout a 4 ložnice. 

 

Obrázek č. 11: Výřez z katastrální mapy RD č. 2 
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Dům leží v katastrálním území Lubná na parcele č. st. 550 o výměře 157 m2, která je 

ohraničena pozemkem č. 860/3 o výměře 441 m2, tvořící společně jednotný funkční celek. 

Součástí domu je garáž, pro parkování jednoho vozidla. Příjezd k domu je po obecní cestě 

parc. č. 860/6. Obestavěný prostor činí 919,93 m3. Stáří domu k datu ocenění je 26 let. 

Dům je založen na betonových základech tl. 600 mm proložených lomovým kamenem 

(opuka). Základová spára u podsklepené části je v úrovni -3,130 m od čisté podlahy 1.NP. 

Základová spára u nepodsklepené části je v hloubce -1,030 m od čisté podlahy 1.NP. 

Hydroizolace je použita vodotěsná izolace 2 x A500H + 3 asfaltové nátěry. Jelikož je RD 

osazen 600 mm nad terénem, jsou místnosti v podsklepené části osvětleny anglickými dvorky, 

které jsou odvodněny drenážními trubkami. Zdivo v suterénu je provedeno z cihelných bloků 

CDKL tl. 360 mm na maltu vápenocementovou MVC 10. Komínové těleso je provedeno 

v třínožkovém provedení dle tehdejší technicko-organizační normy. Obvodové zdivo přízemí 

a podkroví je z tvárnic nepálených siporexových tl. 400 mm na maltu vápenocementovou 

MVC 10. Vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků CDKL tl. 360 mm na MVC 10 a 

z příčkovek dl. 290 mm CPD2 tl. 250mm . Vnitřní nenosné zdivo je z cihel plných na maltu 

MC 50. 

Schodiště je železobetonové monolitické, dvouramenné s mezipodestami. Stropní 

konstrukce nad podsklepenou částí a nad 1.NP je řešena pomocí stropních vložek MIAKO, 

stropnic HURDIS a trámců K – PTZ. Stropní konstrukce v podkroví je tvořena izolační 

rohoží s dřevěným roštem, heraklitem, rabicovým pletivem a omítkou. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s hambálkovou soustavou. Krytina je pálená 

HOLAND na střešních latích přímo na krokev ve vrchní části bez tepelné izolace (nevytápěný 

prostor). 

Podlahy v podsklepené části jsou řešeny jako betonové s cementovým potěrem. 

V 1.NP převažují podlahy z keramické dlažby. Ve 2.NP jsou provedeny podlahy v obytných 

místnostech z lehkých plovoucích podlah z dřevěných desek. Podlahy na terénu mají TI 

polystyrén tl. 50 mm. 

Vnitřní povrchové úpravy ve všech místnostech tvoří vápenocementová omítka bílé 

barvy. Vnější povrchová úprava na celém objektu je řešena vnější škrabanou břizolitovou 

omítkou bílé barvy. Soklovou část tvoří keramický obklad 65 x 250 mm. Okna v anglických 

dvorcích jsou ocelová jednoduchá dvojitě zasklená, střešní okna jsou dřevěná zdvojená a okna 

v obvodových zdech jsou dřevěná zdvojená jednokřídlová. Garážová vrata jsou dřevěná plná, 
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dveře vchodové jsou dřevěné ve dřevěné zárubni. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně 

prosklené v ocelové zárubni. 

Objekt je napojen na veřejné sítě (elektřina, vodovod, telefon), plynovod je přiveden 

na hranici pozemku a je možné se na něj napojit. Kanalizace splašková je svedena do 

bezodtokové jímky, která se nachází na pozemku majitele. Střešní vody jsou svedeny volně na 

terén, vody z anglických dvorků do trativodů. Vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva. 

Ohřev teplé užitkové vody je pomocí kombinovaného elektrického bojleru napojeného na 

kotel na tuhá paliva a také je napojen na elektrickou síť, způsob vytápění dle potřeby. Dům je 

ve velmi dobrém stavu bez větších poruch. 

8.3 RODINNÝ DŮM Č. 3  (OBEC LUBNÁ) 

Rodinný dům se nachází na severozápadním kraji obce Lubná. Jedná se 

o dvoupodlažní částečně podsklepený samostatně stojící RD. V podsklepené části se nachází 

chodba, sklad na nářadí, dílna, sklad na zavařeniny, uhelna, kotelna a sklad na zeleninu. 

V 1.NP je vstup se zádveřím a chodbou, dále je zde jídelna, obývací pokoj, kuchyně, komora, 

WC, 2 pokoje, ložnice, koupelna, sušárna a součástí tohoto podlaží je i garáž. Druhé podlaží 

není zařízeno pro trvalé bydlení a slouží prozatím jako sklad. V případě dodělání tohoto 

prostoru, zde mohou vzniknout 2 obytné místnosti a sociální zařízení. 

 

Obrázek č. 12: Výřez z katastrální mapy RD č. 3 

Dům leží v katastrálním území Lubná na parcele č. st. 586 o výměře 220 m2 a 

pozemek na parcele č. 884/23 o výměře 378 m2 dohromady tvoří jednotný funkční celek. 

Součástí domu je, pro parkování jednoho vozidla. Příjezd k domu je po obecní cestě parc. 

č. 884/31. Obestavěný prostor činí 1209,22 m3. Stáří domu k datu ocenění je 21 let. 



 

55 

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu tř. I. Základová spára u 

podsklepené části je v úrovni -3,250 m od čisté podlahy 1.NP. Základová spára u 

nepodsklepené části je v hloubce -1,650 m od čisté podlahy 1.NP. Hydroizolace je provedena 

z dvou vrstev nepískované lepenky A400 a třech asfaltových nátěrů. Obvodové zdivo 

suterénu a přízemí je provedeno z cihel CD – IVA v tl. 450 mm, zděné konstrukce soklu 

s obkladovou opukou jsou řešeny jako sendvičové – opuka 150 mm, polystyrén 50 mm, zdivo 

z cihel 250 mm. Zdivo středních nosných zdí je z plných, případně lehčených cihel. Rovněž 

komínové zdivo je provedeno z plných cihel. Dělící příčky jsou vyzděny z cihel plných na 

maltu cementovou. 

Schodiště je schodnicové s dvěma ocelovými schodnicemi a dřevěnými stupnicemi 

bez podstupnic. Stropní konstrukce je provedena z ocelových I nosníků a stropnic HURDIS 

do patek. 

Objekt je zastřešen pultovými střechami spolu rovnoběžnými, které mají rozdílnou 

výšku vrcholu a různý sklon. Obě jsou neseny střední nosnou stěnou a obvodovým zdivem. 

Krov je řešen v soustavě vaznicové. Krytina je provedena z hliníkových šablon ALUKRYT 

v červené barvě. 

Podlahy v podsklepené části jsou řešeny jako betonové s cementovým potěrem. 

V 1.NP v obytných místnostech je koberec, v kuchyni je podlaha na bázi PVC, v ostatních 

místnostech je keramická dlažba. Ve 2.NP nejsou podlahy prozatím provedeny, povrch tvoří 

betonová mazanina. Podlahy na terénu jsou s TI polystyrén tl. 50 mm. 

Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, vnitřní obklady z keramických obkladaček 

bělninových. Vnější obklady – opuka, venkovní omítka břízolitová bílá, jemné zrnitosti. Okna 

v soklové části jsou dřevěná jednoduchá, dvojitě zasklená. Okna v obvodových zdech jsou 

dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené, vnitřní dveře jsou 

dřevěné částečně prosklené v ocelové zárubni. Garážová vrata jsou dřevěná částečně 

prosklená v ocelové zárubni. 

Objekt je napojen na veřejné sítě (elektřina, vodovod, telefon), plynovod je přiveden 

na hranici pozemku a je možné se na něj napojit. Kanalizace splašková je svedena do 

bezodtokové jímky, která se nachází na pozemku majitele. Střešní vody jsou svedeny volně na 

terén. Vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva. Ohřev teplé užitkové vody je pomocí 

kombinovaného elektrického bojleru napojeného na kotel na tuhá paliva a také je napojen na 
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elektrickou síť, způsob vytápění dle potřeby. Dům je ve velmi dobrém stavu bez větších 

poruch. 

8.4 RODINNÝ DŮM Č. 4 (OBEC OSÍK) 

Rodinný dům je navržen nepodsklepený, dvoupodlažní, zastřešený sedlovou střechou, 

kde 2.NP tvoří podkrovní místnosti. Je navržen zděný z cihel POROTHERM PROFI 

DRYFIX 44 P10 + tepelná izolace 100 mm. Část zdi mezi šatnou a místností pro domácí 

práce bude vyzděna z téhož systému 30 P10. Střední zeď tl. 250 mm je vzhledem k zatížení 

od stropu navržena z cihel 25 AKU P+D P20 na M10. Schodišťové zdi jsou navrženy 

z plných cihel P10 na M5 a příčky z příčkovek POROTHERM 8 P+D. V podkroví nad částí 

ložnice a dětského pokoje je střecha pultová pro možnost výstupu na terasu. V přízemí se 

nachází, předsíň, šatna, pracovna, kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, WC, spíž, 

technická místnost a chodba se schodištěm do podkrovního 2.NP. V 2.NP je dětský pokoj, 

ložnice a dětský pokoj s výstupem na terasu, koupelna a WC.  

Objekt se nachází na konci příjezdové komunikace do lokality Lazaret v katastrálním 

území Osík. Leží na  parcele - st. 255. Další parc.č. 1665, parc. č. 1685 a parc. č. 1684/3. 

Parcela č. 1684/3 zasahuje částečně do místní příjezdové komunikace, kterou ohraničuje 

neudržovaný živý plot z keřů. Parcely č. 1665 a 1685 tvoří zahrada se starými ovocnými 

stromy a keři. Na stavební parcele č. 255 kdysi stálo stavení, které zaniklo a bylo rozebráno. 

Jako pozůstatek se tu vyskytuje podzemní sklípek, který byl pobořený, měl propadlý strop a 

byl nefunkční. Je využit pro ČOV. Obestavěný prostor činí 685,00 m3. Stáří stavby ke dni 

ocenění je 2 roky. 

 

Obrázek č. 13: Výřez z katastrální mapy RD č. 4 
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Na sedlové střeše je betonová taška BRAMAC MAX hnědá a na pultové stříšce 

BRAMAC MAX 7o hnědá. Okna, vstupní dveře a prosklené stěny jsou navrženy plastové 

s imitací dřeva, zasklení izolačním dvojsklem. Dům je omítnut omítkou v krémovém odstínu 

a ve vyznačených částech obložen keramickým páskem hnědé barvy, což je patrné na výkrese 

pohledů. Klempířské prvky jsou z titanzinku. V základové konstrukci z důvodu středního 

radonového rizika, je navržena hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, jedná se o 

hydroizolační pás SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm. Základy jsou v podobě betonových 

pasů z prostého betonu B 15. Z vnější strany zatepleny perimetrickým polystyrénem tl. 80 

mm. Podlaha je izolována podlahovými deskami polystyrénu v tl. 60 mm. Strop nad 1.NP je 

z keramobetonových stropních nosníků a cihelných vložek MIAKO dle potřeby doplněnými 

ocelovými nosníky. 

Stavba je napojena na místní komunikaci. Do lokality Lazaret je zavedena voda, plyn 

a elektrický proud. Přípojky těchto sítí jsou pro napojení RD vybudovány nově. Není zde 

zavedena dešťová ani splašková kanalizace, proto jsou dešťové vody od RD a garáže svedeny 

na terén s vyspádováním od objektu. Splaškové vody z RD jsou svedeny do nově vybudované 

ČOV. Příjezd k pozemku je po místní komunikaci šířky cca 3,0 m. Napojení na stávající 

infrastrukturu je po stávajících místních komunikacích. 

RD je vytápěn plynem, v obývacím pokoji a kuchyni s jídelním koutem je podlahové 

topení, v ostatních místnostech radiátory. V obývacím pokoji je krb s krbovou vložkou. Teplá 

užitková voda bude řešena za pomoci plynového kotle s ohřívačem. Dům je prakticky 

novostavbou a je ve výborném stavu. 

8.5 RODINNÝ DŮM Č. 5 (MĚSTO LITOMYŠL) 

Rodinný dům se nachází v severovýchodní části města Litomyšle. Jedná se o 

dvoupodlažní nepodsklepený samostatně stojící RD. V 1NP se nachází zádveří, hala, botník, 

spíž, pokoj, kuchyň a jídelna, obývací pokoj, sprcha, WC, sklad nářadí a garáž. Ve 2.NP se 

nachází hala, 3 pokoje, pracovna, koupelna, WC, prádelna, půda a balkón. 
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Obrázek č. 14: Výřez z katastrální mapy RD č. 5 

Dům leží v katastrálním území Litomyšl na pozemku parc. č. st. 3446 o výměře 135 

m2 a pozemek parc. č. 1949/6 o výměře 792 m2, tvořící společně jednotný funkční celek. 

Součástí domu je garáž, pro parkování jednoho vozu. Příjezd k domu je po komunikaci ve 

vlastnictví města parc. č. 1949/1. Obestavěný prostor činí 828,63 m3. Stáří domu k datu 

ocenění je 4 roky. 

Nové základové pasy a patky jsou provedeny z prostého betonu B 15 do nezámrzné 

hloubky proti upravenému terénu (min 1,0 m) na úrovni – 1,15m z prostého betonu na 

štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Pod jednotlivými sloupky jsou provedeny základové 

patky. Základové konstrukce jsou nad rovinou terénu provedeny do bednění, ostatní část je 

vybetonována přímo do výkopů. Izolace proti vodě je provedena jako protiradonová 

z modifikovaného asfaltového pásu ELASTEK 40 tl. 4,4 mm celoplošně natavená na 

napenetrovanou podkladní betonovou mazaninu tl. 3mm. 

Obvodové a nosné zdivo 1.NP a 2.NP je provedeno z tepelně izolačních keramických 

bloků POROTHERM 36,5 zděnými na tepelně izolační maltu POROTHERM TM, 

doplněnými cihlami polovičními ½ 36,5, koncovými K 36,5, rohovými R 36,5. Vnitřní nosné 

stěny jsou provedeny z keramických bloků POROTHERM 24 P+D. Příčky jsou provedeny 

z příčkovek P+D 6,5 a 11,5 na MVC 25, v podkroví ze sádrokartonových příček. Komín je u 

krbu proveden jako typový třísložkový firmy SCHIEDEL. Stropní konstrukce je provedena 

systémem POT nosníků a MIAKO vložek tl. 250 mm. Hlavní schodiště bude dvouramenné 

s podestou dřevěné samonosné s dřevěnými schodnicemi, dřevěnými stupni bez podstupnic. 
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Zastřešení objektu je provedeno dřevěným krovem vaznicové soustavy. Krytina je 

navržena cihelná taška TONDACH cihlově červené barvy. Zateplení podkroví je provedeno 

v tl. 240 mm z desek ORSIL. Vnitřní nové i opravované omítky jsou vápenocementové 

štukové, fasáda je provedena tepelně izolační s tloušťkou TI 120 mm z minerálních vláken 

s tenkovrstvou silikátovou omítkou, v barevném odstínu světle okrové. Podlahy jsou 

provedeny z keramické a cihelné dlažby, parketové a s textilními povlaky. 

Objekt je napojen na veřejné sítě (elektřina, vodovod, plynovod, kanalizace a telefon). 

Vytápění je řešeno plynovým kotlem stejně tak i ohřev teplé užitkové vody. Dům je ve 

výborném stavu bez poruch. 

 

9  TVORBA DATABÁZE NEMOVITOSTÍ 

Databáze nemovitostí byla vytvořena prostřednictvím internetové inzerce, ve které 

byly vyhledány nabízené nemovitosti k prodeji. Byla shromažďována od měsíce listopadu 

roku 2012 do měsíce února roku 2013. Ceny nemovitostí, které databáze obsahuje, se v tomto 

sledovaném časovém horizontu neměnily. V dané lokalitě se nacházelo poměrně málo 

nemovitostí, které by byly vhodné k porovnání s oceňovanými nemovitostmi. Proto se 

v databázi nachází nemovitosti typu RD z celého okresu Svitavy, přičemž maximální 

vzdálenost těchto nemovitostí od města Litomyšle je do 20 km. Vytvořená databáze obsahuje 

20 RD. 

Vytvořená databáze bude sloužit pro výpočet porovnávací metody přímého porovnání 

(nevyhláškové). Tato metoda se použije i pro stanovení obvyklé (obecné) ceny. Zohledňované 

koeficienty budou K1 poloha nemovitosti, K2 velikost rodinného domu, K3 garáž, K4 

celkový stav, K5 velikost pozemku a K6 úvaha znalce. (příloha č. 7) 
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9.1 DATABÁZE NEMOVITOSTÍ 

1. 
Litomyšl 

1 980 000 Kč 

Pravá polovina dvojdomu v Litomyšli Zahájí, 
zčásti podsklepený (7m2), s obytnou plochou 
cca 100m2. V přízemí je chodba do zahrádky, 
byt -  2+kk ,koupelna s vanou a samostatné 
WC. V podkroví je kuchyň, 2 ložnice a malá 
místnost s lůžkem. Vytápění plynové WAW, 
v kuchyních kombinované sporáky, ohřev vody 
plynovou karmou v koupelně. Dům je napojen 
na všechny inž. Sítě. Orientace domu na SZ a 
JV. Veškerá občanská a dopravní obslužnost.  

ZP: 211 m2, UP: 100 m2, plocha pozemku: 
386 m2 

 

 

2. 
Litomyšl 

3 300 000 Kč 

Litomyšl - novostavba rodinného domu o 
velikosti 4+kk s garážovým stáním. Moderní 
interiér, mezonetové uspořádání. Mírně svažitá 
zahrada653 m2. Okrajová klidná část města. 
Rodinný dům s garážovým stáním. Objekt je 
osazený ve svahu - v suterénu na jihozápad je 
situována prostorná kuchyně s jídelnou a 
obývacím koutem 52 m2, se vstupem na terasu. 
Z kuchyně je vstup do ložnice (15 m2) a 
úklidové místnosti (popř. šatny 2 m2). Z 
kuchyně otevřené dřevěné schodiště do přízemí 
- vstupní podlaží směrem z ulice, kde se nachází 
zádveří, koupelna s umyvadlem a rohovou 
vanou (7 m2), WC (1 m2). Po několika schodech 
jsou přístupné dva pokoje (17 m2, 14 m2). Na 
úrovni zádveří je garážové stání (22 m2). Pod 
garáží dva sklepy (18 m2 a 17 m2), přístupné ze 
zahrady nebo z garážového stání. Vytápění 
ústřední plynovým kotlem VAILANT 
umístěným v koupelně. Plovoucí podlahy, 
plastová okna. Další parkovací stání u domu, 
předzahrádka. 
ZP: 133 m2, UP: 119 m2, plocha pozemku: 
904 m2 

 

 

 

3. 

Nová Ves u 

Litomyšle 

1 770 000 Kč 

Rodinný dům 5+1 201m2 Nová Ves u 
Litomyšle: rodinný dům v obci Nová Ves (4km 
od města Litomyšl). Dům je v dobrém 
technickém stavu, lze rozšířit o půdní vestavbu. 
Vybavení: kuchyň s jídelnou, spíž (2x), 3 
pokoje, koupelna s WC, výměnek (2 pokoje) 
s vlastní koupelnou, sklípek, dvorek. Vytápění: 
plynem nebo tuhými palivy. K domu 
náleží garáž, kůlna s dílnou a chlévem, 
2 335 m2 zahrada. 

ZP: 201 m2, UP: 120 m2, plocha pozemku: 
342 m2 

 

 

4. 
Litomyšl 

2 095 000 Kč 

Dvoupatrový RD 5+1 podlahové plochy 121 m2 
na dobrém místě v Litomyšli, kde je všude 
blízko. Dům je v dobrém stavu, po částečné 
rekonstrukci v roce 1995 - rozvody sítí a 
zadaptování horního patra. V přízemí je jeden 
pokoj 19 m2 a kuchyň 11,5 m2, koupelna, 
toaleta, předsíň a spíž, celkem 42,5 m2 
podlahové plochy. V patře jsou 4 pokoje, z toho 
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dva s balkonem a jeden s východem ven, kde je 
posezení s udírnou, dále koupelna se sprchovým 
koutem a toaleta. Horní patro má celkem 78,5 
m2podlahové plochy. Topení je ústřední novým 
plynovým kotlem. Nahoře jsou 4 ložnice, nebo 
3 ložnice a např. pracovna. Výhodou je několik 
parkovacích míst pro auto za vraty a také místo 
pro posezení v klidu za domem. Dům je na 
dobrém místě, odkud sedá pohodlně během pěti 
minut dojít pěšky do obchodů, k lékaři, na 
autobus i do města. 
ZP: 102 m2, UP: 121 m2, plocha pozemku: 
279 m2 

 

 

 

5. 

Pohodlí u 

Litomyšle 

1 390 000 Kč 

Dům v Pohodlí, obci patřící pod město 
Litomyšl, která je vzdálena 5 km. Dům má v 
přízemí kuchyň, dva pokoje a sociální zařízení, 
v1. patře tohoto domu jsou tři pokoje, koupelna 
a WC, z jednoho pokoje je 
vstup na balkón. Dům je celý podsklepený, v 
podzemním podlaží je prostorná garáž a 
technické zázemí. Dům je napojen na vodu, 
elektřinu, plyn, kanalizaci svedenou do septiku. 
Okolo domu je velká zahrada (celková plocha 
pozemku je 1820 m2). 

ZP: 94 m2, UP: 137 m2, plocha pozemku: 
1820 m2 

 

 

 

6. 
Litomyšl 

2 288 000 Kč 

Světlý příjemný dům 3+1 obytné plochy 93 m2 
se sklepem a dalšími prostory - zastřešený 
dvorek jako garáž, dílna a bývalé chlévy. Celý 
dům je suchý, krovy jsou v pořádku, velká 
prázdná půda. Dům má v přízemí 3pokoje a 
kuchyň, vše velké - kolem 17 m2 každý, dále 
chodbu, koupelnu, toaletu, spíž, vstup do sklepa 
a na půdu a také do zadní části domu, kde je 
velice šikovný zastřešený dvorek, dílna, bývalé 
chlévy a vstup na velkou zahradu. Dům byl v 
roce 1965 podřezán a zdi byly odizolovány od 
spodní vlhkosti, dům je krásně suchý - původní 
podlahy ze širokých prken v pokojích jsou ve 
výborném stavu. V domě je zaveden kromě 
elektřiny a vody též plyn, odpad z WC je 
sveden do septiku, z koupelny a z kuchyně je 
odpad řešen trativodem. Do Litomyšle je to jen 
5 km, kde jsou veškeré obchody, služby, školy a 
úřady. 
ZP: 236 m2, UP: 93 m2, plocha pozemku: 
2196 m2 

 

 

 

 

 

7. 
Litomyšl 

3 799 000 Kč 

Dvougenerační rodinný dům v klidné části 
města, avšak v blízkosti centra Litomyšle. Dům 
je ve velmi dobrém stavu s možností 
okamžitého nastěhování. V suterénu je 
prádelna, kotelna, sklep na potraviny, dílna, 
garáž a sklep na ovoce a zeleninu. Do přízemí 
se vchází z vnějšího schodiště, kde se nachází 
zádveří, chodba se schodištěm, velký obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a velkou terasou, 
ložnice s balkonem, koupelna a samostatné WC. 
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Podkroví nám nabízí dva prostorné pokoje, 
ložnici s lodžií, sprchový kout s WC a šatnu se 
vstupem na půdu. Objekt má z části nová 
plastová okna. K domu náleží udržovaná 
zahrada o rozloze 1578 m2 se zahradním 
domkem s částečným podsklepením + dvě 
skladové místnosti a otevřený přístřešek. Dům 
je vhodný i pro dvě rodiny. Veškerá občanská 
vybavenost v lokalitě. 

ZP: 132 m2, UP: 235 m2, plocha pozemku: 
1726 m2 

 

8. 
Litomyšl 

4 550 000 Kč 

Novostavba rodinného domu 4+1, v klidné části 
Litomyšle, s krásným výhledem na historické 
jádro města. Dům byl postaven v roce 2001. V 
prvním patře domu se nachází hala, obývací 
pokoj s venkovní prostornou terasou a vstupem 
na zahradu, jídelna a kuchyň, WC, garáž a 
schodiště do prvního patra kde jsou tři ložnice, 
balkón s výhledem na Litomyšl, dvě šatny a 
prostorná koupelna s WC. Dům je vytápěn 
plynovým kotlem a krbem s teplovzdušným 
rozvodem do prvního patra. Dům je z převážné 
části podsklepen, ve sklepě jsou tři místnosti s 
možností napojení na další krbová kamna. 
Přidanou hodnotou domu je garáž s dílnou v 
domě, půda, bazén, pergola s venkovním 
grilem, čerpadlo na užitkovou vodu a chatka na 
zahradní náčiní.  
ZP: 102 m2, UP: 250 m2, plocha pozemku: 
476 m2 

 

 

 

9. 
Litomyšl 

4 050 000 Kč 

Prostorný udržovaný rodinný dům v Litomyšli, 
v klidné části města. Dům prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí. V přízemí domu je samostatný 
obytný prostor 3+1 s kuchyní a sociálním 
zařízením, v patře dobu je další samostatný byt 
3+1 s vlastní kuchyní a sociálním zařízením. Z 
každého patra domu je přístup na vlastní 
prostornou terasu,  ze které je přístup na 
zahradu. Obě patra spojuje schodiště. V případě 
potřeby lze patra oddělit a zajistit tak plné 
soukromí, každé patro má vlastní vchod přízemí 
je bezbariérové. Dům je vytápěn plynovým 
kotlem a krbovými kamny s výměníkem. Oba 
tyto zdroje tepla lze vzájemně kombinovat. 
Dům je částečně podsklepen. Na domě je nová 
střecha. Přidanou hodnotou domu je garáž s 
novými vraty, venkovní krytá terasa s 
posezením a grilem a zahradní přístřešek na 
dřevo či zahradní náčiní. 
ZP: 154 m2, UP: 350 m2, plocha pozemku: 
689 m2 
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10. 
Pomezí 

1 390 000 Kč 

Rodinný dům v Pomezí o celkové ploše 100 m2 

a pozemkem o výměře 400 m2. Na domě 
probíhá rekonstrukce, dům je odizolovaný, nové 
rozvody elektřiny a vody, nová plastová okna, 
nové podlahy, koupelna a WC, nová střecha 
nachystaná k půdní vestavbě. Ústřední topení na 
tuhá paliva – plyn je na hranici pozemku. 
K nemovitosti patří samostatně stojící garáž. 
Dům se nachází ve středu obce, ale mimo 
hlavní silnici, veškerá občanská vybavenost – 
školka, ZŠ, obecní úřad, autobusová zastávka u 
domu. Obec Pomezí leží v bezprostřední 
blízkosti historického města Polička cca 10min 
jízdy autem, na okraji Českomoravské 
vrchoviny v oblasti lesů a chovných rybníků. 
ZP: 100 m2, UP: 90 m2, plocha pozemku: 
500 m2 

 

11. 
Dolní Újezd 

3 495 000 Kč 

Novostavba 4+1 v klidné části obce Dolní 
Újezd. Dispozice.: I. NP - zádveří,chodba, 
koupelna s WC, kuchyň s jídelním koutem, 
obývací pokoj s krbovými kamny. II. NP - 
chodba, 2 x pokoj, ložnice, koupelna + WC. V 
kuchyni podlahové vytápění. K domu náleží 
terasa s krbem, zahrada se zahradním domkem 
o CP 772 m2, dvougaráž. Bez nutnosti dalších 
investic. 
ZP: 148 m2, UP: 169 m2, plocha pozemku: 
920 m2 

 

12. 
Polička 

1 900 000 Kč 

Rodinný dům se zahradou a garáží na velmi 
dobrém místě, blízko centra v Poličce, okres 
Svitavy. Přípojky: voda, elektro, kanalizace 
i plyn. Velikost 4 + 1 s příslušenstvím, částečně 
podsklepeno. Samostatná garáž s el. 380 V. 
Prostorná půda s dispozicí výstavby podkroví. 
Rekonstrukce: střešní krytina, klempířské 
konstrukce, fasáda. Pěkná zahrada / pozemky 
celkem 460 m2 / s ovocnými stromy. Pěkné a 
klidné místo. Ve městě skoro veškeré úřady 
státní správy / mimo KÚ, FÚ /. Města -Litomyšl 
cca 18km , Svitavy 16km. Dobrý stav. 
ZP: 142 m2, UP: 120 m2, plocha pozemku: 
460 m2 

 

13. 
Pomezí 

3 700 000 Kč 

Novostavba nízkoenergetického RD 7+1 v 
Pomezí u Poličky. V přízemí se nachází vstupní 
chodba, prostorný obývací pokoj s kuchyní, 
ložnice, dětský pokoj, pracovna, koupelna a 
WC. V patře jsou dva dětské pokoje, pokoj pro 
hosty, koupelna a WC. Vytápění domu je řešeno 
teplovodním krbem. Dům je situován v klidné 
části obce. 
ZP: 105 m2, UP: 124 m2, plocha pozemku: 
600 m2  
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14. 
Vidlatá Seč 

1 700 000 Kč 

Dům 3+1, po opravě, oplocená zahrada a 
hospodářská budova. Nově:střecha, kuchyň. 
linka s troubou, grilem, myčkou a digestoří, 
plast. okna,radiátory, rozvody elektřiny, vody a 
kanalizace v celém domě. Lze rozšířit o další 
místnosti i s možností půdní vestavby, 
připravené rozvody. K dispozici uzavřený dvůr, 
stodola, garáž, kůlna. Část stav.  materiálu na 
dokončení v ceně. 
ZP: 528 m2, UP: 156 m2, plocha pozemku: 
1845 m2 

 

15. 

Hradec nad 

Svitavou 

1 665 000 Kč 

Rodinný dům po rekonstrukci v klidné lokalitě, 
obce Hradec nad Svitavou. Dům je odizolován, 
zateplen včetně stropů, nová okna, dveře, krovy, 
voda, odpady, el. rozvody, internet. Pěkné 
bydlení bez nutnost idalších investic, ihned k 
nastěhování, nízké náklady na provoz. K domu 
náleží dílna, kůlna na dřevo, kola a pod. 
zahrada. Parkování před domem ,nebo v 
zahradě, možnost dokoupení garáže cca 300m 
od domu. Topení je kombinované, el. a 
krbovými kamny. Vše ihned k užívání. 
ZP: 180 m2, UP: 180 m2, plocha pozemku: 
120 m2 

 

16. 
Sedlíšťka 

1 850 000 

Polovina dvojdomku dispozičně řešenou jako 
4+1, v obci Sedlíšťka nedaleko Litomyšle (6 
km). V podkroví je připravena vestavba 
dalšího pokoje. V přízemí rodinného domu jsou 
2 pokoje s kuchyní a příslušenstvím, v podkroví 
hala, 2 pokoje a prostor vhodný k vestavbě, 
dům je částečně podsklepen. Dům prošel v roce 
2000 kompletní vnitřní rekonstrukcí. ÚT na 
tuhá paliva (plynová přípojka), veřejný 
vodovod, septik. K domu náleží zahrada s 
bazénem, pergola s krbem, kůlna a garáž. 
ZP: 112 m2, UP: 200 m2, plocha pozemku: 
200 m2 

 

17. 
Hrušová 

2 790 000 Kč 

Dům se zahradou po částečné rekonstrukci. CP 
699 m2. V přízemí chodba, kuchyň s 
podlahovým vytápěním, obývací pokoj, ložnice, 
pracovna, koupelna s vanou, WC, technická 
místnost, kotelna, garáž, dílna, 2skladovací 
místnosti. V 1. patře 4 pokoje, WC, koupelna, 
půdní prostor k vestavbě dalších místností. 
Solární panely na ohřev vody. Vytápění 
plynovým kotlem. Venkovní posezení s krbem. 
ZP: 473 m2, UP: 410 m2, plocha pozemku: 
473 m2 

 

18. 
Svitavy – Lačnov 

1 450 000 Kč 

Zděný rodinný dům s garáží o CP 1368 m2 

v obci Svitavy - Lačnov. K domu náleží zahrada 
o CP 1143 m2. V roce 2008 byla provedena 
rekonstrukce plynového topení, možnost 
vytápění na tuhá paliva. Možnost vybudování 
půdní vestavby. Na dům navazuje hospodářská 
část - dílna, chlévy, kůlna a skleník. 
ZP: 225 m2, UP: 440 m2, plocha pozemku: 
1368 m2 
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19. 
Svitavy 

2 600 000 Kč 

Zrekonstruovaný rodinný dům 4+1 se zahradou 
a krytým parkovacím stáním. Rekonstrukce 
byla provedena v roce 2002 (rozvody, zateplení, 
střecha, podlahy, okna). V přízemí vstupní hala, 
kuchyň 20m2,obývací pokoj 20m2, pokoj 10m2, 
WC. V podkroví dva pokoje (po 19m2) + 
šatna, samostatné WC, koupelna s vanou a 
sprchovým koutem. Objekt je částečně 
podsklepen. K domu přiléhá udržovaná zahrada 
s krytým posezením. 
ZP: 125 m2, UP: 125 m2, plocha pozemku: 
445 m2 

 

20. 
Javorník 

1 790 000 Kč 

RD s garáží a zahradou v žádané lokalitě 
Javorník u Svitav. Obytná část 2+1 s 
příslušenstvím po rekonstrukci, další 2 místnosti 
určeny k úpravám. Rekonstrukce -vnitřní 
omítky, podlahy, rozvody vody a elektřiny, 
hydroizolace, vyvložkovaný komín, částečně 
fasáda, oplocení. Součástí prodeje orná půda o 
výměře 13371 m2. Kotel na TP, nutno osadit 
radiátory. 
ZP: 232 m2, UP: 116 m2, plocha pozemku: 
14390  m2 

 

 

9.2 REALITNÍ TRH V LITOMYŠLI A OKOLÍ (OKRES SVITAVY) 

Nejčastější otázky, které si klademe, jsou následující. A to jaká je situace na realitním 

trhu a jak se projevila a projeví celosvětová finanční krize na cenách nemovitostí v ČR v dané 

lokalitě. Odpověď není tak jednoduchá, jak by se zdálo. 

Média nám každý den předkládají katastrofální informace, z kterých vyplývá, že ceny 

nemovitostí musí prudce klesat. Ale není to pravda, protože z každé situace má někdo 

prospěch a někdo prodělá. V ČR pod tíhou mediální kampaně, která je abnormálně masivní, je 

zřejmé, že část investorů váhá s nákupy a odkládá je do doby, až bude jasné, kterým směrem 

se ceny nemovitostí vydají. V okolních státech se krizi tolik nevěnují, a proto není trh 

s nemovitostmi tolik ovlivněn mediálními kampaněmi. Negativní signály vyslaly banky, 

zpřísnily podmínky získání úvěrů a tím zmenšily počet investorů. To samé platí o nových 

developerských projektech, kterých bude menší počet a tím se sníží stavební výroba, potřeba 

stavebních materiálů a stavebních firem. Toto jsou negativní aspekty, ale na druhou stranu 

existují i pozitiva. Jedním z nich je, že se tím pádem sníží počet nemovitostí nabízených na 

trhu a tím se zvýší zájem o ně, což je jeden z hlavních faktorů podporujících zvýšení cen. 

Vyčistí se trh od kapitálově slabých firem, tím se zvýší garance nových developerských 

projektů. Bohužel nezaniknou jen ty slabé a špatné firmy, ale i ty dobré. Pro běžného 

investora-kupce nemovitostí, bude rozhodující úroková sazba z hypotečních nebo podobných 
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úvěrů. Ta společně s jistotou zaměstnání bude rozhodovat o tom, zda si kupec nemovitost 

koupí nebo odloží svůj záměr na pozdější dobu. Současný realitní trh je napjatý a stagnuje, je 

v očekávání, kterým směrem se ceny nemovitostí vydají. V současnosti není mnoho prostoru 

pro zvyšování cen nemovitostí, spíše se objevuje mnoho přímých i nepřímých signálů pro 

jejich snižování. Do tohoto procesu, který se v čase neustále mění, můžou lokálně zasahovat 

tzv. regionální výkyvy, které jsou závislé region od regionu, na něčem jiném. Jedná se o velké 

společnosti a jejich stálosti produkce, které v dané lokalitě zaměstnávají velký počet lidí a 

v případě snížení výroby nebo dokonce zavření celého závodu a tím i skončení pracovního 

poměru má za následek snížení pracovní příležitosti a zvýšení nezaměstnanosti a tím pádem 

mohou velmi významně zahýbat s cenami nemovitostí v těchto regionech. [23] 

V daném odvětví trhu odpovídá nabídka poptávce. Nemovitosti nabízené k prodeji se 

prodávají v časovém horizontu průměrně jednoho roku. Prodávají se domy starší, které se 

musí částečně rekonstruovat, ale i domy novější, které jsou v dobrém stavu a částečnou 

rekonstrukci nepotřebují. Dle vytvořené databáze je zřejmé, že se prodávají domy 

podsklepené i nepodsklepené, domy s jedním i více podlažím, se zahradou i bez ní. RD, které 

se nacházejí přímo ve městě Litomyšli, se cenově pohybují od 2 do 4,5 milionů korun. 

Časový horizont prodeje těchto domů je delší než v blízkém okolí města, rozhodujícím 

faktorem je v závislosti na umístění samozřejmě cena nemovitosti. V okolí města a 

v přilehlých vesnicích jsou ceny RD nižší a kupujícími více vyhledávané, z důvodu relativně 

krátké a snadné dostupnosti do města. Ve většině těchto vesnic je i dobrá občanská 

vybavenost. Cena těchto domů je řádově v rozmezí od 1,5 do 2,5 milionů korun. V posledních 

letech se lidé díky vyššímu nájemnému v centru města přiklánějí k vlastnímu bydlení. 

Z tohoto hlediska jsou ideální právě okrajové části města nebo přilehlé vesnice. Domy, u 

nichž cena přesahuje 4 miliony korun, jsou prodávány jen zřídka, protože za tuto částku je pro 

drtivou většinu lidí výhodnější zakoupit si stavební parcelu a postavit dům vlastní. Dá se tedy 

říci, že lidé se takto rozhodují hlavně na základě ekonomického hlediska. Dalším faktorem je 

také klid a větší soukromí. Samozřejmě celková cena nemovitosti je závislá na stáří, 

technickém stavu, vybavení, velikosti pozemku apod. Stejná situace nastává i v okolí města 

Poličky a okresního města Svitavy. 
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10  REKAPITULACE VÝSLEDK Ů OCENĚNÍ 

K určení ceny pěti vybraných rodinných domů, byly použity tyto metody: nákladová 

metoda a porovnávací metoda vyhlášková, porovnávací metoda nevyhlášková a cena časová. 

Současně s oceněním rodinných domů, jsme ocenili pozemky pod rodinným domem a také 

pozemky, které tvoří s rodinným domem jednotný funkční celek. Cena pozemků byla 

stanovena podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. a dle odpovídajících příloh. Takto oceněné pozemky 

byly přičteny k ceně zjištěné nákladovým způsobem, k ceně zjištěné porovnávacím způsobem 

(vyhláškové) a ceně časové. Tyto výsledné ceny v sobě oproti ceně zjištěné porovnávacím 

(nevyhláškovým) způsobem a ceně obvyklé, ceny pozemků nezahrnují. 

Cena časová je tvořena z ceny zjištěné nákladovým způsobem podle vyhlášky a 

z ceny, která byla zjištěna při ocenění pozemku. Součet těchto cen se provede bez použití 

koeficientu prodejnosti. 

Cena zjištěná porovnávací metodou nevyhláškovou (metoda přímého porovnání), 

vychází z databáze dvaceti rodinných domů, které jsou následně porovnávány a upravovány 

jednotlivými koeficienty. Ceny zjištěné přímým porovnáním na základě databáze 

srovnatelných objektů obsahují ve své části zároveň cenu pozemku. 

Cena obvyklá se stanoví ze zjištěných cen použitých metod při oceňování rodinných 

domů. Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě 

obdobného majetku ke dni ocenění. Se svými hodnotami se nejvíce přibližuje k ceně zjištěné 

porovnávací metodou nevyhláškovou. Je to z důvodu toho, že porovnávací metoda 

nevyhlášková vychází z databáze podobných nebo obdobných rodinných domů, jako je 

oceňovaná nemovitost. Dá se tedy říci, že tato cena nejvíce vystihuje situaci na trhu a tudíž je 

považována za cenu, která by mohla být realizovatelná jako skutečná prodejní cena. 

V jednom případě obestavěný prostor překročil hranici 1 100 m3. Dle § 26 a odst. 3 

vyhlášky by neměla být použita porovnávací metoda (vyhlášková). Místo toho by měla být 

použita metoda nákladová, z důvodu toho, aby mohlo dojít k porovnání výsledných cen, byla 

v tomto případě použita porovnávací metoda (vyhlášková). 
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Tabulka č. 1: Rekapitulace zjištěných cen 

Rodinný 
dům 

Obestavěný
prostor m3 

Nákladová 
metoda Kč 

Porovnávací 
metoda 

(vyhlášková) 
Kč 

Porovnávací 
metoda 

(nevyhlášková) 
Kč 

Cena 
pozemků 

Kč 

Cena 
časová Kč 

Cena 
obvyklá Kč 

  
Příloha č. 1 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 

Příloha č. 
8 Příloha č. 5 Příloha č. 7 

RD č. 1 494,59 1 613 910 2 143 890 1 700 000 46 310 2 175 080 1 700 000 

RD č. 2 919,93 2 173 870 2 927 680 2 090 000 30 925 2 929 740 2 090 000 

RD č. 3 1209,22 2 968 850 3 923 660 2 390 000 34 200 4 001 137 2 390 000 

RD č. 4 685,00 2 330 360 3 186 840 3 000 000 126 312 3 140 645 3 000 000 

RD č. 5 828,63 5 499 270 4 415 220 3 530 000 169 388 4 378 397 3 530 000 

 

Tabulka č. 2: Rekapitulace cen rodinných domů vč. pozemků 

Rodinné 
domy 

Nákladová 
metoda Kč 

Porovnávací 
metoda 

(vyhlášková) 
Kč 

Porovnávací 
metoda 

(nevyhlášková) = 
cena obvyklá Kč 

Cena časová 
Kč 

  Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 4 

RD č. 1 1 660 220 2 190 200 1 700 000 2 221 390 

RD č. 2 2 204 795 2 958 605 2 090 000 2 960 665 

RD č. 3 3 003 050 3 957 860 2 390 000 4 035 337 

RD č. 4 2 456 672 3 313 152 3 000 000 3 266 957 

RD č. 5 5 668 658 4 584 608 3 530 000 4 547 785 

 

 

Tabulka č. 2 obsahuje kompletní shrnutí zjištěných cen oceňovaných domů včetně 

ceny pozemků určených podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. Z tabulky jsou zřejmé cenové rozdíly. 

Pro názornou ukázku jsou získané ceny vložené do grafu. 
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Graf č. 1: Grafické znázornění zjištěných celkových cen rodinných domů 

 

 Z grafu vyplývá, že ceny zjištěné nákladovým způsobem jsou nižší až srovnatelné 

s ostatními metodami. Jedinou výjimku tvoří RD č. 5, který se nachází přímo v Litomyšli a ne 

v okolních vesnicích. Hlavním důvodem tohoto jevu je, že přímo v Litomyšli je hodnota 

koeficientu prodejnosti Kp podstatně vyšší než pro okolní vesnice (obec Lubná a obec Osík: 

Kp = 0,742, Litomyšl: Kp = 1,256), což má za následek podstatné zvýšení ceny RD u této 

metody. 

 Jestliže porovnáme výsledné ceny s cenami zjištěnými dle nákladové metody, 

dojdeme i k průměrnému procentnímu vyjádření. Pomocí aritmetického průměru se zjistí, 

o kolik se průměrné ceny liší. 
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Tabulka č. 3: Porovnání nákladových cen s ostatními zjištěnými cenami 

Rodinné 
domy 

Nákladová 
metoda Kč  

Porovnávací 
metoda 

(vyhlášková) 
Kč 

Porovnávací 
metoda 

(nevyhlášková) 
= cena obvyklá 

Kč 

Cena 
časová Kč 

Srovnání: 
Nákl. Metod. S 

metodou 
porov. 

(vyhláškovou) 
% 

Srovnání: Nákl. 
Metody s metodou 

porovnávací 
(nevyhláškovou)/c
enou obvyklou % 

Srovnání: 
Nákl. 

Metody s 
cenou 

časovou % 

RD č. 1 1 660 220 2 190 200 1 700 000 2 221 390 24,20 2,34 25,26 

RD č. 2 2 204 795 2 958 605 2 090 000 2 960 665 25,48 -5,49 25,53 

RD č. 3 3 003 050 3 957 860 2 390 000 4 035 337 24,12 -25,65 25,58 

RD č. 4 2 456 672 3 313 152 3 000 000 3 266 957 25,85 18,11 24,80 

RD č. 5 5 668 658 4 584 608 3 530 000 4 547 785 -23,65 -60,59 -24,65 

Aritmetický průměr 15,20 -14,26 15,31 

 

Porovnáním nákladové metody s ostatními metodami bylo zjištěno, že nákladová 

metoda se liší v rozmezí 14 – 15% oproti ostatním zjištěným cenám. A to tak, že je buď vyšší, 

nebo nižší než ceny zjištěné podle ostatních metod. 

 

Tabulka č. 4: Porovnání obvyklé ceny s ostatními zjištěnými cenami 

Rodinné 
domy 

Porovnávací 
metoda 

(nevyhlášková) = 
cena obvyklá Kč                   

Porovnávací 
metoda 

(vyhlášková) 
Kč 

Nákladová 
metoda Kč 

Cena 
časová Kč 

Srovnání: 
Obvyklé ceny s 

porov. 
Metodou 

(vyhláškovou) 
% 

Srovnání: 
Obvyklé ceny s 

nákladovou 
metodou % 

Srovnání: 
Obvyklé 
ceny s 
cenou 
časovou 

% 

RD č. 1 1 700 000 2 190 200 1 660 220 2 221 390 22,38 -2,40 23,47 

RD č. 2 2 090 000 2 958 605 2 204 795 2 960 665 29,36 5,21 29,41 

RD č. 3 2 390 000 3 957 860 3 003 050 4 035 337 39,61 20,41 40,77 

RD č. 4 3 000 000 3 313 152 2 456 672 3 266 957 9,45 -22,12 8,17 

RD č. 5 3 530 000 4 584 608 5 668 658 4 547 785 23,00 37,73 22,38 

Aritmetický průměr 24,76 7,77 24,84 

  

Obvyklá cena, která je zde zjištěna porovnávací metodou (nevyhláškovou) je oproti 

ostatním metodám nižší a to v rozmezí 7 – 25%. Největší rozdíl je u cen zjištěných 
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porovnávací metodou (vyhláškovou) a cenou časovou. Naopak minimální rozdílnost je oproti 

nákladové metodě. 

 

11  POROVNÁNÍ JEDNOTKOVÝCH CEN OCE ŇOVANÝCH 

RODINNÝCH DOM Ů 

Bylo provedeno srovnání zjištěných cen rodinných domů. Cena pozemků byla součástí 

porovnávaných cen. Je potřeba provést porovnání jednotkových cen za 1 m3, protože 

oceňované domy mají ve většině případů rozdílně velký obestavěný prostor. 

Aby se porovnání mohlo vůbec provést, musíme zjistit, jaký je podíl ceny pozemků na 

celkové ceně rodinného domu. U všech metod se cena pozemků určovala podle výše uvedené 

vyhlášky, avšak u porovnávací metody (nevyhláškové), která je metodou tržní, je zapotřebí od 

této ceny odečíst cenu pozemku, jenž se vypočítá pomocí Naegeliho třídy polohy. 

Podíly cen pozemků budou vypočítány z průměrných cen. Tyto průměrné ceny budou 

zjištěny průměrem z již zjištěných cen rodinných domů. 

 

Tabulka č. 5: Výpočet cenového podílu pozemků na ceně rodinných domů 

Rodinné 
domy 

Obest. 
Prostor m3 

Nákladová 
metoda Kč 

Porovnávací 
metoda 

(vyhlášková) 
Kč 

Porovnávací 
metoda 

(nevyhlášková) 
Kč 

Cena 
časová Kč 

Průměrná 
cena RD Kč 

Cena 
pozemků Kč 

Podíl 
pozemků 
na ceně 
RD % 

RD č. 1 494,59 1 613 910 2 143 890 1 534 400 2 175 080 1 866 820 46 310 2,48 

RD č. 2 919,93 2 173 870 2 927 680 1 790 500 2 929 740 2 455 448 30 925 1,26 

RD č. 3 1209,22 2 968 850 3 923 660 2 032 100 4 001 137 3 231 437 34 200 1,06 

RD č. 4 685 2 330 360 3 186 840 2 721 100 3 140 645 2 844 736 126 312 4,44 

RD č. 5 828,63 5 499 270 4 415 220 2 874 800 4 378 397 4 291 922 169 388 3,95 

Rozmezí podílu ceny pozemků na celkové ceně rodinného domu Do 5% 

 

 Výpočtem byl zjištěn cenový podíl pozemků k celkové ceně rodinného domu. Cenový 

podíl pozemků nepřesahuje 5% z ceny rodinného domu. Nejvyšší hodnota je 4,44% u RD 4. 

Jedná se tedy o částku, která nemá podstatný vliv na cenu. A to i po odečtení ceny pozemku 

vypočtené pomocí Naegeliho třídy polohy u porovnávací metody (nevyhláškové), které toto 

kritérium ještě víc zpřísní. 
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Jednotkové ceny za 1 m3 budou tedy vypočítány z cen rodinných domů s pozemky. To 

znamená, že cena RD vypočtena pomocí porovnávací metody (nevyhláškové) bude použita 

bez odpočtu pozemku, jehož cena se zjistila pomocí Naegeliho třídy polohy. Pro výpočet 

jednotkové ceny za 1m3 se použijí hodnoty z tabulky č. 2 a velikosti obestavěných prostorů, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 6: Jednotkové ceny rodinných domů za 1 m3 

  

Nákladová 
metoda 
Kč/m3 

Porovnávací 
metoda 

(vyhlášková) 
Kč/m3 

Porovnávací metoda 
(nevyhlášková), 

obvyklá cena Kč/m3 

Cena časová 
(průměrná) 

Kč/m3 

RD č. 1 3 263 4 335 3 437 3 678 

RD č. 2 2 363 3 307 2 272 2 647 

RD č. 3 2 455 3 369 1 976 2 600 

RD č. 4 3 401 4 490 4 379 4 090 

RD č. 5 6 637 5 136 4 260 5 344 

 

 

Graf č. 2: Grafické srovnání jednotkových cen RD dle metody ocenění 
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V tabulce č. 6 je uveden přehled jednotkových cen rodinných domů. Pro přehlednost 

byly jednotkové ceny vloženy do grafu č. 2, ze kterého se určí cenové rozmezí, ve kterém se 

ceny pohybují. Jednotkové ceny se od sebe stále odlišují, ale ne tak mnoho, jak se odlišovaly 

celkové ceny rodinných domů. Z toho vyplývá, že vliv rozdílných obestavěných prostorů byl 

pokud možno eliminován propočtem na jednotkové ceny. 

Z tabulky a grafu přímo nevyplývá nejvyšší jednotková cena podle metod. Ocenění 

nákladovou metodou je u RD č. 1 a RD č. 4 v závislosti na jednotkové ceně nejmenší, naopak 

u RD č. 5 hodnoty ostatních metod výrazně převyšuje. U RD č. 2 a u RD č. 3 je jednotková 

cena určena na základě nákladové metody srovnatelná s porovnávací metodou 

(nevyhláškovou). Z grafu je zřejmé, že ocenění porovnávací metodou dle vyhlášky je u 

jednotkových cen vyšší než u porovnávací metody nevyhláškové, to platí pro všechny 

oceňované rodinné domy. U RD č. 1 a u RD č. 2 jsou jednotkové ceny podle nákladové 

metody a podle metody přímého porovnání velmi podobné. U dalších oceňovaných domů 

jsou srovnatelné, nejvyšší rozdíl je opět u RD č. 5. Nejvyšší průměrnou jednotkovou cenu a 

poměrný cenový rozpor k ostatním rodinným domům na základě různých oceňovacích metod 

má RD č. 5 (5344 Kč/m3). Tato skutečnost je dána tím, že se RD č. 5 nachází přímo 

v Litomyšli. Naopak nejnižší průměrné ceny byly dosaženy u RD č. 2 (2647 Kč/m3) a RD č. 3 

(2600 Kč/m3), což je zapříčiněno hlavně jejich velkým obestavěným prostorem, který je vyšší 

než u ostatních domů, ale částečně také jejich polohou, oba tyto rodinné domy se nacházejí 

v obci Lubná cca 15 km od Litomyšle. 

11.1 VLIV VYBRANÉHO ASPEKTU „DO JAKÉ MÍRY JE CENA 

OBVYKLÁ VYBRANÝCH RODINNÝCH DOM Ů OVLIVN ĚNA 

VZDÁLENOSTÍ OD M ĚSTA LITOMYŠLE“ 

Rodinné domy č. 1 a 4 leží v obci Osík cca 4 km od Litomyšle. Rodinné domy č. 2 a 3 

leží v obci Lubná cca 15 km o d Litomyšle a rodinný dům č. 5 se nachází přímo v Litomyšli. 

Při posouzení vybraného aspektu je na první pohled jasná dominanta RD č. 5, který se nachází 

přímo v Litomyšli. Jeho jednotková cena (5 344 Kč/m3) výrazně převyšuje jednotkové ceny 

ostatních oceňovaných rodinných domů.  

Toto tvrzení a výsledky jsou podpořeny hned několika skutečnostmi. U nákladové 

metody, kde je koeficient polohový a koeficient prodejnosti faktorem přímo ovlivňující cenu 

rodinného domu, je patrný rozdíl hned v počátku výpočtů. Koeficient prodejnosti = 0,742, 

koeficient polohový = 0,85, to platí pro obce Osík a Lubná, neboli pro rodinné domy č. 1, 2, 3 
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a 4. Koeficient prodejnosti = 1,256, koeficient polohový = 1,0, to platí pro rodinný dům č. 5, 

který se nachází v Litomyšli. Pomocí těchto koeficientů se tvoří přímo jejich součinem 

základní cena, z toho vyplývá, že velikost těchto koeficientů má podstatný vliv na konečnou 

cenu. Základní cena upravená u této metody je pro RD č. 1, 2, 3, 4 okolo 3 000 Kč/m3, zatím 

co u RD č. 5 základní cena upravená atakuje hodnotu 7 000 Kč/m3. Ocenění porovnávacím 

způsob dle vyhlášky je také jednoznačně ve prospěch RD č. 5, ale už ne tak znatelně jako u 

předešlé metody. Rozhodující faktor pro odlišení od ostatních rodinných domů je zde index 

polohy, který svými kritérii zvyšuje cenu RD č. 5 min o 20 % vůči ostatním rodinným domům 

(Litomyšl je oproti ostatním výše uvedeným obcím vždy o třídu výše v tomto uvedeném 

začlenění). U porovnávací metody nevyhláškové neboli metody přímého porovnání je cenový 

rozdíl nejmenší a dle vlastního úsudku ukazuje na cenu, která je nejvíce reálná. Vznikla 

vytvořením databáze 20 srovnatelných domů a díky zvoleným koeficientům K1 až K6 bylo 

možné porovnání provést přesněji a lépe redukovat ceny ostatních rodinných domů. Cena RD 

č. 5 zůstala samozřejmě nejvyšší, přitom rozdíl cen nebyl tak patrný. 

U ocenění pozemků nastala stejná situace. Ocenění pozemku podle vyhlášky bylo 

závislé opět na koeficientu polohy a koeficientu prodejnosti a nově i na základní ceně 

stavebního pozemku, která byla u RD č. 1, 2, 3, a 4 rovna 35 Kč/m2 a u RD č. 5 

rovna 200 Kč/m2, zde je rozdíl více než zřejmý. Při ocenění pozemků Naegeliho třídou 

polohy je rozhodující klíč třídy polohy pro výslednou třídu polohy a výchozí reprodukční 

cena všech staveb na pozemku, která je určená z nákladové metody jako výchozí cena, kde je 

už zohledněna i základní cena upravená. Litomyšl má výslednou třídu polohy o stupeň vyšší 

než Osík a Lubná a proto zvyšuje procento zastoupení ceny pozemku v ceně souboru stavby a 

tím i cenu samotného pozemku. 

Je tedy možné říci, že ze zjištěných metod jak vyhláškových, tak hlavně z metody 

porovnávací nevyhláškové, jinak také metody přímého porovnání, která je rovna ceně 

obvyklé, se došlo k závěru, že cena obvyklá je výrazně ovlivněna. A to v tom smyslu, pokud 

se porovnává cena rodinného domu přímo v Litomyšli a cena rodinného domu v okolí 

Litomyšle v  přilehlé vesnici. V dalším případě pokud jde o vliv vzdálenosti jako takové, 

např. vzdálenost Osíka 4 km a vzdálenost Lubné 15 km, není takový jako v předešlém 

případě, dokonce se dá říci, že je zanedbatelný. V tomto případě závisí hlavně na občanské 

vybavenosti dané vesnice, to znamená, jestli se v této vesnici nachází obchod, základní škola, 

ordinace lékaře, sportovní a kulturní vyžití apod. Dále také tato skutečnost závisí na technické 

infrastruktuře, jedná se o inženýrské sítě a dopravní spojení. Pokud je ve vesnici zaveden plyn 



 

75 

a je zde vybudována veřejná kanalizace, plus je zde časté dopravní spojení do přilehlého 

města, cena rodinného domu bude v závislosti na těchto faktorech určitě vyšší. Samotná 

poloha rodinného domu v dané vesnici bude mít také vliv na jeho celkovou cenu (okrajová 

část obce, střed obce, RD u silnice nebo v klidné části pouze s příjezdovou komunikací). 

 

12  ZÁVĚR 

Oceňování nemovitostí se provádí z důvodu zjištění ceny nemovitosti. V tuzemsku 

existují dva způsoby, kterými lze oceňovat nemovitosti. Je to ocenění podle cenového 

předpisu a tržní ocenění. Každý z těchto způsobů je určen pro rozdílné účely ocenění 

nemovitostí a má své opodstatnění a oporu v zákoně. 

Cenový předpis je vázán pevně danými pravidly, postupy výpočtů a stanovuje 

základní ceny pro různé typy nemovitostí. V případě, kdy se nemovitost oceňuje 

administrativním způsobem, je nutné postupovat přesně tak, jak stanoví vyhláška, neboť 

nedodržení přesného postupu a přehození některých částí výpočtu může mít vliv na správnost 

výpočtu. Výsledné administrativní ceny nelze ve většině případů ztotožnit s hodnotami 

tržními. 

Tržní způsob ocenění nemovitostí není určen žádnými zákony, záleží na názoru 

daného odhadce. V odborné literatuře existují pouze doporučené a metodické postupy tržního 

ocenění. Při tržním způsobu ocenění si odhadce podle svých vlastních znalostí a zkušeností 

volí libovolný počet koeficientů, které upravují výslednou cenu nemovitosti. Informace pro 

vytvoření těchto veličin si shromažďuje sám na základě průzkumu trhu. Tržní způsob ocenění 

by měl být rovem skutečné hodnotě nemovitosti. 

Cílem práce bylo posouzení vlivu vzdálenosti od města Litomyšl na obvyklou cenu 

vybraných rodinných domů. Dále zjištění nákladové ceny pěti rozdílných typů RD dle 

platného oceňovacího předpisu a zjištění ceny RD porovnávací metodou dle aktuálně platného 

oceňovacího předpisu včetně ceny pozemků v jednotném funkčním celku. Vytvoření databáze 

nabídkových cen srovnatelných objektů se statistickým vyhodnocením, odhad tržní ceny 

metodou přímého porovnání; popis situace na trhu v dané oblasti. 

Práce je rozdělena do dvou částí. V první části práce je teoreticky popsána 

problematika související s oceňováním. Ve druhé části, jedná se o část praktickou, jsou 

popsány vybrané lokality, je zde popsán realitní trh v Litomyšli a okolí, rodinné domy a 
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přehledně shrnuty výsledky ocenění. V přílohách této práce jsou uvedeny všechny výpočty, 

které byly v souvislosti s oceněním provedeny. 

Pro ocenění 5-ti rodinných domů jsem si musel opatřit podklady, kterými jsou v první 

řadě projektová dokumentace viz příloha č. 2, výpisy z katastru nemovitostí, listy vlastnictví a 

výřezy z katastrálních map viz příloha č. 3 a 4. Podle projektové dokumentace jsem provedl 

výpočet obestavěného prostoru, výpočet zastavěné a užitné plochy jednotlivých rodinných 

domů. Pro ocenění nemovitostí porovnávacím způsobem nevyhláškovým, jsem sestavil 

databázi 20 srovnatelných rodinných domů, které se nacházejí všechny v okrese Svitavy 

maximálně 20 km od Litomyšle, inzerovaných na webových stránkách realitních kanceláří, 

viz kapitola 9.1 databáze nemovitostí. Rekapitulace výsledných cen rodinných domů je 

uvedena v tab. č. 1. Ocenění bylo provedeno určenými metodami a to metodou nákladovou, 

porovnávací (vyhláškovou), porovnávací (nevyhláškovou) jinak také metodou přímého 

porovnání, cenou časovou a cenou obvyklou. Cena časová byla určena jako cena nákladová 

bez koeficientu prodejnosti. Obvyklá cena byla stanovena jako cena zjištěná porovnávací 

metodou (nevyhláškovou), tato cena by měla nejvíce vystihovat opravdovou, tedy reálnou 

cenu nemovitostí a také situaci trhu v dané lokalitě. 

Cena pozemků byla stanovena podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. a dle odpovídajících 

příloh. Takto oceněné pozemky byly přičteny k ceně zjištěné nákladovým způsobem, k ceně 

zjištěné porovnávacím způsobem (vyhláškové) a ceně časové. Tyto výsledné ceny v sobě 

oproti ceně zjištěné porovnávacím (nevyhláškovým) způsobem a ceně obvyklé, ceny 

pozemků nezahrnují. 

Porovnáním nákladové metody s ostatními metodami bylo zjištěno, že nákladová 

metoda se liší v rozmezí 14 – 15% oproti ostatním zjištěným cenám. A to tak, že je buď vyšší, 

nebo nižší než ceny zjištěné podle ostatních metod. 

Obvyklá cena, která je zde zjištěna porovnávací metodou (nevyhláškovou) je oproti 

ostatním metodám nižší a to v rozmezí 7 – 25%. Největší rozdíl je u cen zjištěných 

porovnávací metodou (vyhláškovou) a cenou časovou. Naopak minimální odlišnost je oproti 

nákladové metodě. 

Bylo potřeba provést porovnání jednotkových cen za 1 m3, protože oceňované domy 

mají ve většině případů rozdílně velký obestavěný prostor. Jednotkové ceny se nakonec stále 

odlišovaly, ale už ne tak moc, jak se odlišovaly celkové ceny rodinných domů. Dá se tedy říci, 

že vliv rozdílných obestavěných prostorů byl částečně eliminován. Abych mohl provést 



 

77 

porovnání jednotkových cen, musel jsem zjistit, jaký je podíl ceny pozemků na celkové ceně 

rodinných domů. U všech metod se cena pozemků určovala podle výše uvedené vyhlášky, 

avšak u porovnávací metody (nevyhláškové), která je metodou tržní, je zapotřebí od této ceny 

odečíst cenu pozemku, jenž se vypočítá pomocí Naegeliho třídy polohy. Cenový podíl 

pozemků nepřesahoval 5% z ceny rodinného domu. Jednalo se tedy o částku, která nemá 

podstatný vliv na cenu. A to i po odečtení ceny pozemku vypočtené pomocí Naegeliho třídy 

polohy u porovnávací metody (nevyhláškové), které toto kritérium ještě víc zpřísní. 

Jednotkové ceny za 1 m3 byly vypočítány z cen rodinných domů s pozemky. To znamená, že 

cena RD vypočtena pomocí porovnávací metody (nevyhláškové) byla použita bez odpočtu 

pozemku, jehož cena se zjistila pomocí Naegeliho třídy polohy.  

 Dílčím úkolem této práce bylo posoudit, „do jaké míry je cena obvyklá vybraných 

rodinných domů ovlivněna vzdáleností od města Litomyšle“. Došel jsem k závěru, že cena 

obvyklá je výrazně ovlivněna. A to v tom smyslu, pokud se porovnává cena rodinného domu 

přímo v Litomyšli a cena rodinného domu v okolí Litomyšle v  přilehlé vesnici. Pokud jde o 

vliv vzdálenosti jako takové, není takový jako v předešlém případě, dokonce se dá říci, že je 

zanedbatelný. V tomto případě závisí hlavně na občanské vybavenosti dané vesnice a částečně 

také na poloze rodinného domu samotné. 
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