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Abstrakt 

V disertační práci je na základě průzkumu trhu stanovena tržní cena bytů v různých 
katastrálních územích města Brna. Tato je porovnána s cenami bytů zjištěnými dle 
oceňovacích předpisů. Rozdíly cen jsou následně analyzovány. Na základě poznatků 
získaných v průběhu práce, je navržen nový přístup k oceňování bytů dle oceňovacích 
předpisů.  

Abstract 

This dissertation thesis determines market prices of apartments in various cadastral areas 
of Brno city, based on market research. These are compared with the prices identified by 
current valuation rules. The differences are subsequently analyzed. Based on the knowledge 
gained, a new approach to the process of property valuation is suggested. 
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1 ÚVOD 
Disertační práce se zabývá porovnáním tržních cen bytů v Brně s cenami zjištěnými 

dle platných oceňovacích předpisů. Stěžejní je porovnávací metoda ocenění, která bude 
použita jak pro stanovení tržní ceny nemovitosti, tak ke stanovení ceny nemovitosti dle 
současně platné oceňovací vyhlášky. Jedná se o dva rozdílné komparativní postupy, které 
ovšem oba jsou závislé na zkušenostech znalce, jeho znalostech a zodpovědném přístupu, 
neboť nejen posouzení trhu, ale i jednotlivých charakteristik kvalitativních pásem staveb 
do jisté míry odráží subjektivní pohled znalce. 

Při komparativní metodě dle vyhl. č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb. 
a ve znění vyhl. č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 364/2010 Sb., vyhl. č. 387/2011 Sb. a vyhl. 
č. 450/2012 Sb. (dále oceňovací vyhláška) je přesně dán počet znaků a charakteristiky 
jednotlivých pásem, zatímco při stanovení tržní ceny porovnávací metodou je zcela 
na úvaze znalce, jaký postup zvolí, zda přímé či nepřímé porovnání a jaká hlediska budou 
pro něj stěžejní, např. posouzení dle toho, o jaký druh nemovitosti se jedná, kde se 
nemovitost nachází, jaký je stavebně technický stav nemovitosti, jaké jsou podmínky 
prodeje, jaké jsou okolnosti trhu apod.  

Disertační práce bude zaměřena na oceňování bytových jednotek ve městě Brně, 
v bytových domech, které jsou prohlášením vlastníka rozděleny na bytové jednotky. Tyto 
byty budou vybírány a tříděny s ohledem na umístění dle katastrálních území, kterých je 48 
na území města Brna. Vzhledem k tomu, že trh s byty ve městě Brně je dostatečně velký, 
ke stanovení tržní ceny bytů bude použita porovnávací metoda, která je založena na tom, 
že jednotlivé subjekty jsou si navzájem podobné a lze tedy jejich kvalitativní 
a kvantitativní rozdíly částečně eliminovat. Z tohoto důvodu se bude tedy jednat 
o porovnání dvou komparativních metod s cílem zaměřit se zejména na lokalitu, ve které 
se nemovitost nachází. Na základě zjištěných skutečností potom se pokusit navrhnout nový 
přístup k oceňování bytů dle oceňovacích předpisů s tím, že budu vycházet s existující 
úrovně vědeckých poznatků v této oblasti, kdy za standard bude brána světová úroveň. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 
V této kapitole budou uvedeny pouze základní definice jednotlivých pojmů, které 

se vztahují k řešené problematice, stručně zde bude popsán přehled oceňovacích metod při 
stanovení ceny tržní a administrativní a přehled základních pojmů a metod statistiky, 
se kterými bude v rámci disertační práce pracováno.  

2.1 Definice jednotlivých pojm ů  

2.1.1 Základní pojmy oce ňování nemovitostí 

Cena obvyklá (obecná, tržní) 
V současné době se v českých zákonech objevuje řada termínů, vyjadřujících 

obvyklou cenu majetku, věci, služby, zboží, nemovitosti, pozemku apod., někdy i stejných 
s různými definicemi. 
 

1. Cena obvyklá (zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, § 2, odst. 6). 

2. Cena obvyklá (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, § 2, odst. 1, věta druhá 
a další). 

3. Cena ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (prodej majetku státem – § 22 
odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.). 

4. Obvyklá tržní cena (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 23, odst. 5, 
písm. e). 

Přitom u pojmů ad 3 a 4 není definováno, jakým způsobem se mají zjistit, 
neexistuje pro jejich zjištění žádný schválený a oficiální předpis.  

Cena zjištěná (administrativní, úřední) 
Cena zjištěná podle cenového předpisu; v současné době podle zákona č. 151/1997 

Sb., o oceňování majetku, a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 3/2008 Sb., 
ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb., a vyhl. č. 364/2010 Sb., vyhl. 
č. 387/2011 Sb. a vyhl. č. 450/2012 Sb.  

Byt  
Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (v aktuálním znění) 

§ 8 

(1) Byt, kterým se rozumí místnost nebo soubor místností určených k bydlení a jeho 
součásti a příslušenství, se oceňuje včetně podílu na společných částech domu, a to 
i v případě, jsou-li umístěny mimo dům, a včetně podílu na příslušenství domu a stavbách 
vedlejších a jejich příslušenstvích, určených pro společné užívání.[10]  

Podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 
k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé 
zákony (zákon o vlastnictví bytů), v aktuálním znění  

§ 2  
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b) bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního 
úřadu určeny k bydlení. [9] 

Jednotková cena a základní cena 
Jednotková cena je cena za jednotku, která se uvádí v m3, m2, m, ks, ha, t: 

JC   ....    jednotková cena, 

JTC ……jednotková tržní cena, 

JTC prům..průměrná jednotková tržní cena, 

JCO  ....  jednotková cena oceňovaného objektu. 

Základní cena není nikde přesně definována, z kontextu oceňovací vyhlášky 
č. 3/2008 Sb. (v platném znění) však vyplývá, že: 

ZC  ....  základní cena – jednotková cena stanovená v předpisu pro objekt standardního 
provedení 

ZCU ....  základní cena upravená – jednotková cena získaná ze ZC úpravou např. pomocí 
koeficientů, srážek, přirážek ap. 

Od 1. 1. 2011 byly u porovnávací metody v oceňovací vyhlášce nově zavedeny pojmy: 

IPC  …  indexovaná průměrná cena – při ocenění porovnávacím způsobem jednotková 
cena, stanovená v předpisu; 

CU … cena upravená – při ocenění porovnávacím způsobem jednotková cena získaná 
z IPC úpravou pomocí koeficientu cenového porovnání I:   CU = IPC × I. 

Databáze nemovitostí 
Utříděný a statisticky zpracovaný soubor dat o nemovitostech (obec, poloha 

nemovitosti v obci, cena nemovitosti, její velikost, technický stav, výměry, způsob zjištění 
dat aj.).[2] 

2.2 Přehled metod použitých v diserta ční práci 
Jak již výše uvedeno je rozdíl mezi stanovením ceny administrativní a ceny tržní. 

V této kapitole bude uveden přehled metod, které jsou v zákoně o oceňování majetku, aniž 
bych se k nim blíže vyjadřovala a dále princip porovnávacího způsobu, který při odborném 
odhadu tržní ceny je nejvíce používán, pokud existuje dostatečně velký trh s předmětnou 
nemovitostí. Blíže k metodám, které budou aplikovány v disertační práci, bude uvedeno 
dále. 

V této práci bude pro stanovení tržní ceny i pro stanovení ceny zjištěné použita 
metoda porovnávací, která, je v jednotlivých případech odlišná. V této kapitole bude 
popsán princip jednotlivých porovnávacích metod s ohledem na oceňování bytů v Brně. 
Obecně lze říci, že porovnávací způsob pro stanovení tržní ceny je na základě databáze 
prodejů bytů z průzkumu realitního trhu, zatím co porovnávací způsob dle oceňovací 
vyhlášky umožňuje stanovit cenu na základě posouzení kvality nemovitosti co do její 
prodejnosti, polohy a provedení pomocí dílčích indexů.  



 Ing. Alena Superatová 2 Přehled současného stavu problematiky 

 6 

2.2.1 Metoda porovnávací pro stanovení tržní ceny b ytu 

Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, jedním ze způsobů 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. 

 Ve své práci jsem použila metodu oceňování pomocí standardní jednotkové 
tržní ceny. 

Ocenění se provádí porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými 
věcmi (nemovitostmi), na základě řady hledisek. Ta si volí znalec zejména na základě 
toho, o jaký druh nemovitosti se jedná. V případě stanovení tržní ceny bytů v Brně byla 
volena tato hlediska: 

V současné době je na trhu v Brně dostatečné množství bytů, s kterými se 
obchoduje a lze tedy získat poměrně obsáhlou databází pro jednotlivé oblasti a lokality. 
Nutno mít na zřeteli, že ceny se vyvíjejí, trh je proměnlivý, proto pro dosažení 
nezkresleného a co nejpřesnějšího výsledku by měla být databáze v časovém horizontu 
6 měsíců, nicméně platnost oceňovací vyhlášky je jeden rok a jednotkové ceny v ní se 
stanovují na základě realizovaných prodejů předešlého roku, proto i v této práci je 
stanovena databáze za rok 2012. 

Metoda přímého porovnání 
Metoda porovnání přímo mezi nemovitostmi srovnávacími a oceňovanou [2].  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Metoda přímého porovnání; zdroj: [2] 

 

2.2.2 Metoda porovnávací dle oce ňovacích p ředpis ů  

Úvod: 

Touto metodou se stanovuje administrativní cena bytu. Princip této metody spočívá 
v tom, že se cena zjistí vynásobením m2 podlahové plochy indexovanou průměrnou cenou 
(IPC) upravenou indexem cenového porovnání. Index cenového porovnání se stanoví 
vynásobením dílčích indexů, a to: 

• indexu trhu IT,  

• indexu polohy IP,   

• indexu konstrukce a vybavení IV.  

Srovnávací 
nemovitost č. 1 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací 
nemovitost č. 2 

(vlastnosti, cena) 

Srovnávací 
nemovitost č. 3 

(vlastnosti, cena) 

… další srovnávací 
nemovitosti 

(vlastnosti, ceny) 

Nemovitost oceňovaná 
(porovnání vlastností, cena) 
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Hodnota těchto dílčích indexů se zjistí pomocí znaků, které se určí na základě 
začlenění do příslušného kvalitativního pásma, které odpovídá hodnocené nemovitosti. 

Postup při oceňování bytů v Brně: 

• Zjistí se základní cena IPC za m2 podlahové plochy bytu v budovách typu J a K 
z tabulky č. 1 přílohy č. 19 vyhlášky. 

• Zjistí se index trhu IT z tabulky č. 1 přílohy č. 18a. 

• Zjistí se index polohy IP z tabulky č. 6 přílohy č. 18a. 

• Zjistí se index konstrukce a vybavení IV z tabulky č. 2 přílohy č. 19. 

• Vypočítá se index cenového porovnání I ze vztahu: 

VPT IIII ××= . 

• Indexovaná průměrná cena (IPC) se násobí indexem cenového porovnání I podle 
vzorce: 

CU = IPC x I 

výsledkem je IPC upravená za m2 podlahové plochy. 

• IPC upravená se násobí výměrou (m2). 

Indexovaná průměrná cena je uvedena v příloze č. 19 tabulka vyhlášky. 
Pro město Brno jsou základní ceny uvedeny pro 9 oblastí města Brna. 
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3 FORMULACE PROBLÉMU A CÍLE JEHO ŘEŠENÍ 
V předchozích kapitolách byla uvedena současná teorie oceňování bytů 

porovnávacím způsobem pro stanovení ceny tržní a ceny zjištěné dle oceňovacích 
předpisů. Je zřejmé, že i když se jedná v obou případech o porovnávací způsob ocenění, 
každý je založen na jiném principu.  

3.1 Popis M ěsta Brna 
Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, 

největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy. Je sídlem Jihomoravského kraje, 
v jehož centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. Město leží na soutoku řek 
Svratky a Svitavy a má zhruba 400 tisíc obyvatel.  

Správní členění Brna prošlo dramatickým a dlouhým vývojem, zvláště pak po roce 
1945. Od podzimu 1990 se Brno člení na 29 samosprávných městských částí. Každá z nich 
má vlastní volené zastupitelstvo, radu a starostu, znak a vlajku. Brno se skládá celkově 
ze 48 katastrálních území, jejichž hranice jsou často rozděleny do několika městských 
částí. Velikost městských částí se zásadně liší od zhruba 500 obyvatel (MČ Brno – 
Útěchov) až po přibližně 90 tisíc obyvatel (MČ Brno-střed). 

Mezi největší městské části Brna patří (dle počtu obyvatel) Brno – střed, Brno – 
sever, Brno – Bystrc a Brno – Královo Pole. Naopak nejmenší městské části jsou Brno – 
Kníničky, Brno – Útěchov a Brno – Ořešín. Dle katastrální výměry jsou největšími 
městskými částmi Brno – Bystrc, Brno – Tuřany, Brno – Líšeň a Brno-střed, nejmenšími 
pak Brno – Útěchov a Brno – Nový Lískovec.[14] 

3.2 Formulace problému 
Dle současně platných oceňovacích předpisů se cena administrativní v mnohých 

případech liší od ceny tržní. Snahou je, aby tyto ceny byly totožné nebo se sobě alespoň 
blížily, tedy aby prodávající (v budoucnu možná kupující) platil daň z převodu nemovitostí 
ze skutečné částky, kterou obdržel, ovšem pokud tato odpovídá tržní ceně a neodráží 
v sobě prvky zvláštní obliby. Z vývoje oceňovacích předpisů je zřejmé, že u bytů 
ve vícebytových domech bude nejvhodnější porovnávací metoda. Protože z popisu města 
Brna a následně městských částí je patrné, že Brno je značně nesourodé a protože praxe 
ukázala, že v jednotlivých katastrálních územích se administrativní ceny od tržních liší 
řádově v desítkách procent, je potřeba zjistit, čím tato odchylka vzniká, event. navrhnout 
nový přístup ke stanovení administrativní ceny bytů. 

3.3 Cíle a řešení problému 
• Vytvořit databázi obchodovaných bytů v časovém úseku 12 měsíců za rok 2012. 

• Zpracovat databázi bytů pro jednotlivá katastrální území města Brna dle typů, 
vlastnictví, stavebně technického stavu a dle provedení konstrukcí domu.  

• Stanovit jednotkovou tržní cenu jednotlivých srovnávacích objektů JTCS. 

• Zjistit zda v jednotlivých katastrálních územích platí konformní podmínky. 

• Stanovit jednotkovou standardní cenu dle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb., 
(v platném znění) pro jednotlivá katastrální území města Brna. 
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• Konfrontovat základní tržní ceny bytů s cenami zjištěnými v různých katastrálních 
územích. 

• Vyhodnotit vlivy, které ovlivňují tržní cenu bytu a porovnat je s charakteristikami 
jednotlivých znaků. 

• Statisticky vyhodnotit databázi bytů a zjistit, zda by se tržní cena bytů dala stanovit 
pomocí multikriteriální regrese. 

• S ohledem na oceňování nemovitostí v zahraničí se pokusit najít nový přístup 
ke stanovení administrativní ceny. 
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4 MULTIKRITERIÁLNÍ ANALÝZA PROBLÉMU 

4.1 Vymezení hranic problému 
Vzhledem k množství vnějších i vnitřních vlivů působících na cenu nemovitosti 

bude tato práce zaměřena na ty, které mají nejvíce vliv na cenu nemovitosti. Jejich 
analýzou, statistickým vyhodnocením, zjištěním vztahů mezi nimi matematickým řešením, 
bude snaha najít nový přístup k oceňování bytů. V této práci nebude věnována pozornost 
jednotlivým vnějším vlivům, jako je životní prostředí, situace v bankovnictví, ekonomická 
situace (koupěschopnost obyvatelstva), situace na trhu práce či situace na trhu 
s nemovitostmi. Bude se vycházet z předpokladu, že tyto vlivy jsou již obsaženy 
v jednotkové ceně pro různá katastrální území, která byla získána z rozsáhlé databáze 
několika tisíc nabídky bytů v roce 2012. Tato jednotková cena potom bude posuzována 
z hlediska lokality, druhu konstrukce, typu bytu, stavebně technického stavu bytu, druhu 
konstrukce a existence balkónu (lodžie) nebo terasy. Ostatní atributy jako umístění bytu 
v domě, orientace bytu vzhledem ke světovým stranám, výhled, vybavení bytu a 
obyvatelstvo v okolí, bych nechala na odborném odhadu znalců. Dále v této práci bude 
zjišťováno, zda jsou konformní podmínky oceňování bytů v jednotlivých katastrálních 
územích. Stěžejní část práce bude obsahovat porovnání tržní a administrativní ceny bytů a 
vyhodnocení vlivů, které na cenu působí. Na základě zjištěných skutečností bude snaha 
najít nový přístup a princip oceňování bytů, u kterých bude následně provedena základní 
analýza. Podrobnější zkoumání metod a jejich vyhodnocení není obsahem zadání 
disertační práce, proto nebude v práci podrobněji řešena. 

4.2 Analýza stupn ě naléhavosti problému 
Řešení problému považuji za naléhavé, ovšem záleží na tom, jak je naléhavost 

posuzována. Stupeň naléhavosti je velice široký pojem a jistě se nedá ekonomické 
posuzování srovnávat s náhlými poruchami či haváriemi. Nicméně jedná se o peníze, které 
se týkají poměrně velké skupiny lidí, protože přes celosvětovou krizi, trh s obdobnými 
komoditami je rozsáhlý. I když se problematika daně s převodu nemovitosti řeší po právní 
stránce, pořád považuji za aktuální současnou situaci při stanovení administrativní ceny 
bytu řešit. Pokud v rámci oceňování dle oceňovací vyhlášky nebude dána znalcům větší 
volnost při odborném odhadu, bude velmi těžké stanovit metodiku, která by se dala použít 
na území celé republiky.  
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5 METODY ŘEŠENÍ 
Pro úspěšné splnění cílů je základem dostatečně velká databáze obchodovaných 

bytů a jejich roztřídění. V současné době je vytvořena databáze o velikosti 6 813 entit, 
které jsou rozděleny podle jednotlivých katastrálních území dle typů bytů a to 1+kk, 1+1, 
2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk, 4+1, 4+kk a byty větší. Protože je velmi těžké získat informace 
o dostatečně velkém počtu realizovaných prodejů, většina informací o bytech v této 
databázi je zjištěna z nabídek realitních kanceláří. Členění dle polohy a typu bytu 
umožňuje i přes velký počet komodit kontrolovat denně realitní server, a tak zjistit, 
u kterých bytů se nabízená cena stala cenou realizovanou a opravit ceny u komodit, které 
se nezobchodovaly. Už ve fázi přípravy podkladů pro disertační práci bylo z databáze 
zřejmé, že v některých katastrálních územích je absence trhu s byty.  

Dalším postupem je stanovení jednotkové tržní ceny jednotlivých srovnávacích 
objektů JTC, a to vydělením ceny bytu jeho výměrou (m2). Tato cena bude dále 
analyzována dle následujících kriterií: 

• Lokalita (katastrální území). 

• Typ bytu (1+1, 2+1,…). 

• Konstrukce domu. 

• Stavebně technický stav domu a bytu. 

• Existence balkónu, lodžie či terasy. 

• Právní stav bytu (druh vlastnictví). 

Ostatní faktory, které mají vliv na cenu bytu, nebyly do analýzy zahrnuty. 
Jedná se o: 

• Vybavení bytu. 

• Umístění bytu v domě z hlediska podlaží. 

• Umístění bytu v domě z hlediska světových stran. 

• Blízkost rušné komunikace. 

• Problémové obyvatelstvo v okolí. 

• Dopravní dostupnost a parkování. 

• Jiné vlivy. 

Tyto do analýzy nebyly zahrnuty proto, že jsem názoru, že se jedná o faktory, 
ke kterým je třeba přistupovat individuálně a není možné na ně vytvořit jednotnou 
metodiku, která by byla věrohodná. Je to z důvodu nedostatečných informací, kdy tyto 
údaje nelze vyčíst event. posoudit z  nabídek na realitním serveru.  

Při porovnání JC tržní a JC administrativní budu tedy postupovat dle následujícího 
harmonogramu: 
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Obr. 2 – Harmonogram postupu při porovnání jednotkových cen; zdroj: vlastní 
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6 VSTUPNÍ ÚDAJE – VYTVOŘENÍ DATABÁZE 
Jak již výše uvedeno, v této disertační práci byl vybrán rok 2012, kdy probíhal sběr 

dat. Za toto období bylo získáno přes 7 500 nabídek k prodeji. Tyto byly sledovány 
a na základě vývoje jejich cen, délky nabídky a především na základě znalostí, zkušeností 
a zodpovědnosti, byla sestavena databáze obsahující 6 813 dat. Je to dostatečný počet 
vstupních údajů do algoritmu metody řešení. Aby bylo dosaženo kvalitního výsledku bylo 
původních cca 7 500 nabídek k prodeji zbaveno „smetí na vstupu“ dle anglického rčení 
„Garbage in, garbage out“ [6]. 

Tabulka 1 – Četnost prodejů v jednotlivých katastrálních územích; zdroj: vlastní  

K. ú. 1+1 1+kk 2+1 2+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk Větší Součet 
Bohunice 10 29 4 51 118 2 33 3 11 261 
Bosonohy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brněnské 
Ivanovice 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bystrc 136 39 165 51 128 33 7 17 2 578 
Černá Pole 19 19 56 37 46 19 14 2 1 213 
Černovice 16 24 27 16 24 14 7 7 0 135 

Dolní Heršpice 0 0 2 6 2 0 0 0 0 10 
Dvorska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Holásky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Horní 

Heršpice 

0 3 2 2 4 2 2 0 0 15 

Husovice 4 8 9 27 4 19 1 3 0 75 
Chrlice 3 0 20 7 7 4 1 2 0 44 

Ivanovice 0 0 2 4 0 0 0 0 0 6 
Jehnice 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Jundrov 22 0 8 5 15 0 0 0 0 50 
Kníničky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kohoutovice 19 4 36 6 52 8 0 3 0 128 
Komárov 5 1 27 14 17 4 0 0 0 68 
Komín 6 10 37 6 31 20 0 2 1 113 

Královo Pole 33 30 136 93 63 33 7 1 2 398 
Lesná 25 22 43 23 71 21 25 22 2 254 
Líšeň  3 82 8 38 106 33 47 19 4 340 

Maloměřice 3 14 3 20 14 0 1 0 0 55 
Medlánky 1 6 16 49 28 38 3 1 0 142 

Město Brno 
(Brno-město) 

40 32 54 61 49 50 17 13 0 316 

Medlánky 1 6 16 49 28 38 3 1 0 142 
Mokrá Hora 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Nový 
Lískovec 

0 10 4 37 89 13 49 2 0 204 

Obřany 0 4 33 2 1 4 0 1 0 45 
Ořešín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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K. ú. 1+1 1+kk 2+1 2+kk 3+1 3+kk 4+1 4+kk Větší Součet 
Pisárky 1 0 1 2 4 4 0 0 0 12 
Ponava 8 1 33 9 23 12 1 0 0 87 

Přízřenice 0 1 0 13 0 4 0 0 0 18 
Řečkovice 35 39 72 14 55 5 2 7 7 236 

Sadová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Slatina 1 13 32 118 69 28 6 4 0 271 

Soběšice 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 
Staré Brno 15 40 114 23 84 81 17 14 1 389 

Starý Lískovec 0 21 5 44 113 9 19 6 0 217 
Stránice 7 12 12 11 2 15 2 8 2 71 
Štýřice 28 33 63 30 38 48 0 5 2 247 
Trnitá 15 3 10 15 16 10 4 4 0 77 
Tuřany 0 0 0 2 1 18 0 0 0 21 
Útěchov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Veveří  23 14 107 41 107 53 50 16 2 413 

Zábrdovice 28 62 42 48 19 24 28 2 1 254 
Žabovřesky 10 14 150 39 55 34 0 6 0 308 

Žebětín 4 15 3 15 2 12 0 2 0 53 
Židenice 35 107 58 83 123 39 75 9 8 537 

Součet 559 718 1 411 1 117 1 608 751 421 182 46 6 813 
 
 

 

Obr. 3 – Četnost prodejů bytů v jednotlivých katastrálních územích; zdroj: vlastní 
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7 ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

7.1 Zpracování databáze a stanovení jednotkové ceny  
Na základě databáze, která je rozdělená dle typu konstrukce a jednotlivých 

katastrálních území byla stanovena průměrná jednotková tržní cena JTC pro různé typy 
bytů, a to dle stavebně technického stavu. Pro snadnější zpracování jsou v níže uvedené 
tabulce, tak jako v celé disertační práci, přiřazena jednotlivým stavebně technickým 
stavům kódy.  

Tabulka 2 – Přiřazení čísel jednotlivým stavebně technickým stavům; zdroj vlastní 

Špatný Dobrý Velmi dobrý Po rekonstrukci Novostavba 
1 2 3 4 5 

I když uvedené jednotkové ceny označuji jako jednotkovou tržní cenu JTC, 

ve skutečnosti se jedná o ceny nabídkové. V současné době se realizované prodeje 
pohybují v rozmezí, které vznikne upravením nabídkové cena koeficientem redukce 
na pramen ceny Kpr, který je v rozmezí 0,90 až 0,95. Protože se jedná o rozmezí, nikoliv 
o pevné číslo, budou dále analyzovány nabídkové ceny, které budou upraveny na cenu 
tržní až při srovnání tržních a administrativních cen. 

7.1.1 Analýza databáze 

Pro stanovení standardní jednotkové tržní ceny průměrné SJTCprům, je potřeba mít 
dostatečně velkou databázi, aby se stanovená cena, co nejvíce blížila reálné jednotlivé tržní 
ceně. Z tohoto důvodu je nutné výpočet jednotkové ceny upravit tak, aby byl soubor 
vstupních dat homogenní. Proto je v této kapitole věnovaná pozornost vztahům mezi cenou 
bytů v osobním vlastnictví a v družstevním a vztahem mezi cenou bytu zděného a 
panelového. Upozorňuji, že je mi zřejmé, že byty v družstevním vlastnictví nejsou 
předmětem oceňování porovnávacím způsobem dle oceňovací vyhlášky, nicméně se na 
trhu chovají a vyvíjejí stejně, mají stejné vlastnosti, proto jsou pro co nejobjektivnější 
výsledek zahrnuty po úpravě do databáze.  

7.1.2 Stanovení tržní jednotkové ceny 

Aby mohla být jednotková tržní cena porovnána, musí být stanovena pravidla, která 
budou uplatňována i při stanovení jednotkové ceny dle oceňovací vyhlášky. Veškeré ceny 
v  databázi jsou na základě výše uvedených zjištění přepočítány na jednotkovou cenu 
panelového domu, ve velmi dobrém stavu, v osobním vlastnictví. Protože oceňovací 
vyhláška se nezabývá typem bytu (1+1, 1+kk, 2+1…), je spočítána průměrná cena 
ze všech typů bytů. Na základě těchto úprav je získána jednotková nabídková cena bytu. 
Tato je následně přepočítána koeficientem redukce na pramen ceny Kpr. Na základě 
znalosti trhu s byty ve městě Brně a na základě konzultací s vybranými realitními 
kancelářemi, se v současné době, tedy v době celospolečenské krize a velké konkurence 
realitních kanceláří, koeficient redukce na pramen ceny pohybuje v rozmezí od 0,90 do 
0,95. Nabídková cena byla násobena Kpr ve výši 0,925. 

Jednotková tržní cena ve městě Brně se pohybuje v rozmezí od 22 482,- Kč 
do 38 129,- Kč, mimo k. ú. Pisárky, kde je průměrná JTC za rok 2012 ve výši 43 223,- Kč. 
Již na první pohled je zřejmé, že ceny v jednotlivých lokalitách jsou podstatně rozdílné. 
V některých katastrálních územích jednotková cena nebyla stanovena, neboť se jedná 
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o lokality, kde je převážně zajištěno bydlení v rodinných domech a bytové domy zde 
nejsou nebo jsou ojedinělé, proto je zde absence trhu s byty. 

7.2 Stanovení administrativní jednotkové ceny  
Pro porovnání byla stanovena jednotková cena dle § 25 vyhl. oceňovací vyhlášky 

pro jednotlivé oblasti. Aby mohla být porovnána administrativní cena s cenou tržní, musela 
být dodržena určitá pravidla: 

• Zvolené charakteristiky pásem jednotlivých znaků musí mít u všech indexů 
hodnotu 0. 

• Z hlediska konstrukce domu se jedná o panelový dům, zateplený. 

• U indexu konstrukce a vybavení je zvolen znak 13 – stavebně technický 
stav – stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou, hodnota Vi 1,05. 

• Koeficient „s“  je zvolen dle převažujícího stáří domů v dané oblasti. 

• U indexu polohy je ve znaku č. 1 – poloha nemovitosti v obci – 
u okrajových oblastí zvolen pro okrajové území obce – oddělené části obce, 
hodnota Pi  – 0,03. 

Takto stanovené jednotkové ceny jsou srovnatelné s tržními cenami, které jsou 
stanoveny na základě databáze z nabídkových cen. Pokud by měla být porovnána 
indexovaná průměrná cena (dále jen IPC), musely by být obě ceny upraveny o hodnoty 
pásem, které nebyly ve výši 0, tj. odlehlost lokality, stavebně technický stav a dále 
koeficientem „s“  stáří bytového domu.  

Administrativní ceny byly stanoveny pomocí programu Delta – NEM. Vzhledem 
k objemu této práce není postup výpočtu uveden v této práci, ale je uložen v archivu 
autorky. 

Tabulka 3 – Přehled administrativní JC dle oblastí; zdroj: vlastní 

Oblast č. Jedn. cena Kč/m2 
1 44 239 
2 40 785 
3 38 938 
4 37 353 
5 40 785 
6 35 158 
7 35 042 
8 35 313 
9 32 522 

7.3 Porovnání tržní a administrativní ceny a jeho v yhodnocení 

7.3.1 Porovnání tržní a administrativní jednotkové ceny 

V níže uvedené tabulce jsou katastrální území sestavena do oblastí v souladu 
s přílohou č. 39 oceňovací vyhlášky a v těchto oblastech je provedeno porovnání 
jednotkových a tržních cen bytů. Rozdíl těchto cen je stanoven procentuálně pro jednotlivá 
katastrální území. 
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Tabulka 4 – Přehled rozdílů tržních a administrativních JC dle k. ú.; zdroj: vlastní 

Oblast  Katastrální 
území  

Tržní JC 
Kč/m2 

Administrativní JC 
Kč/m2 

Rozdíl v % 

1 Město Brno  33 630 44 239 23,98% 
2 Staré Brno 31 771 40 785 22,10% 
2 Stránice 38 129 40 785 6,51% 
2 Veveří 32 828 40 785 19,51% 
3 Černá Pole 33 421 38 938 14,17% 
3 Královo Pole 31 879 38 938 18,13% 
3 Žabovřesky 33 326 38 938 14,41% 
4 Bystrc 30 016 37 353 19,64% 
4 Ivanovice   37 353   
4 Jundrov 32 601 37 353 12,72% 
4 Kníničky   37 353   
4 Kohoutovice 32 304 37 353 13,52% 
4 Komín 32 680 37 353 12,51% 
4 Lesná 32 335 37 353 13,43% 
4 Medlánky 32 775 37 353 12,26% 
4 Pisárky 43 223 37 353 -15,72% 
4 Řečkovice 32 672 37 353 12,53% 
4 Sadová   37 353   
4 Soběšice   37 353   
5 Ponava 29 640 40 785 27,33% 
5 Štýřice 30 885 40 785 24,27% 
5 Trnitá 25 921 40 785 36,44% 
5 Zábrdovice 26 809 40 785 34,27% 
6 Černovice 30 779 35 158 12,45% 
6 Husovice 24 298 35 158   
6 Komárov 30 354 35 158 13,66% 
6 Maloměřice 22 482 35 158 36,05% 
6 Obřany 27 843 35 158 20,80% 
6 Židenice 29 730 35 158 15,44% 
7 Bohunice 29 892 35 042 14,70% 
7 Bosonohy   35 042   
7 Líšeň 30 978 35 042 11,60% 
7 Nový Lískovec 28 990 35 042 17,27% 
7 Slatina 27 984 35 042 20,14% 
7 Starý Lískovec 26 007 35 042 25,78% 
7 Žebětín 31 355 35 042 10,52% 
8 Jehnice 29 958 35 313 15,17% 
8 Mokrá Hora   35 313   
8 Ořešín   35 313   
8 Útěchov u Brna    35 313   

9 
Brněnské 
Ivanovice 

  
32 522   

9 Dolní Heršpice 28 575 32 522 12,14% 
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Oblast  Katastrální 
území  

Tržní JC 
Kč/m2 

Administrativní JC 
Kč/m2 

Rozdíl v % 

9 Dvorska   32 522   
9 Holásky   32 522   
9 Horní Heršpice 24 797 32 522 23,75% 
9 Chrlice 32 344 32 522 0,55% 
9 Přízřenice 31 090 32 522 4,40% 
9 Tuřany 27 308 32 522 16,03% 

minimum 22 482 32 522 -15,72 
maximum 43 223 44 239 36,44 

Rozdíl v % byl stanoven tak, že za základ byla vzata JC administrativní, a znamená 
to, že JC tržní je o tolik procent v jednotlivých katastrálních územích nižší. Rozdíly 
v jednotlivých oblastech mezi cenami v různých katastrálních územích jsou natolik velké, 
že je nadbytečné stanovovat IPC. Z tohoto důvodu byla provedena analýza indexů It, Ip a Iv 

a jejich jednotlivých znaků, aby byly zjištěno, co tento rozdíl způsobilo. 

Dle rozsáhle databáze (6 813 bytů) byl vyhodnocen rozdíl v jednotkové tržní ceně 
bytů, kdy byly posuzovány byty ve špatném stavu (1), dobrém stavu (2), velmi dobrém 
stavu (3), po rekonstrukci (4) a novostavby (5). Základem byl byt ve velmi dobrém stavu, 
s kterým se na trhu nejčastěji obchoduje. 

Tabulka 5 – Rozdíl JTC dle stavu bytu, vztažený k velmi dobrému stavu bytu; zdroj: 
vlastní 

  1 2 3 4 5 
Průměrná JC panelového bytu 
Kč/m2 

29 310 31 585 33 325 33 895 37 213 

Hodnota 0,88 0,95 1,00 1,02 1,12 
Průměrná JC zděného bytu Kč/m2 30 875 34 078 36 406 36 924 39 998 
Hodnota 0,85 0,94 1,00 1,01 1,10 

Dle výše uvedených výpočtů se cena bytů dle rozdílného stavebně technického 
stavu pohybuje v rozmezí -15 % až do +12 %, což jsou rozdílné meze než stanovené 
vyhláškou od -60% až do +25 %. 

7.3.2 Závěrečné stanovisko k rozdílu cen 

V této práci je pečlivě sestavena databáze 6 813 nabídek bytů, z kterých jsou 
určeny jednotkové tržní ceny bytů. Vzorek je natolik velký, že zjištěné výsledky lze 
považovat za věrohodné. Přesto jsou výsledné jednotkové tržní ceny až o -36 % nižší než 
srovnatelné administrativní jednotkové ceny, ve kterých bylo uplatněno i stáří stavby, stav 
bytu a umístění lokality v obci. Při zkoumání, v čem se ceny liší, bylo zjištěno, že 
administrativní JC odpovídají ve většině případů tržním cenám bytů typu 1+kk, 1+1 
a 2+kk, tedy že tržní JC vzhledem k JC administrativní, snižují zejména byty typu 3+1 
a 4+1. 

Při analýze znaků jednotlivých indexů It, Ip a Iv, byl zjištěn podstatný rozdíl 
ve znaku 10 Iv a v koeficientu „s“ , kterým se tento znak upravuje. Tímto znakem 
a koeficientem lze snížit cenu bytu v krajním případě až o 76 %. 
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To mě vedlo k úvaze, že pokud, neznám přesný algoritmus stanovení IPC, která je 
provázaná s jednotlivými znaky indexů, nemůžu dát návrh ani novou výši IPC ani návrh 
na úpravu znaků. Na jedné straně je IPC daleko vyšší, na druhé straně je cena neúměrně 
proti trhu snižována stavebně technickým stavem a stářím stavby. 

Jediné co lze konstatovat je, že sestavení jednotlivých katastrálních území 
do oblasti č. 1 – 9 neodpovídá realitě, což je způsobeno nepředvídatelností trhu, zejména 
nabídky a poptávky. Dále, že jednotková cena JC bytů se mění v závislosti na typu bytů, 
což vzhledem k celorepublikové působnosti oceňovací vyhlášky nelze rozlišit. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny JCprům, tedy průměrné nabídkové jednotkové 
ceny ve městě Brně, pro jednotlivé typy bytů a dle stavu bytů.  

Byty zděné: 

Tabulka 6 – Přehled nabídkových JCprům dle typu bytů a stavu v Brně; zdroj: vlastní  

TYP 1 2 3 4 5 Průměr 
1+kk 41 250 37 226 38 502 40 570 42 969 40 104 
1+1 30 118 32 856 34 651 36 192 36 950 34 153 
2+kk 35 352 37 070 38 123 39 659 40 860 38 213 
2+1 29 087 33 772 35 491 36 786 39 135 34 854 
3+kk 27 528 34 733 38 816 39 154 41 801 36 407 
3+1 32 729 31 337 34 353 34 714 38 980 34 423 
4+kk   33 114 36 475 36 307 41 138 36 759 
4+1 25 939 30 629 31 552 34 537 35 799 31 691 
větší     35 901 32 763 37 961 35 542 

Minimum 25 939 30 629 31 552 32 763 35 799 31 691 
Maximum 41 250 37 226 38 816 40 570 42 969 40 104 

Průměr 31 715 33 842 35 985 36 743 39 510 35 794 
Směrodatná 
odchylka 

4 863 2 257 2 199 2 456 2 232 2 311 

Níže uvedný graf jednoznačně vystihuje bez ohledu na stavebně technický stav 
kolísání JTCprům v Brně a zvýšenou poptávku po bytech s kuchyňským koutem. 

 

Obr. 4 – Závislost typů bytů na JCprům v Brně průměrného stavu; zdroj: vlastní 
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Byty panelové: 

Tabulka 7 – Přehled nabídkových JCprům dle typu bytů a stavu v Brně; zdroj: vlastní  

TYP 1 2 3 4 5 
1+kk 34 314 33 965 37 698 38 288   
1+1 33 939 34 062 35 447 36 671   
2+kk 26 904 31 386 34 006 35 095 40 196 
2+1 29 328 30 944 32 427 33 987 33 830 
3+kk   32 154 28 940 33 211   
3+1 25 890 28 670 30 468 31 119 37 243 
4+kk   30 951 35 382 37 676 42 529 
4+1 22 963 26 689 28 365 30 563 31 333 
větší   21 818 26 552 28 186   

Minimum 22 963 21 818 26 552 28 186 31 333 
Maximum 34 314 34 062 37 698 38 288 42 529 

Průměr 28 890 30 071 32 143 33 866 37 026 
Směrodatná 
odchylka 

4 147 3 655 3 566 3 242 4 074 

 

 

Obr. 4 – Závislost typů bytů na JCprům v Brně průměrného stavu; zdroj: vlastní 

Výše uvedený graf jednoznačně vystihuje bez ohedu na stavebně technický stav 
kolísání JTCprům v panelových bytech v Brně a odráží zvýšenou poptávku po bytech 4+kk. 
Jinak cena téměř lineárně klesá dle typu bytu.  

Dále byl pro přehlednost sestaven graf, ve kterém je provedeno porovnání cen 
podle typů ve zděných a panelových domech, kde řada 1 jsou průměrné JC bytů 
ve zděných domech, řada 2 průměrné JC bytů v panelových domech. 
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Obr. 5 – Porovnání cen podle typů ve zděných a panelových domech; zdroj: vlastní 

Z výše uvedeného porovnání je zřejmé, že jednotkové ceny bytů se mění dle typu 
bytů rozdílně, podle toho, zda se jedná o byty v panelových nebo zděných bytových 
domech. Tento rozdíl odraží vztah mezi poptávkou a nabídkou na trhu po jednotlivých 
typech bytů. 

Na základě výše uvedených zjištěních lze v rámci posouzení porovnávacího 
způsobu dle oceňovací vyhlášky dát pouze návrh na nové začlenění katastrálních území 
do oblastí č. 1 až č. 9.  

7.3.3 Návrh na nové zat řídění do oblastí 

Na základě zjištěných výsledků byla sestavena tabulka návrhu zatřídění 
jednotlivých katastrálních území do 9 oblastí. Některá katastrální území nejsou začleněna 
do žádné oblasti, protože se jedná o území převážně se stavbami vesnického charakteru, 
kde neexistují bytové domy nebo jen ojediněle, takže je zde úplná absence trhu s byty. 
V těchto katastrálních územích bych zvolila pro stanovení administrativní ceny jinou 
metodu oceňování než porovnávací způsob uvedený v oceňovací vyhlášce. Není mi 
zřejmé, na základě čeho jsou stanovena čísla oblastí v oceňovací vyhlášce, proto jsem 
oblasti seřadila jen podle výše jednotkových cen sestupně, takže mnou stanovená čísla 
oblastí se neshodují s čísly uvedenými v oceňovací vyhlášce. 

Tabulka 8 – Návrh na zatřídění katastrálních území do oblastí 1 – 9; zdroj vlastní 

Oblast Katastrální území Nabídková JC Kč/m2 Tržní JC Kč/m2 
1 Pisárky 46 728 43 223 
1 Stránice 41 221 38 129 
2 Město Brno  36 356 33 630 
2 Černá Pole 36 131 33 421 
2 Žabovřesky 36 028 33 326 
2 Veveří 35 490 32 828 
3 Medlánky 35 433 32 775 
3 Komín 35 330 32 680 
3 Řečkovice 35 322 32 672 
3 Jundrov 35 245 32 601 
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Oblast Katastrální území Nabídková JC Kč/m2 Tržní JC Kč/m2 
3 Chrlice 34 967 32 344 
3 Lesná 34 957 32 335 
3 Kohoutovice 34 923 32 304 
4 Královo Pole 34 464 31 879 
4 Staré Brno 34 347 31 771 
4 Žebětín 33 897 31 355 
4 Přízřenice 33 611 31 090 
5 Líšeň 33 489 30 978 
5 Štýřice 33 389 30 885 
5 Černovice 33 275 30 779 
5 Komárov 32 815 30 354 
5 Bystrc 32 449 30 016 
6 Jehnice 32 387 29 958 
6 Bohunice 32 315 29 892 
6 Židenice 32 141 29 730 
6 Ponava 32 043 29 640 
6 Nový Lískovec 31 341 28 990 
6 Dolní Heršpice 30 892 28 575 
7 Slatina 30 253 27 984 
7 Obřany 30 101 27 843 
7 Tuřany 29 522 27 308 
8 Zábrdovice 28 983 26 809 
8 Starý Lískovec 28 116 26 007 
8 Trnitá 28 023 25 921 
9 Horní Heršpice 26 808 24 797 
9 Husovice 26 268 24 298 
9 Maloměřice 24 305 22 482 
  Ivanovice     
  Kníničky     
  Sadová     
  Soběšice     
  Bosonohy     
  Mokrá Hora     
  Ořešín     

  
Útěchov u Brna 

(Útěchov) 
  

  
  Brněnské Ivanovice     
  Dvorska     
  Holásky     

7.4 Nový p řístup ke stanovení administrativní ceny 
V této kapitole se pokusím najít nový způsob přístupu ke stanovení administrativní 

ceny bytu, tak jak je uvedeno v posledním kroku algoritmu uvedeného v kap. 2 těchto tezí. 
Při analýze databáze a následném porovnání JC tržní s JC administrativní pro jednotlivá 
katastrální území a následně při analýze jednotlivých znaků indexů It, Ip a Iv, jsem došla 
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k závěru, že je velmi obtížné na celorepublikové úrovni stanovit takový porovnávací 
způsob (myšleno porovnávací způsob uvedený v oceňovací vyhlášce), jehož výsledkem by 
byla odpovídající tržní cena bytu v dané lokalitě, která odráží atributy bytu a všechny 
specifické vlivy okolí. Dále bylo zjištěno, že trh s byty je velmi rozsáhlý a není problém 
pro znalce mít přehled, o cenách bytů, o vývoji cen na trhu a o celkové situaci na trhu, 
především v lokalitě, která je předmětem jeho působnosti. 

7.4.1.1 Stanovení podmínek pro vytvo ření nového p řístupu 

Dle výše uvedených zjištění, je možné zformulovat, které konformní podmínky 
platí v jednotlivých katastrálních územích: 

• Jednotková ceny bytu se mění ve stejném poměru v závislosti na typu nemovitosti. 

• Jednotkové ceny bytu se mění ve stejném poměru v závislosti na stavu bytu. 

• Jednotková ceny bytu se mění ve stejném poměru v závislosti na druhu konstrukce 
domu. 

• Jednotková ceny bytu se mění ve stejném poměru v závislosti na existenci terasy či 
balkonu. 

• Jednotková ceny bytu se mění ve stejném poměru v závislosti na druhu vlastnictví  

Ostatní atributy bytu a vlivy okolí bych nechala na posouzení znalce, neboť mám 
za to, že je z hlediska celorepublikové i z hlediska města Brna nelze „zaškatulkovat“.   

Konkrétně se jedná zejména o: 

• Proslunění a prosvětlení bytu. 

• Umístění bytu v domě. 

• Výhled. 

• Nadstandardní či podstandardní vybavení bytu. 

• Nadstandardní či podstandardní příslušenství bytu. 

• Parkovací možnosti. 

• Problémové obyvatelstvo v okolí. 

• Životní prostředí, apod. 

Vlastnosti bytů, které jsou ve stejné závislosti ve většině katastrálních území, dále 
matematicky a statisticky zpracuji ve snaze navrhnout nový postup při oceňování bytů. 

7.4.2 Statistické zpracování dat 

Nejprve bylo provedeno základní zpracování databáze, jako podklad pro další 
statistické výpočty. Bylo sledováno, zda databáze je vhodná pro statistickou analýzu, tedy 
zda vykazuje normální rozložení. Potom pomocí mutikriteriální regrese byla vypočtena 
programem STATISTIKA 10 rovnice pro stanovení jednotkové tržní ceny. Posouzením 
této rovnice byl vysloven závěr k vhodnosti či nevhodnosti této metody. 

7.4.2.1 Vyhodnoceni vhodnosti regresní analýzy p ři stanovení ceny bytu 

Byla sestavena rovnice, v níž jako závislá proměnná veličina byla zvolena 
jednotková cena bytu, ostatní parametry (stav bytu, typ bytu a konstrukce domu) jsou 
nezávisle proměnné.  
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Na základě výše uvedeného byl vytvořen „universální vzorec“, který slouží k určení 
jednotkové ceny bytu v závislosti na vybraných regresních parametrech X1 (typ bytu) X2 

(stav bytu) a X3 (konstrukce domu). 

Vzorec pro výpočet základní ceny bytu: 

Základní cena = cena typu × (-1 648,5) + stav × 2 205,4 + konstrukce × 3 643 + 28 081 

JC = 28 081 - 1 648,5 × X1 + 2 205,4 × X2 + 3 643 × X3 

Dále byla vyhodnocena využitelnost v praxi. Bylo zjištěno, že metoda se jeví jako 
nevhodná, z toho důvodu, že Brno je rozděleno na 48 katastrálních území, které jsou 
naprosto rozdílné. Sestavená rovnice byla pro průměrnou cenu bytu v Brně., která nemá 
vypovídající hodnotu a v praxi by nebyla přínosem. Z různosti jednotkových cen 
v odlišných lokalitách, se ukázal posuzovaný model jako nevhodný, a pro celé Brno není 
možné ho použít. 

Aby byly dosažené výsledky uspokojivé, musela by se tato metoda uplatnit 
v jednotlivých katastrálních územích, což by vedlo k řadě (48) vzorců, které by nebyly 
dostatečně věrohodné v těch katastrálních územích, kde je malý trh s byty. To by vedlo 
k myšlence, která je uplatňovaná v oceňovací vyhlášce rozdělit Brno do obdobných lokalit.  

Celkově ke složitosti zpracování, množství rovnic a k výše uvedenému, se jeví tato 
metoda jako nevhodná. 

7.4.3 Matematické zpracování dat 

Nejprve budou stanoveny číselně jednotlivé závislosti mezi typy bytů, stavebně 
technickým stavem bytů, druhem konstrukce stavby, existencí balkonu či terasy a druhu 
vlastnictví (pouze ze zajímavosti a pro úplnost, pokud by se v budoucnu změnil právní 
náhled na převod družstevních bytů). Za základ v tomto případě bude brán: 

• Byt v panelovém domě. 
• Byt ve velmi dobrém stavu. 
• Byt typu 3+1. 
• Byt s balkonem. 
• Byt v osobním vlastnictví. 

7.4.3.1  Vztah mezi cenou bytu ve zd ěném panelovém dom ě 

V této kapitole je rozdíl cen procentuálně stanoven na základě porovnání JC bytů v 
různém stavebně technickém stavu. Na základě zkušeností a z hlediska četnosti prodejů 
bytů ve špatném stavu a novostaveb, byl stanovený procentuální rozdíl považován za méně 
věrohodný. 
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Tabulka 9 – Procentuální stanovení rozdílu cen bytů ve zděném a panelovém domě; 
zdroj: vlastní 

  2 3 4 
Rozdíl v % 7,74% 9,09% 8,78% 

Celkový rozdíl v % 8,54% 
Poznámka: Ve sloupcích je uveden stav: 2 – dobrý, 3 – velmi dobrý, 4 – po rekonstrukci. 

7.4.3.2 Vztah mezi jednotlivými stavebními stavy by tu 

Pro větší přesnost byly do vyhodnocení zařazeny i byty v družstevním vlastnictví, 
neboť se jedná o konformní podmínku u obou druhů vlastnictví a je předpoklad z toho, že 
čím více hodnotících prvků databáze, tím větší přesnost.  

Tabulka 10 – Procentuální stanovení rozdílu mezi JCprům bytů v různém stavu; zdroj: 
vlastní 

  1 2 3 4 5 
Celkový průměr -13,64% -5,79% 0,00% 1,55% 10,75% 

7.4.3.3 Vliv existence balkonu 

Pro stanovení rozdílů byla vytvořena speciální databáze, ve které byly byty 
rozděleny na s balkonem, bez balkonu a s terasou. Základem byl byt s balkonem. 

Tabulka 11 – Vliv balkonu či lodžie a terasy na JTC; zdroj: vlastní 

TYP Balkon, lodžie Terasa Nic 
Rozdíl v %, 

absence 
balkonu, lodžie 

Rozdíl v %, 
existence 

terasy 
1+1 37 751  37 724  36 710  2,76% -0,07% 
1+kk 41 786    41 172  1,47%   
2+1 35 472 39 042 35 341 0,37% 10,06% 
2+kk 39 809 44 393 37 262 6,40% 11,52% 
3+1 31 668  39 664  31 231  1,38% 25,25% 
3+kk 39 952 45 206 38 689 3,16% 13,15% 
4+1 32 293 38 598 30 737 4,82% 19,52% 

Průměr 2,91% 13,24% 

7.4.3.4 Vztah mezi cenami byt ů různých typ ů 

Porovnání vztahu mezi průměrnými jednotkovými cenami jednotlivých typů bytů 
ve zděných a panelových bytových domů v Brně, bylo provedeno v kap. 7.3.2 těchto tezí.  
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Byty v cihlových domech 

Tabulka 12 – Procentuální stanovení rozdílu mezi JCprům bytů dle typu bytů 
v cihlových domech; zdroj: vlastní 

TYP Jednotková cena (Kč/m2) Procentuelní rozdíl 
1+kk 40 104 16,50% 
1+1 34 153 -0,78% 
2+kk 38 213 11,01% 
2+1 34 854 1,25% 
3+kk 36 407 5,76% 
3+1 34 423 0,00% 
4+kk 36 759 6,79% 
4+1 31 691 -7,94% 
větší 35 542 3,25% 

Byty v panelových domech: 

Tabulka 13 – Procentuelní stanovení zdroj rozdílu mezi JCprům bytů dle typu bytů 
v panelových domech; zdroj: vlastní  

TYP Jednotková cena (Kč/m2) Procentuelní rozdíl 
1+kk 36 066 17,56% 
1+1 35 030 14,19% 
2+kk 33 518 9,26% 
2+1 32 103 4,65% 
3+kk 31 435 2,47% 
3+1 30 678 0,00% 
4+kk 36 635 19,42% 
4+1 27 983 -8,79% 
větší 25 519 -16,82% 

7.4.3.5 Vztah mezi jednotkovou cenou bytu v družste vním a osobním 
vlastnictví 

Vztah mezi cenou bytů z hlediska vlastnictví je podrobně řešen v disertační práci. 
Pro úplnost jsou zde uvedeny jen zjištěné závěry. Základem je cena bytu v osobním 
vlastnictví, cena bytu v družstevním vlastnictví je nižší o uvedená procenta. 

Tabulka 142 – Rozdíly JTC dle vlastnictví; zdroj vlastní 

Dům v družstevním 
vlastnictví Celkem Panelový dům Zděný dům 

Rozdíl v % -5,07% -5,22% -4,92% 

7.4.3.6 Indexová porovnávací metoda pro zjišt ění ceny bytu 

Při stanovení nového přístupu k oceňování bytů vycházím z indexové metody 
uvedené v publikaci Teorie oceňování nemovitosti. 

Tato metoda bude aplikována na stanovení administrativní ceny bytu ve městě 
Brně. Určí se základní cena bytu typu 3+1, ve velmi dobrém stavu, s balkonem, 
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v panelovém domě pro jednotlivá katastrální území. Tato cena bude potom upravena 
indexy odlišnosti. Takto stanovenou jednotkovou cenu bytu lze dále upravit povyšujícími 
nebo ponižujícími faktory dle úvahy znalce. Jedná se zejména o proslunění a prosvětlení 
bytu, umístění bytu v domě, výhled, nadstandardní či podstandardní vybavení bytu, 
nadstandardní či podstandardní příslušenství bytu, parkovací možnosti, problémové 
obyvatelstvo v okolí, životní prostředí, nebo nenadálá změna situace na trhu v průběhu 
roku.  

Tabulka 15 – Navržené indexy pro indexovou metodu; zdroj vlastní 

  Byt v panelovém domě Byt v cihlovém domě  
  Základní cena dle k. ú.  Základní cena dle k. ú.  x  1,0854 
  Kriterium Index Kriterium Index 

Typ bytu 

1+kk 1,1756 1+kk 1,1650 
1+1 1,1419 1+1 0,9922 
2+kk 1,0926 2+kk 1,1101 
2+1 1,0465 2+1 1,0125 
3+kk 1,0247 3+kk 1,0576 
3+1 1,0000 3+1 1,0000 
4+kk 1,1942 4+kk 1,0679 
4+1 0,9121 4+1 0,9206 
větší 0,8318 větší 1,0325 

Vlastnictví 
Družstevní 0,9478 Družstevní 0,9508 

Osobní 1,0000 Osobní 1,0000 
Společné pro panelový i cihlový dům 

  Kriterium Index 

Stav 

Špatný 0,8636 
Dobrý 0,9421 

Velmi dobrý 1,0000 
Po rekonstrukci 1,0155 

Novostavba 1,1075 

Terasa, balkon 
Bez balkonu nebo lodžie 0,9709 

Existence terasy 1,1324 
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8 PREZENTACE VÝSLEDKŮ A JEJICH ANALÝZA 
V předchozích kapitolách byla nejprve provedena analýza velmi rozsáhlé databáze 

o 6 813 prvcích, z kterých byly zjišťovány vzájemné závislosti atributů bytů v bytových 
domech v roce 2012. 

• Vztah mezi byty v bytových domech zděných a panelových, kdy cena 
cihlového bytu je vyšší o 8,54 %. 

• Vztah mezi stavebně technickými stavy bytů. 

• Vliv existence balkonu či terasy – cena bytu bez balkonu je o 2,91% nižší, 
s terasou o 13,24 % vyšší. 

• Vztah mezi cenami bytů různých typů, které byly zjištěny rozdílné 
u zděných a panelových bytů. 

• Vztah mezi cenou bytu v osobním a družstevním vlastnictví. 

Z databáze byly zjištěny jednotkové tržní ceny pro jednotlivá katastrální území, 
které byly porovnány s jednotkovými administrativními cenami. Bylo zjištěno, že ceny 
na trhu ve většině případů jsou nižší až o 36,44 %, pouze v Pisárkách je tržní cena vyšší, a 
to o 15,72 %. Ve většině případů odpovídají zjištěné administrativní ceny typům bytů 
1+kk, 1+1, 2+kk, nikoliv průměrným cenám pro všechny typy bytů. Rozdělení bytů dle 
typu oceňovací vyhláška neuvádí, neboť předpokládám, že z hlediska celorepublikového 
metodického předpisu to není možné. 

Dále bylo posuzováno, zda katastrální území odpovídají zařazením do jednotlivých 
oblastí a bylo zjištěno, že tomu tak není.  

Při posuzování jednotlivých znaků u Indexů trhu, polohy a vybavení v oceňovací 
vyhlášce byl zjištěn hlavní rozdíl v tom, že jsou zde daleko větší rozdíly mezi cenami dle 
stavebně technického stavu od +25 % do -60 %, což neodpovídá zjištěním v této práci 
od +10,75 do -13,64. Další velký rozdíl je, že oceňovací vyhláška zohledňuje stáří domu, 
a to snížením ceny až o 40 %. U prodeje bytu v Brně stáří domu v převažujících případech 
nehraje roli, spíš stavebně technický stav celého domu. 

Závěrem bych vyhodnotila, že stanovit tržní cenu výpočtem podle předem daných 
kritérií na celorepublikové úrovni je velmi obtížné, ne-li zcela nemožné. Proto na základě 
zjištění ve své práci bych se přikláněla k tomu, aby i při stanovení administrativní ceny, 
která by se měla blížit ceně tržní, měli znalci větší rozhodovací možnosti, pravomoci 
a důvěru a prováděli spíše odborné odhady na základě zkušeností. Zdůrazňuji, že se jedná 
o stanovisko k oceňování bytů ve městě Brně, kde existuje velmi rozsáhlý trh s těmito 
komoditami. Tyto odborné odhady by se mohly regulovat pomocí daných pravidel. 

Z tohoto důvodu jsem se ve své práci pokusila najít nový přístup k oceňování bytů, 
tedy spíše stanovit základní pravidla jako podklad pro znalce. V prvním případě pomocí 
multikriteriální lineární regrese, u které se ukázalo, že vzhledem k množství různých 
lokalit ve městě Brně, je tato cesta neschůdná, pracná a mohla by být tématem 
pro samostatnou disertační práci. Druhý přístup pomocí indexové metody mi připadá 
schůdný. Bylo by možná dobré více propracovat jednotlivé vztahy, najít nové konformní 
závislosti a více se věnovat stanovení základní ceny, a tyto po nějakou dobu ověřovat 
v praxi. To vzhledem k vytýčením hranicím o problému této disertační práce nemohlo být 
provedeno, ale mohlo by to otevřít novou cestu k dalšímu bádání. 
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9 ZÁVĚR  
Úkolem této práce je porovnání tržních cen bytů s cenami zjištěnými porovnávacím 

způsobem podle oceňovacích předpisů. Aby bylo možno dojít k věrohodným výsledkům, 
byl zvolen následující postup: 

• Po celý rok 2012 byl sledován internetový server a byly jišťovány 
nabídkové ceny bytů v městě Brně. Byla vytvořena databáze o cca 7 500 
nabídek bytů. 

• Tato databáze byla průběžně vyhodnocována a bylo sledováno, zda se 
neobjeví některá nabídka vícekrát, zda byl nabízený byt  zobchodován nebo 
zda byla nabídka stažena z trhu z důvodu nereálné nabídkové ceny. Po 
úpravě vznikla databáze o 6 813 nabídek bytů. 

• Tato databáze byla roztříděna do kategorií dle katastrálních území (48 na 
území města Brna), dle vlastnictví (osobní, družstevní), dle konstrukce 
domu (panelový, zděný), dle typu bytu (1+1, 1+kk, 2+1, 2+kk, 3+1, 3+kk, 
4+1, 4+kk, 5 a větší) a dle stavebně technického stavu bytu (špatný, dobrý, 
velmi dobrý, po rekonstrukci, novostavba). Pro jednotlivé kategorie byla 
stanovena průměrná nabídková jednotková cena bytu.  

• Byly stanoveny procentuální rozdíly mezi byty v osobním a družstevním 
vlastnictví, mezi byty panelovými a zděnými, mezi jednotlivými typy bytů, 
mezi byty v různých stavebně technických stavech a byl stanoven 
procentuální rozdíl mezi byty s balkonem, lodžií, terasou nebo bez nich. 

• Byla stanovena zjištěná jednotková cena bytu dle oceňovací vyhlášky. 

• Po úpravě nabídkových jednotkových cen na tržní jednotkové ceny byly 
tyto porovnány s cenami zjištěnými dle oceňovací vyhlášky, a to při 
stanovení konformních podmínek. Bylo zjištěno, že ceny zjištěné dle 
oceňovací vyhlášky jsou vyšší až o 36,44 %, kromě k.ú. Pisárky, v kterém 
jsou naopak tržní ceny bytů vyšší než ceny zjištěné dle oceňovací vyhlášky. 

• Bylo zjištěno, že zatřídění katastrálních území do oblastí 1 až 9 dle přílohy 
č. 39 oceňovací vyhlášky neodpovídá situaci na trhu. Na základě zjištěných 
rozdílů jednotkových cen byla provedena analýza vlivů na tržní a zjištěné 
ceny bytů.  

• Bylo navrženo nové zatřídění do oblastí. 

Na základě zjištěných skutečností byl konstatován závěr, že pro město Brno, které 
se skládá ze 48 katastrálních území s rozdílnou kvalitou bydlení, je téměř nemožné upravit 
porovnávací způsob uvedený v oceňovací vyhlášce tak, aby zjištěné ceny odpovídaly 
cenám tržním. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k návrhu nového přístupu při oceňování 
bytů v Brně. Byly vypracovány a vyhodnoceny dvě různé metody oceňování. 

1. Bylo zkoumáno, zda je možno cenu bytu stanovit pomocí multikriteriální 
lineární regrese. Pro složitost výpočtu a velký počet rovnic z důvodu 
množství různých lokalit v Brně, nebyla tato metoda shledána vhodnou. 

2. Dále byla navržena indexová metoda pro stanovení ceny bytu, která dává 
větší pravomoci znalcům při stanovení zjištěné ceny bytu. Princip této 
metody spočívá v úpravě dané základní ceny bytu pro jednotlivá katastrální 
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území indexy odlišnosti, a to indexem konstrukce domu, indexem typu bytu, 
indexem dle druhu vlastnictví, indexem stavebně technického stavu bytu a 
index existence balkonu, lodžie či terasy. Výše těchto indexů byla stanovena 
na základě skutečností zjištěných v této disertační práci. Ostatní vlivy by 
byly zohledněny v úpravě pomocí povyšujících či ponižujících faktorů na 
základě znalosti trhu a úvahy znalce. Tato metoda je považována za 
vhodnou. 

Bádání v této disertační práci jsou charakteru, který úzce souvisí s implementací 
teoreticko – aplikační. Na základě závěrů a výsledků, byl navržen nový přístup 
k oceňování bytů, tj. oceňování indexovou metodou, kdy podkladem byly obdobné metody 
v jiných evropských zemích. Tento princip byl předveden na ocenění pěti bytových 
jednotek, tedy poměrně malém, nevypovídajícím vzorku. Nicméně je třeba uvést, že 
vzhledem k zadání disertační práce a vytýčení hranic problému, je spíš k indexové metodě 
přistoupeno z hlediska teoretického principu, který by bylo třeba hlouběji a podrobněji 
zkoumat a zejména ověřit na řadě praktických příkladů, i s ohledem na zjištění dalších 
nekonformních vlivů na ceny bytů. 
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