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Abstrakt  

Práce se zabývá mírou vlivu polohy věci nemovité (nemovitosti) umístěné ve městě 

Valašském Meziříčí, ve srovnání s věcmi nemovitými (nemovitostmi) nacházejícími se 

v blízkém okolí Valašského Meziříčí. Tato práce, se dále bude zabývat otázkou, zda je 

lokalita Valašského Meziříčí významná natolik, že může vyvážit lepší technický stav, 

případně jiné pozitivní technické odlišnosti srovnávaných věcí nemovitých (nemovitostí) 

situovaných v jiné méně atraktivní lokalitě. Pro zjištění této skutečnosti bude oceněno pět věcí 

nemovitých (nemovitostí), na nákladovým způsobem ocenění, porovnávacím způsobem, dle 

platného cenového předpisu a přímým porovnáním. 

Abstract 

This diploma thesis is describing extent of impact of  location on real estate placed in town 

Valašské Meziříčí and comparing it with other real estates located near town Valašské 

Meziříčí. This diploma thesis is also solving question if is area of town Valašské Meziříčí so 

much significant that can balance better technical conditions or other positive technical 

distinctions of compared real estates. For solving this question will be evaluated five real 

estates. For the evaluations will be used these ways of evaluation: evaluation based on costs, 

comparing of real estates based on valid price regulation and direct comparing.  

Klíčová slova 

Nemovitost, věc nemovitá, ocenění nemovitosti, vliv polohy, technický stav, lokalita 

Valašské Meziříčí, nákladový způsob ocenění, porovnávací způsob ocenění dle cenového 

předpisu, přímé porovnání. 
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ÚVOD 

Cílem této práce je analýza vlivu polohy a technického stavu na cenu obvyklou 

vybraných rodinných domů v lokalitě Valašského Meziříčí a jeho okolí. Pro výpočet ceny 

obvyklé budou použity tři výpočtové metody a to: určení ceny nákladovým způsobem, 

a metodou přímého porovnání dle platného oceňovacího předpisu zákona č. 15101997 Sb., 

o oceňování majetku, v aktuálním znění (dále jen zákon o oceňování) a vyhlášky ministerstva 

financí č. 441/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o oceňování majetku (dále 

jen oceňovací vyhláška) a metodou přímého porovnání (vycházející z databáze 15-ti věcí 

nemovitých pro srovnání). Po určení jednotlivých cen věcí nemovitých, které jsou předmětem 

analýzy, budou získané hodnoty převedeny na jednotkové ceny, vztažené na 1 m3 

obestavěného prostoru. Takto získané ceny budou vzájemně mezi sebou komparovány. Tato 

práce vychází z předpokladu, že nejlepší možnou lokalitou je Valašské Meziříčí, respektive 

centrum tohoto města. V této lokalitě se nachází jedna z 5-ti věcí nemovitých, tato věc 

nemovitá je současně také nejstarší z výběru a má téměř nejhorší technický stav. Tato 

skutečnost dává dobré východisko pro prováděnou analýzu. Ceny získané na základě výpočtů 

by měly zodpovědět základní otázku a to zda lepší poloha věci nemovité v horším technickém 

stavu dokáže vyrovnat, nebo převýšit význam lepšího technického stavu podobné věci 

nemovité, situované v jiné, z mého pohledu méně atraktivní lokalitě. Dále budou v rámci 

analýzy zdůvodněny jednotlivé jednotkové ceny a faktory, které je nejvíce ovlivnily. Pro 

zkoumání vlivu polohy a technického stavu jsou vybrány dvě věci nemovité, které se 

nacházejí v obci Lešná (vzdálenost od centra Valašského Meziříčí je 7 km), dále dvě věci 

nemovité v městské části Podlesí (vzdálenost od centra 3,2 km) a věc nemovitá v těsné 

blízkosti centra města Valašské Meziříčí. Takto úzký okruh, vymezující lokalitu, by měl ještě 

více znázornit vliv polohy a technického stavu, respektive jejich schopnost ovlivnit cenu věci 

nemovité. Výsledek analýzy by měl ukázat, zda vzdálenost 3,2 km, resp. 7 km je tak 

významná, že za stejnou cenu dostaneme věci nemovité naprosto rozdílných technických 

vlastností. Aby bylo dosaženo co nejobjektivnějšího výsledku, jsou jednotlivé věci nemovité 

v rozdílném technickém stavu a mají rozdílné stáří. Díky tomuto bude možno komparovat 

i vzájemnou kombinaci různých technických stavů a polohy věci nemovité v porovnání s věcí 

nemovitou, která se nachází v pomyslné ideální lokalitě.  
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2   ZÁKLADNÍ POJMY 

2.1 VĚC NEMOVITÁ 

Z důvodů pojmové ucelenosti jsou v této části uvedeny základní pojmy, které se 

objevují v této práci. Pro účely této práce je nezbytné, aby byla vymezena zejména 

nemovitost, resp. věc nemovitá. Z důvodu přechodu na nový občanský zákoník, zákon 

č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) je tato otázka řešena v obou právních úpravách. 

Občanský zákoník zákon č. 40/1964, v aktuálním znění, účinný do 31. 12. 2013 rozlišuje 

v §119 věci movité a nemovité. Při čemž nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se 

zemí pevným základem. Tento stejný předpis v §120 dále určuje, že stavba není součástí 

pozemku. (10, §19-§20) Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který v §498 

nově upravuje nemovité věci. „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se 

samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci 

prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li 

takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ (11, 

§498) Tento zákon také nově vymezuje v §506, že stavba je součástí pozemku. 

2.2 STAVBY A JEJICH ČLENĚNÍ DLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Problematiku staveb řeší několik zákonů. Nejzákladnější členění pro účely této práce 

dává zákon o oceňování majetku. Tento zákon rozlišuje v §3 pozemní stavby: 

-  budovy, které jsou ohraničené obvodovými stěnami a prostorově uzavřené, k nimž 

náleží jeden, či více ohraničených užitkových prostor 

- venkovní úpravy. 

Dále tento zákon rozlišuje stavby inženýrské, vodní nádrže a rybníky a jiné stavby. 

Pokud platí nesoulad mezi užíváním stavby a doklady určujícími účel užívání stavby např. 

kolaudační souhlas, stavební povolení etc. pak pro účely oceňování platí, že stavba je 

začleněna dle charakteru svého vybavení. (14, §3) Stavbu lze vymezit také podle stavebního 

zákona, zákon č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění (dále jen stavební zákon) v §3. Stavební 

zákon v tomto bodě určuje stavbu jako jakékoliv stavební dílo, které vzniklo na základě 

montáže, nebo stavební činnosti, při čemž nezohledňuje stavební ani technické provedení, 
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druhy materiálů, konstrukcí ani délku jejich trvání. Zákon také určuje dočasnou stavbu jako 

stavbu, u níž stavební úřad přesně vymezuje dobu jejího trvání. Dále je stavbou i výrobek, 

který splňuje funkci stavby. Za stavbu považuje i objekt plnící účel reklamy. (13, §3) Stavby 

je možné déle členit s ohledem na vyhlášku 441/2013 Sb. v platném znění. Toto členění bude 

velmi podstatné v souvislosti s oceněním dané nemovitosti. Zmíněná vyhláška v §12 

vymezuje: 

- halu jako stavbu s jedním, či více podlažími, ve které součet jednotlivých vnitřních 

volných prostor, vytýčených svislými konstrukcemi, podlahou a dolním lícem 

stropních, nebo nosných konstrukcí s velikostí každého prostoru nejméně 400 m3  

- vedlejší stavbu, definuje § 16 oceňovací vyhlášky, tvoří ji příslušenství ke stavbě 

hlavní, nebo doplňuje užívání pozemku, pro vedlejší stavbu platí omezení rozlohy, 

vedlejší stavba může mít maximální zastavěnou plochu 100 m2. Současně také 

platí, že za vedlejší stavbu nemůže být považovaná zahrádkářská chata, nebo 

garáž. 

- stavba pro rodinou rekreaci. V této kategorii rozlišuje oceňovací vyhláška v §13 

a §14 několik druhů staveb a to rekreační chatu při maximální zastavěné ploše 

80 m2 a obestavěném prostoru do 360 m3, objekt může být podsklepen a mít 

maximálně jedno nadzemní podlaží a podkroví (výměry zahrnují verandy, vstupy, 

podsklepené terasy). Zahrádkářská chata pak může mít maximálně 25 m2 

zastavěné plochy a 110 m3 (výměry zahrnují verandy, vstupy, podsklepené terasy). 

Dále do této sekce patří rekreační domek umístěný v intravilánu s maximální 

zastavěnou plochou do 80 m2, tento objekt může mít maximálně jedno nadzemní 

podlaží a podkroví, současně může mít i dvě podzemní podlaží (výměry zahrnují 

verandy, vstupy, podsklepené terasy). Posledním prvkem ve výčtu je rekreační 

chalupa, tj. stavba, jejíž původní účel využití změněn na objekt pro rodinou 

rekreaci. (8, §13,§14) 

2.3 BUDOVA 

V předchozí části, byla zmíněna budova, jako jeden z druhů staveb. Budova je 

popsána mimo jiné i v zákonu o katastru nemovitostí, zákon č. 256/2013 Sb. (dále jen 

katastrální zákon) a to v §2 odst. l. Budova je nadzemní stavba, která je navenek uzavřena 

konstrukcí střechy a obvodovými stěnami, tato stavba je prostorově soustředěna.  
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Rodinný dům 

Definici rodinného domu obsahuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na výstavbu a to v §2 odst. a): „Rodinný dům je dům, ve kterém více než polovina podlahové 

plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný 

dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a 

podkroví.“ (9, §2) 

2.4 EVIDENCE NEMOVITOSTÍ 

Zdrojem údajů o jednotlivých nemovitostech na území České republiky je Katastr 

nemovitostí, jehož zřizovatel je stát Česká republika. Je veden převážně jako informační 

systém prostředky výpočetní techniky. Katastr nemovitostí (dále jen katastr) obsahuje soupis 

a popis jednotlivých nemovitostí, obsahuje také jejich prostorové určení. Součástí této 

evidence je také evidence zvláštních práv k nemovitostem, případně jejich omezení. Katastr je 

mimo jiné zdrojem informací, jejichž účelem je ochrana vlastnických práv, informace pro 

daňové účely, statické a informační účely etc. (12, §1)  

Katastr eviduje:  

- pozemky ve formě parcel, 

- budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, v případě, kdy nejsou 

součástí pozemku nebo práva stavby, 

- budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje, v případě kdy nejsou 

součástí pozemku ani práva stavby, jsou hlavní stavbou na pozemku a nejde 

o drobné stavby, 

- jednotky vymezené podle občanského zákoníku, 

- jednotky vymezené 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), ve 

znění pozdějších předpisů, 

- právo stavby, 

- nemovitosti, o nichž to stanoví jiný právní předpis. 

katastr neeviduje drobné stavby (12, §3) 
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Nemovitosti jsou v katastru evidovány podle katastrálních území, přičemž 

katastrálním územím je chápana: „technická jednotka, kterou tvoří místopisně 

uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí“ (12, §2) 

 

2.5 POZEMEK A PARCELA 

Byla-li definována stavba jako nadzemní část pozemku, je potřeba definovat samotný 

pozemek. Zákon o katastru nemovitostí pojímá pozemek: jako: „…část zemského povrchu 

oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního 

území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu 

využití pozemků.“ (12, §2) Katastrální zákon rozlišuje tyto duhy pozemků: 

- orná půda 

- vinice 

- chmelnice 

- zahrady 

- ovocné sady 

- trvalé travní porosty 

- lesní pozemky 

- vodní plochy 

- zastavěné plochy a nádvoří 

Pozemek se dále člení dle tohoto zákona na parcely. Parcela je definována jako 

pozemek, který je polohově a geometricky určen, má přiřazeno parcelní číslo, které jej 

označuje a je zobrazen v katastrální mapě. Katastr rozlišuje stavební parcelu, tj. pozemek, 

který je určen v druhu pozemků jako zastavěná plocha a nádvoří. Dále je rozlišována 

pozemková parcela tj. pozemek, který není stavební parcelou. (12, §2) 

2.5.1 Hodnotvorné faktory pozemku 

Množství pozemků je omezené, současně mají také nekonečnou životnost, vyjma lomů 

pískoven a také ekologické zátěže etc. Hodnota pozemku je primárně udávána: 
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- polohou, je to nejzákladnější faktor působící na hodnotu pozemku, v rámci polohy 

je nezbytné rozlišovat makro polohu (ta odpovídá větší lokalitě např. Brno) 

a mikro polohu, kterou můžeme najít například v rámci ulice, 

-  rozlohou, kdy rozlišujeme hodnotu pozemku za 1 m2 a celkovou hodnotu 

pozemku, obecně má větší hodnotu velký pozemek, ale menší pozemek má větší 

jednotkovou hodnotu vztaženou na 1 m2, 

- územní plánování určuje budoucí možné využití pozemku, 

- tvar pozemku souvisí s potřebami využití pozemku pro konkrétní potřeby 

vlastníka, 

-  inženýrské sítě, zvyšují hodnotu pozemku (řadíme zde elektřinu, kanalizace, plyn, 

vodovod), 

- kontaminace pozemku, v minulosti obvykle u pozemků průmyslových areálů 

a skladů, tyto faktory negativně ovlivňují hodnotu pozemku, 

- ostatní faktory. (4, s. 42) 

 

2.6 JEDNOTNÝ FUNKČNÍ CELEK 

Jednotný funkční celek definuje §9 zákon o oceňování majetku: „Jednotným funkčním 

celkem se rozumějí pozemky v druhu pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle 

navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří se stavbou, se společným účelem jejich využití. V jednotném funkčním celku může 

být i více pozemků druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

2.7 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A OBESTAVĚNÝ PROSTOR 

Definice obou pojmů vychází z ČSN 734055. 

Zastavěná plocha „Plocha půdorysného řezu vymezena vnějším obvodem svislých 

konstrukcí uvažovaného celku (budovy podlaží, nebo jejich částí). V 1. podlaží se měří nad 

podnoží, nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektů 

nezakrytých, nebo poloodkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami vedenými 

vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu.“ (3, s. 5) Tuto definice dále 
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doplňuje vyhláška č. 441/2013 Sb. informací, že se nezapočítávají izolační přizdívky. (8, 

příloha č. 1). 

2.7.1 Obestavěný prostor  

Norma ČSN 734055 rozlišuje základní obestavěný prostor, který chápe jako vymezení 

hlavní části objektu v prostoru do kterého započítává objem základů spodní části stavby. Dále 

je zde také započítána vrchní stavba a zastřešení. Oproti tomuto existuje dílčí obestavěný 

prostor. Jde o vymezení prostoru, který těsně souvisí s hlavním objektem, ale nachází se 

mimo jeho hlavní část. (3, s. 5) 

2.7.2 Výpočet obestavěného prostoru 

Výpočet obestavěného prostoru vychází ze základního vztahu: 

OP = OZ + OS + OV+ OT  

Při čemž indexy určují prostor, který počítáme z - základy, s - spodní stavba, v - 

vrchní stavba, T- zastřešení. [10] Pro účely oceňování nemovitostí dle vyhlášky se ale vychází 

ze vzorce OP = OS + OV+ OT který nezahrnuje výpočet obestavěného prostoru základů. (8, 

příloha č. 1) 

Norma dále stanovuje prostory, které se neodečítají od základního obestavěného 

prostoru : 

„  a. otvory a výklenky v obvodových zdech 

b. lodžie a zapuštěná závětří 

c. průduchy a světlíky do 6 m2 vnitřní půdorysné plochy.“ (3, s. 10) 

 Velikost obestavěného prostoru není ovlivněna některými architektonickými 

a technickými prvky, zejména jde o atiky a římsy, dále o komíny, či jiné nadstřešní zdivo. 

2.7.3 Spodní část objektu 

 V prostoru je vymezena vnějšími obvodovými konstrukcemi, do nichž nezahrnujeme 

izolační přizdívky. Ze spod je vymezena konstrukcí základů, resp. rovinou izolace (pokud je 

v konstrukci zahrnuta). (3, s. 10). Vyhláška č. 441/2013 Sb. v platném znění upravuje 

ohraničení spodní stavby ze spod na spodní líc podlahy nejnižšího podlaží pokud, toto místo 

nelze změřit připočítává se 10 cm. (8, příloha č. 1) Prostor pak uzavírá horní hrana 

konstrukce stropu nad příslušným prostorem. (3, s. 10) 
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2.7.4 Vrchní část objektu 

„Do základní části obestavěného prostoru vrchní části pozemního stavebního objektu 

se započítávají arkýře a zasklené pavlače, jejichž obestavěný prostor je ohraničen: 

a. po stranách vnějšími plochami obvodových konstrukcí, v místě kde přiléhají 

k hlavní části objektu, myšleným lícem vnější konstrukce objektu, 

b. dole úrovní dolního povrchu převislé nosné konstrukce, 

c. nahoře úrovní horního povrchu nosné stropní konstrukce, nebo vnějšími plochami 

jejich zastřešení.“ (3, s. 11) 

Dále pak podkroví počítáme jako samostatné podlaží. V případě, že podkroví netvoří 

celý půdní prostor, pak platí, že je po stranách vymezeno konstrukcí stěn, zespod horní úrovní 

stropu podlaží, které se nachází pod ním a nahoře horní úrovní povrchu nosné stropní 

konstrukce. (3, s. 11-12). Vyhláška č. 441/2013 Sb. v platném znění upravuje toto vymezení 

vrchní stavby v případě, nepodsklepeného objektu, nebo objektu částečně podsklepeného (pro 

dolní ohraničení horní stavby), při neměřitelné tloušťce konstrukce podlahy. Pro tyto případy 

se připočítává 10 cm na konstrukci. (8, příloha č. 1)  

2.7.5 Zastřešení 

Zastřešení je po stranách vymezeno vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole 

pak horní úrovní nosné konstrukce stropu nad posledním podlažím, případně horní úrovně 

konstrukce nad podkrovím. V případě, že je střešní konstrukce opatřena podhledem, 

uvažujeme spodní hranu podhledu. Nahoře to jsou pak vnější plochy střech, dle typu střech. 

Případně lze uvažovat i rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem konstrukce střechy. (3, s. 

11-14) Vyhláška zde definuje zastřešení jako: „Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví 

u střech šikmých a strmých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné 

plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene 

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

se obestavěný prostor zastřešení, jako geometrického tělesa.“ (8, příloha č. 1)  

2.7.6 Terasy a arkýře 

Započítávají se u ustupujících podlaží do obestavěného prostoru střech a to za to 

těchto podmínek. Nahoře je vymezíme horní hranou podlahové konstrukce terasy, zespodu 

pak horní hranou nosné konstrukce a po stranách je vymezena svým půdorysným tvarem. (3, 
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s. 16) Pro výpočet obestavěného prostoru, dle vyhlášky se pak dále neuvažují přístřešky, nebo 

balkóny nepřesahující konstrukci o 0,5 m vikýře do pohledové plochy 1,5 m2 dále pak požární 

zdi, přesahující štítové zdi, atiky a pilastry, či polosloupy. V případě přesahu balkónu o 0,5 m 

je uvažována jeho velikost, jako půdorysná plochá násobená výškou 1 m. (8, příloha č. 1)    

2.8 CENA A HODNOTA 

Obecně platí že: „Cena je pojem používaný pro požadovanou, nabízenou, nebo 

skutečně zaplacenou částku za zboží, nebo službu. Částka je, nebo není zveřejněna, zůstává 

však historickým faktem. Může nebo nemusí mít vztah k hodnotě, kterou věci přisuzují jiné 

osoby.“(2, s. 47) Cenu lze také vymezit dle zákona o cenách. Ten chápe cenu v §2 jako 

částku, kterou si mezi sebou dohodnou prodávající s kupujícím během nákupu a prodeje zboží 

či služeb. Dále tento zákon vymezuje cenu jako částku, která byla stanovena dle jiného 

předpisu a to pro jiné případy než je nákup, či prodej. (15, §2) Hodnotu pak můžeme 

považovat za odhad ekonomické kategorie ukazující vztah mezi zbožím a službami, které jsou 

prodávány, případně poptávány. Hodnota je vtažena k určitému datu, ke kterému je proveden 

odhad. Dále platí, že hodnota nemusí odpovídat skutečným částkám dosahovaným na trzích 

(2, s. 47). Pro správnou interpretaci je potřeba vymezit jednotlivé druhy cen a hodnot 

v souvislosti s potřebami oceňování. 

2.8.1 Cena zjištěná 

Tato cena je také označena jako administrativní, či úřední. Stanovení této ceny se řídí 

zákonem o cenách a zákonem o oceňování majetku. Dle zákona o oceňování majetku je cena 

zjištěná vymezena následně v §2.  „Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena 

nebo mimořádná cena, je cena zjištěná.“ (zákon o cenác dopsat) 

2.8.2 Cena tržní 

Vyjádření ceny tržní vyplývá ze zákona o oceňování majetku a to z §2. „…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 zvláštní obliby…“ (14, §2) Je li- toto vymezení 

vztaženo pro stanovení tržní ceny stavby, pak jej provádíme pomocí komparace s prodeji 

obdobných staveb, předpokladem je vymezena lokalita a čas. V případě, že nemáme 
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dostatečně vypovídající soubor informací, je potřeba zvolit jiný způsob stanovení ceny. 

Analogicky lze využít tuto definici i pro pozemky v souvislosti s existencí cenových map 

některých měst. Předpokladem je správné vypracování těchto map a jejich aktuálnost. 

V případě, že tato mapa není k dispozici, je využita jiná metodika stanovení ceny pozemku. 

(2, s. 52-53)  

2.8.3 Cena pořizovací 

Tato cena vychází ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění (dále jen 

zákon o účetnictví) a to z §25. „ Pro účely tohoto zákona se rozumí pořizovací cenou cena, za 

kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související…“ (16, §25) Je-li opět toto 

vymezení přeneseno na stavby, pak platí, že cena pořizovací je cenou stavby v okamžiku 

jejího pořízení, nezahrnující opotřebení stavby.  

(2, s. 50)  

2.8.4  Cena reprodukční 

Reprodukční cena je popsána v §25 zákona o účetnictví jako cena majetku, za níž byl, pořízen 

tato cena také zahrnuje náklady na pořízení tohoto majetku. (16, §25) Tato cena nezahrnuje 

opotřebení. (2, s. 51)  

2.8.5  Ostatní ceny 

V rámci ostatních cen je nutné zmínit vlastní cenu, která je chápána, jako konkrétní 

individuální cena dosažená při nákupu konkrétního zboží či služby. Dále pak cena výchozí, 

jde o cenu nového zboží. A v neposlední řadě cena v tísni, která poukazuje na skutečnost, že 

subjekt je z určitých důvodů nucen provést okamžitou koupi, nebo prodej zboží či služby, 

čímž dochází k nadhodnocení, či podhodnocení dosažené ceny v porovnání s běžnou tržní 

cenou. (2, s. 53-54)  

2.8.6 Věcná hodnota 

Je reprodukční cenou sníženou o odpovídající opotřebení, tak, aby opotřebení 

korespondovalo se stářím věci a jejím skutečným stavem. (2, s. 51) Dle zákona o oceňování 

lze tuto cenu spojit s nákladovým způsobem ocenění, kdy stanovujeme náklady potřebné pro 

pořízení věci nemovité (nemovitosti) v souvislosti se stavem věcí nemovité (nemovitosti) 

a její polohou. 
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2.8.7 Výnosová hodnota 

Bývá také označována jako kapitalizovaná míra zisku. V souvislosti s nemovitostmi 

resp. se stavbami jde o součet diskontovaných příjmů, které v budoucnu nemovitost přinese. 

Lze vyjádřit i jako částku, která je např. vložena na bankovní účet, přičemž výše této částky 

musí být tak vysoká, aby úroky z ní byly stejně vysoké jako částky, které v budoucnu bude 

přinášet nemovitost. Při stanovení výnosové hodnoty je nezbytné zohlednit vliv inflace a 

možnou proměnnost jednotlivých výnosů. (2, s. 51-52)  

2.9 VĚCNÁ BŘEMENA 

V případě, že by na nemovitosti vázla věcná břemena, je potřeba vymezit pojem 

a určit teoretická východiska pro oceňování. Do 1. 1. 2014 upravoval problematiku občanský 

zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění, §151. Od 1. 1. 2014 je tento zákon nahrazen novým 

občanským zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění a dochází ke změně některých pojmů 

v rámci tohoto zákona, a to v §1257 až §1308. Pro pojmovou ucelenost je vhodné vymezit 

pojmy před i po změně. 

2.9.1 Věcná břemena dle starého OZ 

„Věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného, tak, že je 

povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům 

jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě.“ (1 §151) 

U věcných břemen odlišujeme, zda se jedná o věcná břemena typu in personam, u kterých je 

oprávněným vždy konkrétní osoba, nebo břemena typu in rem oprávněným je v takovém 

případě každý vlastník nemovitosti.(4 s. 89) Vznik věcných břemen je vymezen občanským 

zákoníkem, dle kterého vznikají věcná břemena na základě písemné smlouvy, na základě 

závěti, schválenou dohodou dědiců, ze zákona, nebo rozhodnutím příslušného orgánu. 

 Zánik věcného břemene je způsoben ze zákona, rozhodnutím příslušného orgánu, nebo pokud 

věc nemůže již oprávněnému potřebně sloužit. (1 §151) 

2.9.2 Věcná břemena dle Nového OZ 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění přinesl změny v oblasti 

věcných břemen. „Předně je rozlišuje na služebnosti ( spojené s pasivitou zatíženého 

vlastníka ), a na reálná břemena (vyžadující aktivní chování zatíženého vlastníka).“ (1, s. 

178) V §1257 nového občanského zákoníku je definována služebnost, kdy služebností je 
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věcné právo, při kterém se musí vlastník něčeho zdržet, nebo něco trpět. Při čemž smí vlastník 

zřídit služebnost ve prospěch jiného svého pozemku. Rozsah služebnosti pak obsahuje vše, co 

je k jejímu výkonu nezbytné. (11, §1257) Dále pak nový občanský zákoník definuje v §1264 

míru služebnosti jako: „ Není li míra služebnosti určena, rozhoduje potřeba panujícího 

pozemku. Služebnost se nemění změnou v rozsahu služebné, nebo panující věci, ani změnou 

hospodaření na panujícím pozemku.“ (11, §1264) Dále rozeznáváme reálná břemena. Jde 

o břemena, která jsou vztažena na věci, které jsou vedeny ve veřejném seznamu. Vlastník věci 

je vůči oprávněné osobě v postavení dlužníka je povinen něco jí dávat, nebo něco konat. Toto 

břemeno lze zřídit pouze jako vykupitelné, kdy podmínky jeho vykupitelnosti musí být 

definovány již při jeho vzniku. (11, §1303-§1304) 

2.9.3 Oceňování věcných břemen 

Jedním z problémů věcného břemene je skutečnost, že věcné břemeno přináší užitek 

oprávněnému a újmu povinnému. Výše této újmy a užitku může, ale nemusí, být stejně 

vysoká. Proto se při oceňování věci nemovité vychází z kvantifikace újmy povinného. Ú této 

újmy je nutné dále rozlišovat, zda se jedná o újmu trvalou, nebo dočasnou a formu jakou se 

povinnému projevují např. zvýšené náklady, které vznikly věcným břemenem, nebo pokles 

výnosů. Pro účely ocenění věcných břemen se nejčastěji využívá výnosová metoda. (2, s. 600-

603). 
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3  TRH NEMOVITOSTÍ  

V souvislosti s problematikou oceňování a následnou praktickou částí této práce je 

vhodné vymezit trh nemovitostí. Jde o prostředí, které je zapojeno do širokých 

ekonomických, právních a technických vztahů a má velmi podstatný vliv na ocenění věcí 

nemovitých. Při podrobném rozdělení by mohl být trh nemovitostí členěn na subjekty, které 

vystupují jako účastníci tohoto trhu a na vzájemné vazby mezi subjekty. Objektem trhu věcí 

nemovitých jsou samy, věci nemovité, nebo vlastnická práva k nim. (4, s. 34) Podstatným 

specifikem věcí nemovitých je skutečnost, že věci nemovité vykazují značnou individualitu 

(dispoziční řešení objektu, lokalitu, technický stav etc.), díky čemuž často neexistuje 

dokonalý substitut. Obecně platí, že trh s věcmi nemovitými (nemovitostmi) je přístupný 

všem skupinám, ale trvalost umístění věci nemovitých, jejich obsazenost, cena, často vylučují 

určitou část kupujících, z tohoto volného přístupu na trh. (7, s. 32-33) 

3.1 NABÍDKA A POPTÁVKA NA TRHU VĚCI NEMOVITOSTÝCH 

3.1.1 Nabídka 

Na trhu věci nemovitých (nemovitostí) představuje nabídku prodávající, obvykle 

v situaci, kdy užitek, který mu vlastnictví věci nemovité přináší, dostatečně neodpovídá míře 

jeho potřeb. Příkladem může být rodina potřebující větší nemovitost pro bydlení, nebo naopak 

výrobní podnik potřebující menší provozní halu. Neopomenutelným stimulem nabídky je také 

výstavba investorů za účelem dosažení zisku, v praxi obvykle činnost developerů s prodejem, 

nebo pronájme nově vzniklé věci nemovité. (4, s. 35) 

3.1.2 Poptávka 

Na trhu s věcmi nemovitými je poptávka vyjádřena přínosem užitku kupujícího. 

Kupovaná věc nemovitá přináší užitek v podobě bydlení, zajištění výrobních prostor etc. 

Jinou možností k uspokojení potřeb je pak pronájem potřebných věci nemovitých, kdy nájem 

je nákladem, nutným k zajištění potřebné věci nemovité. Poptávající má tak možnost volby 

mezi nákupem, jako dlouhodobou investicí, spojenou s vlastnictvím dané věci nemovité 

a pronájmem. Třetí možností, jak uspokojit poptávku, je nová výstavba. (4, s. 36) 



27 

3.2 ANALÝZA TRHU 

„Analýza trhu je proces, jehož hlavním cílem je najít, vybrat a vyhodnotit informace, 

které vyjadřují situaci ve vymezeném segmentu trhu, v němž posuzované nemovitosti působí 

a jejich prostřednictvím odhadnout, jakou pozici v něm tyto nemovitosti zaujímají či jakou 

hodnotu v něm hrají.“ (7, s. 165) Získaná data jsou dále vyhodnocována, na jejich základě, 

bychom měli dostat retrospektivní pohled na „pohyb“ věcí nemovitých (nemovitostí) na trhu 

a získat také představu o budoucím možném vývoji. Analýza trhu nemá nijak stanovená 

pravidla. Obecně lze postupovat dle následujících bodů: 

- Vymezení trhu a oceňovaného majetku. V této fázi by se měla věc nemovitá 

zatřídit dle účelu využití a měly by být určeny parametry vymezující trh, např. 

město Nový Jíčín. Dalším parametrem této části mohou být požadovaná vlastnická 

práva, např. jeden vlastník, věc nemovitá, na kterou nejsou vázána věcná břemena 

etc. Rozpětí kritérií pro vymezení trhu může mít různý rozsah odvíjející se 

od požadavků. Analýza by měla obsahovat požadavky na lokalitu, typ věci 

nemovité a její velikost, technický stav a omezující částku, který je potencionální 

kupují ochoten za věc nemovitou zaplatit, další kritéria mohou být dle potřeby 

přidávána. 

-   Analýza charakteristik posuzovaných věcí nemovitých, by se měla zabývat 

parametry, jako obestavěný prostor, výměra pozemku, zastavěná plocha etc. 

Můžeme posuzovat i komerční plochy určené k pronájmu, nebo velikostní poměr 

pozemku a věci nemovité, podlažnost, etc. V této části je také vhodné posoudit 

technický stav věci nemovité, nebo vlastnická práva a jejich případná omezení. 

Mimo jiné posuzujeme také umístění nemovitosti ve vztahu k okolí, z pohledu 

dopravní dostupnosti, a občanské vybavenosti. Získaná data by měla být získaná 

v takové podobě, aby umožňovala vzájemnou komparaci. 

- Analýza vybraného segmentu trhu je souborem technicko-ekonomických dat 

charakterizujících určitý výsek trhu. Tuto analýzu lze vztáhnout k určité lokalitě 

např. Zlínský kraj, nebo konkrétně město Valašské Meziříčí, dle potřeb analýzy. 

Zaměřujeme se na konstrukční a materiálové provedení ostatních staveb, jejich 

stáří, za kolik se prodávají okolní věci nemovité, etc. 

- Analýza nabídky je posouzením jednotlivých věcí nemovitostech, jak si stojí 

v porovnání s ostatními nabízenými věcmi nemovitými. Cílem je také zjistit rozsah 
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nabídky a zjištění, zda nabízené věci nemovité nemají vady, na které prodávající/ 

pronajimatel neupozorňuje. 

- Analýza poptávky odpovídá na otázku, jak velký je okruh potencionálních 

kupujících a kdo jsou potencionální kupující (rodiny, podnikatelé, z jakého důvodu 

mají o věc nemovitou zájem)?  

- Závěr analýzy vyhodnocuje předchozí získaná data, do podoby potřebné pro další 

použití v souvislosti s jednotlivými přístupy oceněni. (7, s. 165-186) 

3.3 REGION VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ  

Pro potřeby této práce byl zvolen region Valašského Meziříčí zahrnující město 

Valašské Meziříčí a jeho městskou část Podlesí a dále obec Lešnou. Region Valašského 

Meziříčí je totožný s mikroregionem Valaškomeziříčsko – Kelečsko. Pro nástin lokality je 

přiložena orientační mapka zachycující polohu města a okolí. Tečky zachycují polohu 

jednotlivých věcí nemovitých. 

 

Obrázek 1.  Orientační mapa lokality (Zdroj: www.mapy.cz) 
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3.3.1 Valašské Meziříčí 

Valašské Meziříčí se nachází ve Zlínském kraji na soutoku Rožnovské a Vsetínské 

Bečvy. Město bylo založeno ve 14. století, v 19. století zde došlo k rozvoji sklářského 

a textilního průmyslu. Důsledkem postupného rozvoje města až do dnešních dní je několik 

průmyslových zón města, zajišťujících velké množství pracovních míst. Mezi nejvýznamnější 

zaměstnavatele patří společnost Deza, a.s. zaměřená na petrochemický průmysl a menší 

podniky, které se nacházejí v přidružených průmyslových zónách. Město nabízí velké 

množství služeb občanského vybavení, nachází se zde velká nemocnice, domovy pro seniory, 

nákupní střediska, městský bazén, hřiště, kluziště, knihovny, kino a velké množství 

turistických památek. Ve městě v současnosti působí několik základních a středních škol 

různého zaměření. Městem prochází komunikace E 442, která tvoří spojnici s hraničním 

přechodem Makov, okolními městy a dálnicí D1. Tato komunikace zajišťuje dobrou dopravní 

dostupnost města pro obyvatelstvo i pro průmyslovou dopravu. Město mimo jiné zajišťuje 

městskou hromadnou dopravu, která navazuje na místní hromadnou dopravu, tímto je také 

zvyšovaná jeho dostupnost pro obyvatele okolních obcí. Díky své poloze a vybavení patří 

město Valašské Meziříčí mezi významná města ve Zlínském kraji  

 

 

Vývoj počtu obyvatel Valašského Meziříčí
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Graf 1   Vývoj počtu obyvatel Valašského Meziříčí (Zdroj: vlastní)  
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Z následujícího grafu vyplývá, že dochází k mírnému úbytku obyvatel na území města. 

V současné době je ve Zlínském kraji průměrná hodnota nezaměstnanosti 8,1% tato hodnota 

koresponduje i s hodnotou udávanou pro Valašské Meziříčí. 

3.3.2 Lešná 

Obec Lešná se nachází cca 7 km od města Valašské Meziříčí, první zmínky o obci 

pochází ze 14. století. K obci připadá 6 místních částí. Obec Lešná se nachází v geografickém 

středu těchto částí a stává se tak jednou z významnějších obcí v okolí. Obec leží mezi městy 

Valašské Meziříčí (7 km) a Nový Jičín (15 km). Tato poloha zajišťuje relativně dobrou 

dostupnost zmiňovaných měst, tato skutečnost usnadňuje pracovní příležitosti obyvatel. 

V současné době vzniká kolem obce nová průmyslová zóna, která do budoucna nabídne velké 

množství pracovních míst. Mezi významné zaměstnavatele v obci patří místní zemědělské 

družstvo. Protože pod obec spadá 6 místní částí, nabízí obec dostatečné občanské vybavení. 

Na území obce se nachází školka, základní škola, obchody, zdravotní středisko, hřiště, park. 

Obec Lešná má 2001 obyvatel. 

3.3.3 Valašské Meziříčí městská část Podlesí 

Podlesí se nachází dva kilometry jižně od centra Valašského Meziříčí a tvoří část jeho 

jižního okraje, nacházejí se zde hlavně rezidenční nemovitosti. Celá městská část je tvořena 

kopcovitým terénem. Jediným občanským vybavením této městské části je obchod a mateřská 

školka. Blízkost centra města nabízí dobrou dopravní dostupnost. Městská část Podlesí patří 

mezi městské části, kde se v posledních letech podstatně rozrůstá rezidenční výstavba a tak 

lze do budoucna předpokládat rozvoj této oblasti. Díky kopcovité poloze městské části zde 

nehrozí povodně. 

3.4 KDO PROVÁDÍ OCENĚNÍ 

3.4.1 Znalec 

„Znalec je nezávislá osoba, která na základě svých odborných znalostí zkoumá 

posuzuje a hodnotí určité skutečnosti, o kterých vydává obvykle písemný znalecký posudek.“ 

(5, s. 13) Řízení znalců spadá pod pravomoci ministerstva spravedlnosti. Znalci jsou obvykle 

jmenováni předsedou krajského soudu, nebo ve výjimečných případech ministrem 

spravedlnosti. Soudní znalci jsou vedeni ve dvou rejstřících, jednak v rejstříku příslušného 
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krajského soudu a v rejstříku ministerstva spravedlnosti. „Úkolem znalce je vykonávání 

řádného výkonu znalecké činnosti řízení před státními orgány, na které přešly úkoly státních 

orgánů, jakož i znalecké činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů, nebo 

organizací. Znalci vystupují v řízeních, která jsou regulována zejména občanským soudním 

řádem atd.“ (5, s. 13) V některých případech vykonávají znaleckou činnost také znalecké 

ústavy. 

3.4.2 Odhadce 

Činnost odhadce je upravována živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. v platném 

znění. Od roku 2008 je oceňování majetku živností vázanou. (5, s. 7) „Odhadce provádí 

například expertní, odhadní, či odbornou činnost po domluvě s fyzickou či právnickou osobou 

pro různé účely. Zpravidla odhadce není způsobilý provádět znalecké posudky pro řízení 

správních orgánů a v souvislosti s právními úkony občanů a organizací.“ (5, s. 7) 

 

3.5 NÁKLADOVÁ METODA 

„Nákladový přístup vychází z minulosti, hodnota nemovitosti se odvíjí od nákladů 

vynaložených na pořízení pozemku a z nákladů na vynaložených na jeho zhodnocení – ve 

formě staveb. Věcná hodnota reprezentuje technicky pojatý názor na tvorbu ceny.“ (6, s. 11) 

„Postupy při aplikaci nákladového přístupu se obvykle odvíjejí od dvou hlavních činností, 

které v drtivé většině případů je nutno provést. Jsou to: 

- odhady výše pravděpodobných nákladů, které by bylo třeba vynaložit, vznikly 

nemovitosti oceňovaným podobné a  

- tyto náklady případně snížit o znehodnocení, zejména jde-li o nemovitosti již 

používané.“ (7, s. 301) 

Pro obě tyto činnosti, lze použít různé metody a postupy s ohledem na charakter oceňované 

nemovitosti a segment trhu, zkušenosti, a dostupných datech. Zvláštní zřetel by měl být brán 

na skutečnost, že primárním prvkem je pozemek a stavba na něm je jen jednou z možností 

jeho zhodnocení. V praxi to znamená, že hodnota celku zohledňuje současné využití 

s ohledem na možná využití. (7, s. 301) „Nákladová metoda, je založena na předpokladu, že 

informovaný kupec by za majetek nezaplatil více, než jsou náklady na pořízení majetku 

nahrazující se stejnou využitelností předmětný statek.“ (5, s. 32)  
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Protože v průběhu vypracovávání této práce došlo ke změně oceňovací vyhlášky, je stručně 

vymezena metodika pro výpočet ceny nákladovým způsobem. Celková cena se zjistí jako 

součet, následujících cen.  

3.6 ODHAD NÁKLADŮ 

„Základním principem měření nákladové hodnoty jsou oportunitní náklady. 

Nákladová hodnota je měřena velikostí nákladů, zastupujících nejbližší alternativu z možných, 

která zahrnuje všechny nákladové položky, resp. Všechny investice, které existenci podobné 

nemovitosti podmiňovaly, a v případě tržní hodnoty v souladu s nejlepším a nejvyšším by k ní 

skutečně přispívaly.“ (7, s. 301) Z pohledu nabídky a poptávky dochází k rozdílnému pohledu 

na tyto náklady z důvodů jiných preferencí. Úkolem hodnotilete, je pak určit „reálný“ 

a objektivní kompromis. Součet jednotlivých nákladových položek pak dává výši celkových 

nákladů. Podle dat, která máme k dispozici, je možné vycházet z: 

- Historických nákladů např. zaplacených faktur etc. Tato data je nezbytné převést 

tak, aby odpovídala současným nákladů v době ocenění nemovitosti a upravit je o 

znehodnocení. 

- Nákladů současné cenové úrovně. Jde o náklady, které by bylo nezbytné vynaložit 

k datu ocenění. Jde o teoretickou výši nákladů a o zjednodušení, které nemusí 

pracovat se zohledněním historických nákladů, dochází pouze k zohlednění 

znehodnocení. 

Protože v průběhu vypracovávání této práce došlo ke změně oceňovací vyhlášky, je 

stručně vymezena metodika pro výpočet ceny nákladovým způsobem. Celková cena se zjistí 

jako součet, následujících cen. (7, s. 303-305) 

3.6.1 Výpočet ceny pozemku  

Problematika oceňování pozemků je definovaná ve vyhl. č. 441/2013 Sb. v §2 

a následujících. Pro oblast Valašského Meziříčí a blízkého okolí není vypracovaná platná 

cenová mapa. Cena pozemku bude proto stanovena dle §3 oceňovací vyhlášky. Dle písmene 

„b“ tohoto paragrafu se jako, obce neuvedené v příloze. č. 1 oceňovací vyhlášky ocení dle 

vztahu: 

ZC = ZCV*O1*O2*O3*O4*O5*O6, 

kde 

ZC – základní cena stavebního pozemku ( Kč/m2) 
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ZCV – základní cena pozemku, dle přílohy č. 2, tabulky č. 1 vyhl. č. 441/2013 Sb., 

v platném znění 

Koef. O1 až O6 jsou získány z přílohy č. 2, tabulky č. 2, vyhl. č. 441/2013 Sb., 

v platném znění, kdy: 

O1 – koef. velikosti obce, pro obec ve které se oceňovaný pozemek nachází, 

O2 – koef. hospodářsko – správního významu,  

O3 – koef. polohy obce, 

O4 – koef. technické infrastruktury, 

O5 – koef. dopravní obslužnosti obce, 

O6 – koef. občanské vybavenosti.  

Takto získaná cena se následně dále upravuje dle § 4 této vyhlášky. Tento paragraf 

také uvádí, že pozemky v JFC celku oceňujeme stejně, jako by se jednalo o zastavěnou plochu 

a nádvoří tedy pro všechny pozemky v JFC platí: 

ZCU = ZC*I  

kde platí: 

 I = IT*IO*IP 

Index trhu IT vychází z tabulky č. 1, přílohy č. 3 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění, 

kdy platí:  

퐼 = 푃  ∗ (1 + 푃 ) 

kdy Pi je hodnotou kvalitativního pásma, získanou z tabulky č. 1, přílohy č. 3. 

vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. Obdobně i pro index omezujících vlivů IO se 

použije vztahu: 

 

퐼  = 1 +  푃  

hodnota kvalitativního znaku Pi je získána z tabulky č. 2, přílohy č. 3 stejné vyhlášky. 

Následně je určen index polohy IP.  

 

퐼 =  푃 ∗ (1 + 푃 ) 
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Hodnoty Pi, pro index IP jsou získány z tabulky č. 3 (případně č. 4) přílohy č. 3 oceňovací 

vyhlášky. Na základě těchto vztahů dochází k získání ceny za pozemek případně pozemků 

v JFC. ZCU je jednotkovou cenou vztaženou na 1m2, proto musí být cena vynásobena 

výměrou pozemku. (8, §3 -§4) 

3.6.2 Výpočet ceny RD  

Cena RD se vypočítá dle §13 oceňovací vyhlášky. V první fázi je vypočten obestavěný 

prostor OP a zastavěná plocha objektu (postup výpočtu viz předchozí kapitoly, této práce). 

Po zjištění, zda oceňovaný objekt, je dle kritérií vyhlášky rodinným domem se postupuje, dle 

následujícího vztahu: 

ZCU = ZC*K4*K5*Ki , 

kde platí: 

ZCU – je základní cenou upravenou (Kč/m3 obestavěného prostoru), 

ZC – základní cena za m3 obestavěného prostoru, dosazená z přílohy č. 11 výše 

zmíněné vyhlášky, 

K4 – je koef. vybavení stavby a vychází ze vztahu K4 = 1 + (0,54*n), kdy 1 a 0,54 jsou 

konstantami a n součtem cenových podílů stanovených na základě tabulky č. 3, 

přílohy č. 21 vyhlášky č. 441/2013 v platném znění, 

K5 – koef. polohový, vycházející z tabulky č. 1 přílohy 20, zmíňené vyhlášky, 

Ki – je koef. změny cen, který je vztažený k cenové hladině z roku 1994 a je obsažen 

v příloze č. 41 oceňovací vyhlášky.  

  Po výpočtu ceny výše popsaným způsobem se postupuje dle § 10 oceňovací vyhlášky, 

dle odst. 1 tohoto paragrafu se vynásobí ZCU počtem m3 OP objektu a současně dle §11. 

Následně dle odst. 2 tohoto paragrafu je vypočítána cena stavby CS ze vztahu:  

 CS = CSN*pp, 

kde: 

pp – koef. úpravy ceny pro stavbu, dle polohy a trhu, při čemž platí pp = IT*IP, kdy 

indexy IT a IP jsou zjištěny stejně jako u pozemků, 

CSN – je cena stavby určená nákladovým způsobem, kdy CSN vychází z § 11 

oceňovací vyhlášky ze vztahu:  
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퐶푆 = 푍퐶푈 ∗ 푃 ∗ (1 − ) 

 Pmj – počet měrných jednotek (m3), O je opotřebení. 

 Takto vypočtená cena je cenou věci nemovité dle nákladového způsobu. (8, § 10-13) 

3.6.3 Výpočet ceny garáže nákladovým způsobem  

Pro výpočet garáže dle oceňovacího způsobu se vychází z § 15 oceňovací vyhlášky. 

Kdy pro samostatnou garáž vychází výpočet ze vztahu: 

ZCU = ZC*K4*K5*Ki 

ZC – je základní cena dle přílohy č 13 zmiňované oceňovací vyhlášky vztažená na m3 

OP, 

K4 – je koef. vybavení daný vztahem K4 = 1 + (0,54*n), při čemž 1 a 0,54 jsou 

konstantami a „n“ je dáno jako suma cenových podílů konstrukcí z tabulky č. 6, 

přílohy č. 21 zmiňované oceňovací vyhlášky, 

K5 – koef. polohový dle přílohy č. 20 zmiňované oceňovací vyhlášky, 

Ki – koef. změny ceny vztažené k úrovni z roku 1994, zjištěný dle č. 41 oceňovací 

vyhlášky. 

Takto zjištěná základní cena upravená ZCU je upravena dle stejného principu jako 

u ocenění RD nákladovým způsobem do vztahu CS = CSN*pp, kdy CSN je v tomto případě 

cena garáže zjištěná nákladovým způsobem,vypočtena stejným způsobem, jako u RD, ostatní 

koef. ze vztahu jsou co do názvu a metodiky výpočtu stejné, jako u předchozího, jen vztaženy 

ke garáži. (8, § 10, §11 ,§15) 

3.6.4 Ocenění vedlejší stavby nákladovým způsobem 

Cena vedlejší stavby v případě, že nepřesahuje 100 m2 v případě, že je užívaná se 

stavbou hlavní, nebo doplňuje užívání pozemku se ocení dle §16 vyhl. č. 441/2013 Sb., 

v platném znění, se ocení dle: 

ZCU = ZC*K4*K5*Ki,  

kde 

ZCU – základní cena upravená za měrnou jednotku (Kč/m3), 

ZC – základní cena dle přílohy č. 14 výše zmíněné oceňovací vyhlášky (Kč/m3), 



36 

K4 – koef. vybavení ceny stavby stanovený jako K4 = (1 + 054*n), 1 a 0, 54 jsou 

konstantami a n je součet cenových podílů dle tab. č. 5, přílohy, 21 vyhl. 

441/2013 v platném znění,  

K5 - koef. polohový dle přílohy č. 20 zmiňované oceňovací vyhlášky, 

Ki - koef. změny ceny vztažené k úrovni z roku 1994, zjištěný dle č. 41 oceňovací 

vyhlášky. 

Takto zjištěná základní cena upravená, ZCU je upravena dle stejného principu jako 

u ocenění RD a garáže nákladovým způsobem, na základě vztahu CS = CSN*pp, kdy CSN je 

v tomto případě cena vedlejší stavby zjištěná nákladovým způsobem, vypočtena stejným 

způsobem, jako u RD, ostatní koef. ze vztahu jsou co do názvu a metodiky výpočtu stejné, 

jako u předchozího, jen vztaženy k vedlejší stavbě. (8, §10,§11 a §16) 

3.6.5 Oceňění venkovních úprav nákladovým způsobem 

Venkovní úpravy se oceňují dle §18 oceňovací vyhlášky. V případě, že nejsou 

venkovní úpravy zahrnuty v ceně stavby, oceňují se vynásobením základní ceny (zjištěné 

z přílohy č. 17, nebo č. 15, výše zmíněné vyhlášky) a počtu měrných jednotek. Takto získaná 

částka je vynásobena koeficienty K5 a Ki, kdy K5 je koef. polohový dle přílohy č. 20 

zmiňované oceňovací vyhlášky a Ki je koef. změny ceny vztažené k úrovni z roku 1994, 

zjištěný dle č. 41 oceňovací vyhlášky. Cena venkovní úpravy je snížena o opotřebení.(8, §18) 

3.6.6 Oceňění studny nákladovým způsobem 

Studna se nákladovým způsobem ocení dle §19 oceňovací vyhlášky výpočet vychází 

ze vzorce: 

ZCU = ZC*K5*Ki  

kdy: 

ZCU – je základní cena upravená studny za 1 metr hloubky (Kč/m), 

ZC – je cena studny za 1 metr hloubky, dle přílohy č. 16 výše jmenované vyhlášky, 

K5 - koef. polohový dle přílohy č. 20 zmiňované oceňovací vyhlášky, 

Ki - koef. změny ceny vztažené k úrovni z roku 1994, zjištěný dle č. 41 oceňovací 

vyhlášky. 
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Cena studny je navýšená o cenu příslušenství studny zjištěnou dle přílohy č. 16 stejné 

vyhlášky, vynásobené koef. K5 a Ki. Takto zjištěná základní cena upravená ZCU, je upravena 

dle stejného principu jako u ocenění RD nákladovým způsobem do vztahu CS = CSN*pp, kdy 

CSN je v tomto případě cena garáže zjištěná nákladovým způsobem a vypočtena stejným 

způsobem, jako u RD, ostatní koef. ze vztahu jsou co do názvu a metodiky výpočtu stejné, 

jako u předchozího, jen vztaženy ke studni. (8, §10, §11 a §19) 

3.7 OCEŇÍ STAVEB POROVNÁVACÍM  ZPŮSOBEM  DLE 

PLATNÉHO CENOVÉHO PŘEDPISU 

Ocenění se provede dle oceňovací vyhlášky, dle §34 a následujících. Obecným 

principem pro ocenění porovnávacím způsobem je vyjádřen vztahem: 

CSP = OP*ZCU*IT*IP,  

kde: 

CSP – je cena stavby zjištěná porovnávacím způsobem, 

OP - obestavěný prostor objektu (m3), 

ZCU – základní cena upravená (Kč/m3), 

IT – index trhu (viz nákladový způsob), 

IP - index polohy (viz nákladový způsob). 

Pro jednotlivé stavby se ocenění provede následujícím způsobem. (8, §34) 

3.7.1 Ocenění RD porovnávacím způsobem  

RD vymezený v §13 oceňovací vyhlášky o obestavěném prostoru do 1 100 m3 včetně 

se ocení následujícím postupem: 

ZCU = ZC*IV, 

kde: 

ZCU – je základní cena upravená (Kč/m3), 

ZC – základní cena je určena přílohou č. 24 tabulkou č.1 výše zmíněné vyhlášky, 

IV – je indexem konstrukce a vybavení určený vztahem: 
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퐼 = 1 + 푉 ∗ 푉  

 

 Vi – vyjadřuje hodnotu kvantitativního pásma i-tého znaku, dle tabulky. č. 2, 

 přílohy č. 24, výše zmíněné vyhlášky. 

Takto vypočítaná základní cena upravená ZCU se dosadí do vzorce pro zjištění CSP, 

viz výše, pak zahrnuje i vedlejší stavby, užívané spolu s RD, pokud nepřesahují zastavěnou 

plochu 25 m2, v případě, že ji přesahují, se pak ceny vedlejších staveb určí nákladovým 

způsobem, viz ocenění vedlejší stavby nákladovým způsobem.(8, §34 -35) 

3.7.2 Ocenění garáže porovnávacím způsobem 

Výpočet ceny garáže vychází z §37, oceňovací vyhlášky ze vztahu: 

 ZCU = ZC*IV, 

kde: 

ZCU – je základní cena upravená (Kč/m3), 

ZC – základní cena je určena přílohou č. 24 výše zmíněné vyhlášky, 

IV – je indexem konstrukce a vybavení určený vztahem: 

    

퐼 = 1 + 푉 ∗ 푉  

Vi – vyjadřuje hodnotu kvantitativního pásma i-tého znaku, dle tabulky. č. 2,  

 přílohy č. 26, výše zmíněné vyhlášky. (8, §37) 

3.8 POROVNÁVACÍ METODA – METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ 

„Porovnávací přístup vychází ze současnosti, odráží momentální situaci na trhu. 

Z prodejních cen srovnatelných nemovitostí se usuzuje na pravděpodobnou výši ceny 

posuzované nemovitosit. Známé ceny srovnatelných nemovitostí jsou korigovány v závislosti 

na odlišnostech od posuzované nemovitosti. Přístup založený na porovnávání je klíčový při 

odhadu tržní hodnoty. Je to v běžném tržním prostředí nejčastěji aplikovaný přístup.“ (7, s. 9)  
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„Důležitý faktor představuje také časová blízkost realizace použitých cen, k datu 

ocenění.“ (5, s. 41) Pro větší věrohodnost získaných dat, lze použít statistické metody 

zjišťující hladinu pravděpodobnosti, ke které by se výsledek měl blížit. Porovnávací postup 

by měl zahrnovat obecně tři kroky. (5, s. 41) 

3.9 FÁZE POROVNÁVACÍ METODY 

3.9.1 Přípravná fáze 

V této fázi dochází ke shromažďování informací v podobě souboru cen prodaných, 

prodávaných, nebo v budoucnu se prodávajících věcí nemovitých. V této fázi zohledňujeme 

podobnost věci nemovité a její individuální vlastnosti. K zisku informací dochází 

zprostředkovaně od ostatních účastníků trhu, úřadů, nebo přímo. Data získána přímo 

považujeme za nejvěrohodnější. (7, s. 190) 

3.9.2 Porovnávací fáze a závěrečná fáze 

Vybíráme ty věci nemovité, které se nejvíce podobají, věci nemovité, kterou chceme 

ocenit. Tyto věci nemovité budou využity pro komparaci. Jedním ze základních kritérií je 

shodný segment na trhu. Pokud nastává situace, kdy nemáme dostatek relevantních informací, 

může použít i informace blízkého segmentu. Tuto skutečnost, ale musíme následně zohlednit. 

Množství informací, které máme k dispozici, se stává také podkladem pro volbu porovnávací 

metody: 

- Přímé porovnání. Vychází z porovnávání oceňovaného objektu s každým objektem 

z vypracované databáze pro srovnání. Metoda bývá také označována jako párová. 

-  Nepřímé porovnání. Vytvoříme si etalon podobný našemu objektu, ten 

porovnáváme s databází a následně takto oceněný etalon porovnáváme s našim 

objektem. Tento postup je možné využít např. při ocenění bytů. (7, s. 290) 

Při porovnávání z důvodu individuality každého objektu upravujeme každou věc nemovitou 

pomocí tzv. prvků porovnání. Volba těchto prvků závisí na subjektu provádějícím ocenění 

věci nemovité, obecně, ale platí, že by prvky měly vystihnout hlavní odlišnosti a neměly by 

být duplicitní. Příkladem prvků může být poloha, technický stav, ekonomické faktory etc (7, 

s. 285-293)  
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3.9.3 Závěrečná fáze. 

V této fázi dochází k vyhodnocení získaných výsledků, dostáváme jednu z hodnot 

ocenění. Jednotlivé fáze celého procesu mohou být vzájemně prolnuty, v závislosti na postupu 

subjektu provádějícího ocenění. (7, s. 285) 

 

3.10 VSTUPNÍ PODKLDADY PRO VÝPOČET CEN 

Pro zjištění ceny objektu dle jednotlivých metod byla základem odborná literatura 

a teoretická část, této práce. V případě nákladového ocenění a ocenění porovnávacím 

způsobem dle platného cenového předpisu vycházely výpočty z vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

a jejich příloh. Obestavěný prostor a zastavěná plocha jednotlivých objektů byla zjištěná 

z projektové dokumentace, která je obsažena v přílohách. Shoda reálného stavu věcí 

nemovitých s projektovou dokumentací byla kontrolována při místních šetřeních. Na těchto 

místních šetřeních byl zjištěn i stav venkovních úprav, studní, vedlejších staveb a trvalých 

porostů. Informace o jednotlivých pozemcích, byly zjištěny pomocí informačního systému 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Pro výpočet ceny porovnávacím způsobem 

byla vytvořena databáze 15 nemovitostí, které se nacházejí v lokalitě Valašského Meziříčí 

a jeho okolí: 

 

Databáze objektů z realitní inzerce  

Nemovitost A (id inzerátu 370523) 

Datum vložení inzerátu:23. 4. 2014 
Lokalita: Valašské Meziříčí 
Cena: 2 300 000 Kč 

Zastavěná plocha 80 m2 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

 
 
Prodej rodinného domu s garáží a zahradou na pozemku o výměře 645 m2. Dispozice 

RD vstupem přes verandu do chodby, 1.NP je 2+1, koupelna a WC, chodba s výstupem do 
2.NP kde jsou dva pokoje, půdní komora a vlez na půdu. RD je podsklepený s prádelnou, 
kotelna s plynovým kotlem a rozvodem do ÚT, sklep. Na zahradě je garáž a sklad nářadí, 
okrasné dřeviny, studna. Rodinný dům je proveden jako zděný cihlový. 

Nemovitost B (id inzerátu 69761) 

Datum vložení inzerátu:22. 3. 2014 

Lokalita: Valašské Meziříčí 
Cena: 1 590 000 Kč 
Zastavěná plocha 260 m2 
 

 
Rodinný dům 5+1 s garáží ve Valašském Meziříčí, místní část Krásno nad Bečvou. U 

domu se nachází zahrada s hospodářskou budovou. V roce 2001 proběhla částečná 
rekonstrukce, zateplením pláště budovy a výměnou oken za plastové. V přízemí se nachází 
obývací pokoj s krbem a další dvě místnosti, v prvním patře jsou dva pokoje a vchod na 
velkou terasu, která je orientována na jih. K domu je příjezd po místní udržované komunikaci 
s možností parkováni před domem. Dům je proveden jako zděný řadový, s ústředním 
vytápěním, kanalizace, vodovod. Objekt má 2 NP 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

Nemovitost C (id inzerátu: zn. 2/14) 
 

 
Datum vložení inzerátu: 4. 2. 2014 
Lokalita: Valašské Meziříčí, Juřinka 
Cena: 2 300 000 Kč 

Zastavěná plocha 140 m2 
 
 

 
 

Nabízíme k prodeji rodinný dům o velikosti 4+1. Dům je z ½ podsklepen. V přízemí 
se nachází obývací pokoj propojený s kuchyní, ložnice, koupelna a WC. V podkroví se 
nacházejí dva pokoje. Dům je napojen na obecní vodovod, vlastní studnu, elektřinu 
230/400V, plyn. Kanalizace je svedena do jímky, kterou je možno přečerpat do obecní 
kanalizace nacházející se na pozemku nebo propojit do obecní kanalizace. V domě byla v 
roce 2008 provedena rekonstrukce rozvodů topení, elektřiny, vody a ohřevu vody bojlerem. 
V roce 2012 byly vyměněny dvoje vstupní dveře do domu a okna. V roce 2013 byla položena 
nová střešní krytina z hliníkového plechu. Dům se nachází na pozemku o celkové výměře 
972 m2. Součástí prodeje je i hospodářská budova, která slouží jako dílna a kolárna a dále 
zahradní altán. Dům je zděný cihlový. 

Nemovitost D (id inzerátu 349501) 

 
Datum vložení inzerátu:6. 3. 2014 
Lokalita: Valašské Meziříčí, Lhota 

Cena: 1 690 000 Kč 
Zastavěná plocha 260 m2 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

 
 
Nabízíme k prodeji rodinný dům 2+1 s velkou zahradou ve Valašském Meziříčí, 

místní části Lhota. K domu náleží garáž a hospodářská budova. Na domě provedena celková 
venkovní rekonstrukce. V přízemí domu je vstup ze dvou stran, veranda, chodba, vchod do 
sklepa. Kuchyně, obývací pokoj, koupelna s WC a komora. Z chodby schodiště do 1. 
poschodí. Zde pokoj a půda k vestavbě místností a vstup na balkon. Objekt je částečně 
podsklepený. Plocha zahrady 765 m2 

Nemovitost E (id inzerátu 20127609) 

 
Datum vložení inzerátu:17. 3. 2014 

Lokalita: Valašské Meziříčí, Lhota 
Cena: 1 790 000 Kč 
Zastavěná plocha 170 m2 
 

 
 
Prodej rodinného domu o velikosti 5+2 ve Valašském Meziříčí, v části Juřinka. Jedná 

se o částečně podsklepený dům, který je napojený na veškeré IS, možnost vytápění jak 
plynem tak tuhými palivy. V 1NP je bytová jednotka o dispozici 3+1 s komorou, koupelnou 
spojenou s WC. V 2NP je bytová jednotka 2+1 s komorou, koupelnou s WC, se samostatným 
vstupem. V podkroví možnost vybudování dalšího pokoje. U domu je garáž, pozemky 
celkově o výměře 939m2. Zděný samostatný objekt. 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

Nemovitost F (id inzerátu N00123) 

 

Datum vložení inzerátu:14. 3. 2014 
Lokalita: Valašské Meziříčí, Lhota 
Cena: 2 390 000 Kč 
Zastavěná plocha 230 m2 

 

 
 

Nabízíme k prodeji nádhernou zemědělskou usedlost k okamžitému bydlení. S 
možností chovu koní, ovcí atd. Usedlost se nachází na polosamotě avšak blízko centra 
Valašského Meziříčí. Dům je po rekonstrukci u domu studna, zděný chlév a dřevěná stodola. 
K domu přiléhají rozsáhlé pozemky 14 600 m2. Příjezd je až k domu po obecní komunikaci a 
vlastní cestě. 

Nemovitost G (id inzerátu 0530) 

 
Datum vložení inzerátu:13. 2. 2014 

Lokalita: Lhotka nad Bečvou 
Cena: 1 300 000 Kč 
Zastavěná plocha 100 m2 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

 
Dům se nachází v centru obce, pozemek o výměře 1000m2, zastavěná plocha domu 

100m2. Jedná se o celopodsklepený dvoupodlažní dům k rekonstrukci. V přízemí domu se 
nachází wc, koupelna, spíž, kuchyně a 2 místnosti. V patře jsou 3 pokoje z nichž jeden je 
průchozí. U domu je přístavba dvougaráže o zastavěné ploše 60m2, která je rozdělena na dvě 
části. Tuto přístavbu lze využít jako dílnu, nebo malou provozovnu. Pozemek je oplocen. 
Dům je cihlový. 

Nemovitost H (id inzerátu: 73041) 

 
Datum vložení inzerátu:21. 3. 2014 
Lokalita: Choryně 
Cena: 1 199 000 Kč 

Zastavěná plocha 150 m2 

 

 
 
Nabízíme k prodeji RD 4+1 v Choryni u Valašského Meziříčí. Dům je po částečné 

rekonstrukci, kdy byly vyměněny okna za plastová, nové rozvody topení a elektřiny v mědi, 
vodovodní rozvod v plastu. Celková zastavěná plocha je 150 m2. V prvním podlaží se 
nachází kuchyně, obývací pokoj, ložnice, jeden menší pokoj a koupelna s WC, po schodišti 
se dostaneme do druhého podlaží, kde je jeden pokoj a půda. Zde je možná vestavba dalšího 
pokoje. Dům je částečně podsklepen. U domu se nachází velká zahrada o velikosti 1737 m2. 
Topení na tuhá paliva, ústřední plynové, dům je zděný. 

Nemovitost CH (id inzerátu 2013313) 

 
Datum vložení inzerátu:19. 3. 2014 
Lokalita: Krhová 

Cena: 1 600 000 Kč 
Zastavěná plocha 110 m2 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

 
 
Naše společnost Vám zprostředkuje prodej samostatně stojícího rodinného domu 

4+kk v obci Krhová, Valašské Meziříčí se zahradou v rovině. Dům se nachází ve velmi 
klidné lokalitě v blízkosti centra obce, 5 km od Valašského Meziříčí, 12 km od Rožnova pod 
Radhoštěm. Velmi pěkné, slunné místo, krásná zahrada v rovině, kompletně oploceno. CP je 
1550 m2, zastavěná plocha 110 m2. Střecha sedlová, materiál pálená taška, zdravé krovy, 
možnost půdní vestavby. Dům je zděný, částečně podsklepen. Vytápění ústřední na tuhá 
paliva, přípojka plynu na hranici pozemku, voda obecní, možnost vlastní studny, septik, 
kanalizace v obci v plánu 

Nemovitost I (id inzerátu 3648410204) 

 
Datum vložení inzerátu:4. 3. 2014 

Lokalita: Jasenice 
Cena: 1 090 000 Kč 
Zastavěná plocha 110 m2 

 

 
 
Nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Lešná-Jasenice, v domě jsou 4 obytné pokoje, 

kuchyň, 2 koupelny, WC, spíž, 2 garáže a podkrovní prostory s možnosti využití pro bydlení. 
Celý dům je podsklepený. Vedle domu je velká zahrada s ovocnými stromy 1200 m2 
(možnost přístavby, novostavby se samostatným vjezdem z druhé strany zahrady). Dům je 
napojen na plynovod, vodovod, septik a síť NN. Objekt je zděný cihlový s plynovým, 
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Databáze objektů z realitní inzerce  
ústředním vytápěním. 

Nemovitost J (id inzerátu 1913) 

 
Datum vložení inzerátu:2. 1. 2014 

Lokalita: Hrachovec 
Cena: 2 900 000 Kč 
Zastavěná plocha 96 m2 

 

 
 
Prodej rodinného domu 4+1 v Hrachovci u Valašského Meziříčí. Jedná se o 

dvoupodlažní dům o zastavěné ploše 96m2, užitné obytné ploše 180m2. Pozemek o celkové 
rozloze 1410m2 je kompletně oplocen se vzrostlými okrasnými dřevinami a skalkou. Na 
zahradě je postavená dřevěná kůlna na dřevo a nářadí. V přízemí domu je garáž pro jedno 
auto, kotelna, zádveří, WC, sprcha, chodba. V prvním podlaží je kuchyně propojená s 
jídelnou a obývacím pokojem, pokoj, koupelna s vanou a WC, špajzka. Ve druhém podlaží 
jsou dva prostorné pokoje, koupelna se sprchovým koutem a WC. Vytápění na ústřední 
elektrické, v obývacím pokoji jsou keramická krbová kamna. V patře domu je balkón 
přístupný z jídelny a obývací ho pokoje 

Nemovitost K (id inzerátu 377383) 

 
Datum vložení inzerátu:18. 3. 2014 
Lokalita: Jarcová 

Cena: 1 990 000 Kč 
Zastavěná plocha 95 m2 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

 
 
Nabízíme k prodeji dvougenerační rodinný dům v klidné části obce Jarcová. Dům je 

řešen jako 4+2, každé patro má vlastní sociální zařízení a je částečně podsklepen. Výhodou 
je velká zahrada, studna na vlastním pozemku a dobrá dostupnost nedalekého Valašského 
Meziříčí. V obci je základní občanská vybavenost. Dům je podsklepený a má 2 NP. Plocha 
pozemku je 1505 m2. Vytápění v objektu je ústřední plynové. 

 

Nemovitost L (id inzerátu 332044) 

 
Datum vložení inzerátu:16. 2. 2014 
Lokalita: Jarcová 
Cena: 2 990 000 Kč 

Zastavěná plocha 95 m2 

 

 
 
Prodej RD 3+2 o zastavěné ploše 262 m2 a zahradě 2207 m2 v centru obce. Dům je 

po částečné rekonstrukci vhodný k dokončení dle vlastních představ. V prvním podlaží jsou 
dvě bytové jednotky 1+1, 2+1 a pekárna, která po prodeji bude vyklizena. V druhém podlaží 
je velký prostor k vybudování až osmi pokojů. Součásti domu je sklep, garáž, půda, dva 
skleníky a zahradní domek. Objekt je cihlový, vytápění kolem na tuhá paliva, nebo 
plynovým. 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

Objekt M (id inzerátu N08842) 

 

Datum vložení inzerátu:17. 3. 2014 
Lokalita: Jarcová 
Cena: 1 670 000 Kč 
Zastavěná plocha 85 m2 

 

 
Nabízíme k prodeji plně podsklepenou dřevostavbu s veškerým vybavením 

situovanou v poklidném prostředí obce Jarcová. Objekt byl vystavěn v roce 1990. Skládá se 
ze 2NP, půdy a sklepových prostor. Dispozičně je řešen jako 4+1. V částečně podzemním 
podlaží nalezneme garáž, prádelnu, 3 sklepy a kotelnu. První podlaží domu obsahuje vstupní 
chodbu, velký obývací pokoj s jídelnou, kuchyni, samostatné WC, koupelnu a prostornou 
terasu orientovanou na SV. Ve druhém podlaží jsou umístěny 3 samostatné pokoje a další 
WC s možností vybudování druhé koupelny. Ústřední vytápění řešeno plynovým kotlem, ale 
je instalován i kotel na tuhá paliva. Dům je možno vytápět i lokálně pomocí krbových kamen 
umístěných v obývacím pokoji. Stavba je napojena na obecní kanalizaci a vodovod. Ohřev 
vody zajišťuje elektrický bojler. Na pozemku 800 m2 kolem domu je vystavěna stáj pro pár 
koní. 

Objekt N (id inzerátu 154-N01007) 

 
Datum vložení inzerátu:26. 2. 2014 
Lokalita: Jarcová 

Cena: 990 000 Kč 
Zastavěná plocha 293 m2 
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Databáze objektů z realitní inzerce  

 
 
Rodinný dům se nachází v klidné části obce Jarcová, odkud je nádherný výhled na 

okolí. Domek má novou střechu, ust. topení na pevná paliva. Možný k bydlení ihned. V 
prvním patře je možno dodělat samostatnou garsonku s odděleným vchodem. K dispozici 
garáž. Objekt je zděný dvoupodlažní. Pozemek 632 m2 
Tabulka 1  Seznam nemovitostí pro přímé porovnání (Zdroj: www.sreality.cz) 
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4  POPIS POSUZOVANÝCH NEMOVITOSTÍ 

Posuzované objekty mají rozdílný technický stav a stáří. Toto kritérium bylo 

zvoleno záměrně, pro potřeby práce. Významným znakem, který naopak nemovitosti 

spojuje, je velikost objektu posuzovaná obestavěným prostorem objektu. 

4.1 RODINNÝ DŮM Č. 1 

Rodinný dům č. p. 41 na p. č 383. se nachází v k. ú. Lešná (680451) k objektu se váží 

dále pozemky p. č. 384 a pozemek s p. č. 385, oba v k. ú. Lešná. Objekt se nachází cca 1 000 

m od centra obce a 700 m od autobusové zastávky v klidné rezidenční zástavbě .Objekt prošel 

v r. 1961 adaptací, během které získal nynější podobu. Rodinný dům má 1 NP, je částečně 

podsklepený a má obyvatelné podkroví. Rodinný dům je proveden jako cihelný zděný 

s polovalbovou střechou a jedním sedlovým vikýřem. Objektem prochází dva zděné 

dvouprůduchové komíny. Na střeše objektu jsou umístěny fotovoltaické panely. Ohřev vody 

zajišťuje kumulační zásobník na teplou vodu, pomocí kotle na tuhá paliva. V domě je 

elektřina 230 V. Rozvody vody jsou provedeny v plastovém potrubí. Dům má hromosvod. 

Dům má přípojky vody, elektřiny, kanalizace.  

 

Obrázek 2.  Rodinný dům č. 1 (zdroj vlastní) 



52 

4.1.1 Dispoziční řešení objektu 

Ve sklepě se nachází místnost pro skladování topiva, v současnosti je zde také umístěn 

kotel na tuhá paliva, sklad ovoce, chodba a schodiště vedoucí do 1 NP. V 1 NP se nachází 

vstup do objektu s verandou, WC chodba se schodištěm do sklepa a podkroví, kuchyně, 

koupelna, spíž a tři pokoje. V podkroví se nachází schodiště, chodba, 3 pokoje 2. koupelna 

s WC a 2. kuchyně.  

4.1.2 Materiálové řešení objektu 

Objekt je založen na základových pasech a desce z prostého betonu, nosné zdi jsou 

provedeny z CP na MC v tl. 450 a 300 mm. Kolem obvodových zdí sklepa je provedena 

ochranná přizdívka z CP v tl. 100mm s hydroizolací. Příčky v 1 NP jsou provedeny z CP 

a CD v tl. 100 a 150 mm. Strop nad 1 NP je dřevěný trámový se záklopem, s rovným 

podhledem provedeným ze sádrokartonu. Schodiště je železobetonové monolitické s PVC 

povlakem. Krov je proveden jako tesařský se stojatou stolicí. Prostor mezi krokvemi je 

zateplen, podhled je proveden ze sádrokartonu. Na krokvích je proveden záklop, který je 

krytý pozinkovaným plechem. Ze stejného materiálu jsou řešeny i okapy a svody. Okna 

a vstupní dveře jsou plastová, dvoukřídlá. Vnitřní dveře jsou dřevěné prosklené, nebo plné. 

Fasáda je kryta umělohmotným obkladem v celé ploše objektu. Vnitřní omítky jsou vápenné 

štukové. Podlahy v objektu jsou provedeny z keramických dlaždic (koupelny, WC, veranda) 

nebo PVC povlaku (včetně schodiště). 

4.1.3 Příslušenství a další stavby 

Na pozemku p.č. 383 se nachází betonové chodníky v ploše 36,5 m2 z dlaždic 

30 x 30 cm v tl. 30 mm. Na p.č. 383 se dále nachází hospodářské stavení 6,3 x 13,15 m. 

Jednopodlažní objekt se sedlovou střechou stojí na základových pasech z prostého betonu, 

podlaha je tvořena hutněným podsypem a betonovou mazaninou. Nosné stěny jsou provedeny 

z CP na MC v tl. 300 mm. Střecha je tvořena jako krokvová s podhledem z dřevěných desek. 

Jako krytina jsou použity osinkocementové šablony. Objekt má vnitřní i vnější omítky. Okna 

jsou kastlová dřevěná. Dveře jsou dřevěné plné. V objektu je elektřina na 230V. Dále se zde 

nachází druhá vedlejší stavba o půdorysných rozměrech 4,2 x 10,2 m. Základy jsou řešeny 

jako železobetonové pasy, svislé nosné konstrukce jsou provedeny z CP tl. 300 mm na MVC. 

Krov je proveden jako tesařský. Stropy v objektu jsou s podhledem. Na objektu jsou 
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provedeny vápenné omítky. Okna jsou dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné plné. Kolem 

pozemku p.č. 383 je proveden železný plot na zděné podezdívce. 

4.2 RODINNÝ DŮM Č. 2 

Rodinný dům č.p. 456 na p. č. 728/2, (Valašské Meziříčí, městská část Podlesí) se 

nachází v k. ú. Křivé (723959) k objektu se váže dále pozemek p. č. 728/7 a p.č. 735/5, k.ú. 

Křivé. Objekt se nachází cca 1 200 m od centra obce a 2 000 m od autobusového zastávky 

v klidné rezidenční zástavbě. Objekt vznikl v roce 1990. Rodinný dům má 1 NP, 1 PP a má 

obyvatelné podkroví. Rodinný dům je proveden jako zděný z pórobetonových tvárnic 

se sedlovou střechou. Objektem prochází dvouprůduchový komín Schiedell. Ohřev vody 

zajišťuje kumulační zásobník na teplou vodu, pomocí kotle na tuhá paliva. V domě je 

elektřina 230 V. Rozvody vody jsou provedeny v plastovém potrubí. Dům má hromosvod. 

Dům má přípojky vody, elektřiny, plynu, kanalizace.  

 

Obrázek 3 RD. č. 2 (Zdroj: vlastní) 

4.2.1 Dispoziční řešení objektu 

V 1 PP se nachází garáž pro 2 osobní automobily, dílna, kotelna, místnosti 

na skladování ovoce a železobetonové monolitické schodiště, které prochází celým objektem. 

V 1 NP se nachází vstup se zimní zahradou, chodba se schodištěm, kuchyně s jídelnou, 

1. koupelna a WC a pokoj. V podkroví se nachází chodba se schodištěm 2. koupelna s WC a 

4 pokoje.  
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4.2.2 Materiálové řešení objektu 

Objekt je založen na pasech z prostého betonu a železobetonové desce. Nosné 

konstrukce jsou provedeny z pórobetonových tvárnic, tl 400 a 300 mm. Příčky v objektu jsou 

provedeny v tl. 100 mm z CP na MC. Stropy nad 1. NP a 1. PP jsou provedeny jako 

monolitické železobetonové. Schodiště v objektu je také provedeno jako monolotické, 

železobetonové. Sedlová střecha je provedena jako kleštinová tesařská se zateplením 

v prostoru mezi krokvemi, rovný podhled je tvořen dřevěným obkladem, nebo sádrokartonem. 

Na krokvích je provedeno laťování, krytinou jsou betonové tašky. Podlahy v objektu jsou v 1 

PP řešeny z prostého betonu bez úprav, v 1 NP je použita keramická dlažba (zimní zahrada, 

WC, koupelna) a laminátové podlahy (včetně obložení schodiště z 1 NP do podkroví), Ve 2 

NP jsou opět laminátové podlahy (keramické obklady v 2. koupelně a WC). Vnitřní omítky 

jsou provedeny jako vápenné štukové. Podhledy v objektu jsou rovné. Část objektu je 

obložena umělým kamenem.  

4.2.3 Příslušenství a ostatní stavby  

Na pozemku p.č. 728/7, k.ú. Křivé se nachází dlážděné plochy z betonových dlaždic 3 

cm, o celkové ploše 18m2. Pozemek je oplocený dřevěným plotem opatřeným ochranným 

nátěrem bez podezdívky. 

4.3 RODINNÝ DŮM Č. 3 

Rodinný dům č. p. 519 na p. č. 622/2 se nachází ve Valašském Meziříčí v městské 

části Podlesí, v k. ú. Křivé (723959). K rodinnému domu se váže pozemek p. č. 622/1, k. ú. 

Křivé. Objekt se nachází u hlavní cesty procházející městskou částí Podlesí cca 300 m od 

centra této části. Od centra města Valašské Meziříčí je objekt vzdálen cca 3 km. Rodinný dům 

je proveden jako dvoupodlažní, přičemž 2 NP je tvořeno podkrovím. Objekt je provedený 

jako monolitický se ztraceným bedněním Velox. Střecha na objektu je řešena jako valbová. 

Stáří objektu je 17 let. 
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Obrázek 4 RD č. 3 (Zdroj: vlastní) 

4.3.1  Dispoziční řešení objektu 

Objekt má půdorysný tvar písmene „L“ v 1 NP se garáž, zádveří, na které navazuje 

chodba ukončená schodištěm. Chodba je po pravé straně propojena s kuchyní, na kterou 

navazuje jídelna. Z levé strany se na chodbu napojuje další chodba, která je spojnicí s garáží, 

kotelnou, prádelnou, pracovnou a WC. Ve 2 NP se pak nachází část schodiště s halou, dva 

dětské pokoje, ložnice, koupelna a samostatné WC. Ve střešním plášti se pak nachází šest 

střešních vikýřů. 

4.3.2 Materiálové řešení objektu 

Objekt je založen na betonových základových pasech, svislé nosné konstrukce jsou 

provedeny jako monolitické formou ztraceného bednění při tloušťce stěny 320 mm. Vnitřní 

příčky v objektu jsou řešeny jako zděné z CP na MC, nebo z CD na MC tl. 220 mm. Stropy 

jsou železobetonové, monolitické. Krov je proveden jako tesařský a je částečně doplněn 

o ocelové výztužné I profily. Krytina je betonová taška. Okna, vstupní dveře a vrata jsou 

plastová, jednoduchá s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou jednoduché, plné, nebo 

prosklené. Vnitřní obklady se nacházejí v kuchyni, koupelně a obou WC. Krytina podlah je 

dlažba, nebo koberec (dle reálného stavu nemovitosti). 
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4.3.3 Vedlejší stavby a venkovní úpravy 

K objektu nepatří, žádné vedlejší stavby. Pozemek je oplocen plotem ze 

strojového pletiva. Na pozemku jsou pak dlážděné chodníky v ploše 75 m2.  

4.4 RODINNÝ DŮM Č. 4 

Rodinný dům č. p. 756 na p. č 1526/1. se nachází v k. ú. Valašské Meziříčí (756360) 

k objektu se váží dále pozemky s p. č. 1526/2 a p. č. 1527, oba v k.ú. Valašské Meziříčí. 

Objekt se nachází cca 400 m od centra města a 800 m od autobusového nádraží v klidné 

rezidenční zástavbě. Objekt pochází z roku 1934. Rodinný dům má 2 NP, obytné podkroví a 

je částečně podsklepen. Rodinný dům je proveden jako cihelný zděný se sedlovou střechou 

s více rovinami.  

 

Obrázek 5 RD č. 4 (Zdroj: vlastní) 

4.4.1 Dispoziční řešení objektu 

V 1.PP se nacházejí dvě místnosti, sloužící jako prádelna a sklep. S 1 NP jsou spojeny 

železobetonovým monolitickým dvouramenným levotočivým schodištěm a krátkou chodbou 

vedoucí od místností ke schodišti. V 1 NP se nachází vstup do objektu s verandou a zádveří 

vedoucí ke schodišti spojující 1 PP až podkroví kuchyně spíž, koupelna s WC a dva pokoje. 

V podkroví je 2. kuchyně, koupelna a WC a tři malé pokoje. Objekt je využíván pro 

dvougenerační bydlení. Objekt má ústřední plynové vytápění, přípojku kanalizace, a vody. 
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Ohřev vody je zajišťován zásobníkem na elektrický ohřev. Rozvody vody jsou provedeny 

v plastu. Dům má rozvody elektřiny a zásuvky na 230V. Objekt je také opatřen 

hromosvodem. 

4.4.2 Příslušenství a další stavby 

Vedle objektu č. p. 756 na p. č. 1527 je provedena garáž velikosti 4 x 9 m2 z CP při 

tloušťce zdi 300 mm s plochou střechou provedenou dřevěných fošní a záklopu. Jako krytina 

je využit pozinkovaný plech. Podlaha v objektu je tvořena betonovou mazaninou stejně jako 

základy. Objekt má břízolitovou omítku, se světelnou elektroinstalací, přístup zabezpečují 

kovová vrata. 

4.4.3 Materiálové řešení objektu  

Základy a základové desky jsou provedeny z prostého betonu. Veškeré nosné zdivo je 

provedeno z CP na MC v tl 450 mm. Příčky v 1 NP jsou provedeny z CP v tl. 100 mm. Stropy 

nad 1 NP jsou provedeny jako železobetonové v tl 450 mm s rovnými omítnutými podhledy. 

Příčky v podkroví jsou řešeny, jako sádrokartonové na dřevěných roštech s protihlukovou 

izolací. Krov je tesařský s vloženou tepelnou izolací a pohledovým sádrokartonem na vnitřní 

straně. Krytina je tabulový pozinkovaný plech. Objektem procházejí dva zděné komíny. 

Venkovní úprava objektu je břízolitová omítka a keramický sokl. Okna jsou plastová, 

dvoukřídlá. Dveře jsou dřevěné plné, nebo prosklené. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. 

Podlahy jsou kryty PVC, laminátem, koberci, nebo dlažbou v místnostech koupelen a WC. 

Žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu. Objekt rodinného domu a veškeré pozemky jsou 

oploceny. Pro příchod k rodinnému domu je zřízen dlážděný chodník z betonových dlaždic 

tl. 3 cm. S ohledem na stáří objektu je rodinný dům v dobrém technickém stavu, údržba je 

prováděna pravidelně. 

4.5 RODINNÝ DŮM Č. 5 

Rodinný dům č. p. 168 na p. č 43. se nachází v k. ú. Lešná (680451) k objektu se váže 

dále pozemek p. č. 44 a 25/1, oba v k. ú. Lešná. Objekt se nachází cca 200 m od centra obce 

a 300 m od autobusové zastávky v klidné rezidenční zástavbě. Objekt pochází z roku 1984. 

Objekt je zasazen do svahu. Rodinný dům má 1 NP. Rodinný dům je proveden jako cihelný 

zděný se sedlovou střechou. 
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Obrázek 6 RD č. 5 (Zdroj: vlastní) 

4.5.1 Dispoziční řešení objektu 

V 1 NP se nachází garáž, kotelna s kotlem na tuhá paliva, prádelna, sklad, koupelna, 

vstup do objektu se zádveřím, pokoj a hala se schodištěm vedoucím do 2 NP. V 2 NP se 

nachází kuchyně s jídelnou, 4 pokoje, 2. koupelna, WC, spíž a lodžie. Stropy jsou rovné 

s omítnutým podhledem. Podkroví je přístupné pouze žebříkem, který se nachází na plášti 

budovy a je využíváno ke skladování. Objektem prochází zděný tříprůduchový komín. 

Vytápění v objektu zajišťuje ústřední vytápění, využívající kotel na tuhá paliva, nebo kotel 

na plyn. Ohřev vody zajišťuje kumulační zásobník na teplou vodu, pomocí kotle na tuhá 

paliva. V domě je elektřina 230V a v garáži je zásuvka na 400V. Rozvody vody jsou 

provedeny v plastovém potrubí. Dům má hromosvod. Dům má přípojky vody, elektřiny 

a kanalizace. 

4.5.2 Materiálové řešení obejktu. 

Objekt je založen na betonových pásech, podlaha v 1 NP je řešena jako, 

železobetonová deska. Nosné zdivo je provedeno z cihelných tvárnic v tl. 375mm na MC. 

Schodiště je provedeno jako ocelové s dřevěnými stupnicemi. Příčky jsou provedeny z CD, 

nebo CP na MC v tl. 100 mm. Konstrukce střechy je tesařská se záklopem, jako krytina je 

využit pozinkovaný plech. Podlahy v 1 PP jsou řešeny v garáži, skladu, kotelně jako podlaha 

z prostého betonu, v prádelně a koupelně je keramická dlažba, v zádveří pokoji a hale je 
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podlaha pokryta PVC. V 1NP jsou podlahy provedeny z laminátu, koupelna, lodžie a WC má 

podlahu z keramických dlaždic. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. V posledních letech 

prošel dům rekonstrukcí. Venkovní plášť byl zateplen tepelnou izolací EPSv tl. 80 mm. Byl 

zateplen i strop nad 1 PP v celé ploše po venkovním lící).. Byla provedena nová vnější 

břízolitová omítka a nový sokl na čelní části domu, (OSB desky opatřené nátěrem). 

Na objektu byla provedena výměna oken za plastová. Objekt se nachází ve výborném 

technickém stavu, údržba je prováděna pravidelně.    

4.5.3 Příslušenství a další stavby 

K domu je přistavena dřevěná pergola (opatřená nátěrem), založená na betonových 

patkách. Pergola má půdorysnou velikost 4x5m, pultovou střechu, která je na jedné straně 

ukotvena k obvodové zdi rodinného domu. Střecha pergoly je provedena z asfaltových pásů 

s ochrannou vrstvou a z polykarbonátu tl. 12 mm. Podlaha pergoly je řešena z betonové 

mazaniny. U rodinného domu bylo provedeno také parkovací stání a chodník (nepravidelného 

tvaru) pro 2 osobní automobily o celkové ploše 118,5 m2. Dům a pozemky jsou oploceny 

dřevěným plotem s betonovou podezdívkou.  
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5  VÝPOČET CEN VĚCÍ NEMOVITÝCH 

5.1 RODINNÝ DŮM Č. 1 

5.1.1 Výpočet ceny nákladovým způsobem 

Rodinný dům byl oceněn podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb.. Pro ocenění byla 

vypočítána celková zastavěná plocha objektu o výměře 126,66 m2 a obestavěný prostor 

892,19 m3. V rámci ocenění nákladovým způsobem byly do konečného výpočtu zahrnuty: 

rodinný dům, pozemky v JFC, dvě vedlejší stavby, studna, venkovní úpravy a trvalé travní 

porosty. Podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. V rámci této kapitoly jsou uváděny pouze 

souhrnné ceny předchozích položek. V rámci výpočtu ceny nákladovým způsobem byla do 

ceny rodinného domu zahrnuta nadstandardní položka fotovoltaické články. V rámci zvolené 

metody byly dosaženy následující výsledky. 

Pro rodinný dům: 

Cena rodinného domu zjištěna dle §13 vyhl. č. 441/2013 Sb. (po aplikaci všech úprav) 

Cena rodinného domu: 3 621 810 Kč 

Tabulka 2 Cena zjištěná nákladovým způsobem pro RD č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Výsledek byl dosažen, při zohlednění opotřebení analytickou metodou 47,18 %. Pro vedlejší 

stavby byly zjištěny následující ceny: 

Rekapitulace vedlejších staveb oceněných dle § 16 vyhl. č. 441/2013 Sb 
Objekt: Cena stavby 
Objekt číslo 1 619 523 Kč 
Objekt číslo 2 363 533 Kč 
Celkem za vedlejší stavby 983 056 Kč 
Tabulka 3 Rekapitulace vedlejších staveb pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Výsledek byl dosažen, při zohlednění opotřebení lineární metodou 48,20 % pro oba objekty. 

Venkovní úpravy zjištěny na základě terénního šetření byly oceněny následovně: 

Rekapitulace venkovních úprav oceněných dle § 18 vyhl. č. 441/2013 Sb. 
Venkovní úpravy Cena ke dni odhadu 
Plot kolem pozemku 4 132,94 Kč 
Plotová vrátka 486,00 Kč 
Vrata 2 617,53 Kč 
Zpevněné plochy s dlážděným povrchem z 5 866,48 Kč 
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Rekapitulace venkovních úprav oceněných dle § 18 vyhl. č. 441/2013 Sb. 
betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva 
Lavice zahradní betonová, opěradlo a sedák 
hoblované fošny osazeno do zeminy. 143,51 Kč 

Schod venkovní, betonový s teracem 56,45 Kč 
Přípojka vody DN 25 mm 645,13 Kč 
Přípojka kanalizace DN 150 mm 3 160,94 Kč 
Přípojka elektro závěs kabelem AL 4*16 mm2 167,42 Kč 
Přípojka plyn do DN 40 5 602,44 Kč 
Cena celkem za venkovní úpravy (zaokrouhleno) 22 879 Kč 
Tabulka 4  Rekapitulace venkovních úprav pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Stáří jednotlivých venkovních úprav bylo zjištěno na základě vyjádření majitele věci 

nemovité. Stejně byla oceněna i studna nacházející se na pozemku: 

Ocenění studny nákladovým způsobem dle § 19 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Cena studny (d = 1 m, h = 17 m) 156 430 Kč 

Tabulka 5 Ocenění studny nákladovým způsobem pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

V rámci metody byly dále hodnoceny pozemky v JFC, pro které byly zjištěny následující 

ceny: 

 

Na pozemcích JFC se dále nacházejí trvalé porosty, které byly zatříděny dle potřeb ocenění, 

stáří porostů bylo zjištěno na základě ústního sdělení majitele věci nemovité: 

Ocenění ovocných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Druh trvalého porostu Počet kusů ZCU/Ks Cena za všechny 
kusy bez (K5 a KZ) 

Broskvoň (15 let) 1 967 Kč 967 Kč 
Jabloň (20 let) 4 2 033 Kč 8 132 Kč 
Celkem za okrasné porosty po všech úpravách 9 099 Kč 
Tabulka 7 Ocenění ovocných porostů pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Ocenění pozemků dle § 4 vyhl. 441/2014 Sb. 
Cena stavebního pozemku p. č. 383, v k.ú. Lešná  531 356 Kč 
Cena ostatních pozemků v JFC (p. č. 384 a p. č.385 vše v k.ú. Lešná 2 142 751 Kč 
Cena pozemků celkem: 2 674 107 Kč 
Tabulka 6 Ocenění pozemku JFC patřících k věci nemovité č. 1 (Zdroj: vlastní) 
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Ocenění okrasných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks 

Cena za 
všechny 
kusy bez 
(K5 a KZ) 

Smrk ztepilý (JS I) (stáří 23 let) 2 15 480 Kč 30 960 Kč 
Smrk ztepilý (JS I) (stáří 7 let) 4 2 150 Kč 8 600 Kč 
Borovice lesní (JS I) 1 7 620 Kč 7 620 Kč 
Celkem za okrasné porosty úpravách koeficienty K5 a KZ 28 308 Kč 
Tabulka 8 Ocenění okrasných porostů pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Po provedení součtu jednotlivých dílčích ocenění, byla provedena závěrečná rekapitulace 

nákladové metody pro nemovitost č. 1: 

Cena zjištěná nákladovým způsobem dle vyhl. č. 441/2013 Sb. 
Rodinný dům 3 621 810 Kč 
Vedlejší stavby celkem 983 056 Kč 
Venkovní úpravy celkem 22 879 Kč 
Studna 150 173 Kč 
Pozemky v JFC 2 674 107 Kč 
Trvalé ovocné porosty 9 099 Kč 
Trvalé okrasné porosty 28 308 Kč 
Celkem nákladovým způsobem 7 489 432 Kč 
Tabulka 9 Rekapitulace ceny věci nemovité zjištěné nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

5.1.2 Výpočet ceny věci nemovité porovnáním dle vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Cena rodinného domu byla zjištěna dle § 35 a vedlejší stavby byly oceněny, § 35 odst. 

6. vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění. Podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky č.441/2013 Sb. 
Rodinný dům 1 959 217 Kč 

Vedlejší stavba č. 1 619 523 Kč 
Vedlejší stavba č. 2 363 533 Kč 

Celkem porovnávacím způsobem 2 942 273 Kč 
Tabulka 10  Cena zjištěná porovnávacím způsobem pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Dle požadavku vyhlášky, byly převzaty ceny pro vedlejší stavby, z předchozí metody a 

následně zahrnuty do celkové ceny za věc nemovitou. 

5.1.3 Výpočet ceny věci nemovité na základě přímého porovnávní 

Podkladem pro výpočet je databáze 15-ti podobných nemovitostí (získaná z realitní 

inzerce a realitních internetových serverů) nacházejících se v lokalitách blízkých městu 



63 

Valašské Meziříčí. Výpočet byl proveden na základě 6-ti kritérií. Kriterii jsou: poloha RD, 

velikost (vztažená k zastavěné ploše objektu), technický stav, velikost pozemku, vybavení, 

příslušenství, (kritérium úvahy odhadce nebylo využito hodnota = 1). Pro zpřesnění výpočtu 

byly ceny nabízených nemovitostí redukovány o 15 %. Podrobný výpočet je obsažen 

v příloze. Metodou přímého porovnání byly dosaženy následující výsledky: 

 

Přehled výsledků získaných na základě metody přímého porovnání s 15-ti nemovitostmi 
databáze 

Způsob získání ceny: Cena 
Průměrná hodnota 1 436 626 Kč 
Směrodatná odchylka 879 907 Kč 
Průměr mínus směrodatná odchylka 556 719 Kč 
Průměr plus směrodatná odchylka 2 316 533 Kč 
Odhadovaná cena (dle ODBORNÉ úvahy) 2 200 000 Kč 
Tabulka 11 Cena získaná přímým porovnáním pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Shrnou-li se dosažené výsledky pro věc nemovitou č. 1, byly dosaženy tyto výsledky: 

Přehled dosažených cen pro věc nemovitou č. 1 
Metoda výpočtu: Cena 
Nákladová 7 489 432 Kč 
Porovnávací dle vyhl. č. 441/2013 Sb.  2 942 273 Kč 
Přímé porovnání 2 200 000 Kč 
Tabulka 12 Přehled výsledků dosažených pro věc nemovitou č. 1 (Zdroj: vlastní) 

Na základě dosažených hodnot lze konstatovat, že nákladová metoda má v rámci této analýzy 

nejmenší vypovídací schopnost. Získané hodnoty jsou přeneseny do grafu: 
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 Graf 2  Vliv metody výpočtu na výši ceny věci nemovité č. 1 (Zdroj: vlastní) 

 

5.2 RODINNÝ DŮM Č. 2 

5.2.1 Výpočet ceny nákladovým způsobem 

Rodinný dům byl oceněn podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. Pro 

ocenění byla vypočítána celková zastavěná plocha objektu o výměře 101, 10 m2 a obestavěný 

prostor 807,64 m3. V rámci ocenění nákladovým způsobem byly do konečného výpočtu 

zahrnuty: rodinný dům, pozemky v JFC venkovní úpravy a trvalé travní porosty. Podrobné 

výpočty jsou obsaženy v příloze. V rámci této kapitoly jsou uváděny pouze souhrnné ceny 

předchozích položek. V rámci zvolené metody byly dosaženy následující výsledky: 

 

Cena rodinného domu zjištěna dle §13 vyhl. č. 441/2013 Sb. (po aplikaci všech úprav) 

Cena rodinného domu: 4 208 203 Kč 

Tabulka 13 Cena RD č. 2 zjištěná nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 
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 Výsledek byl dosažen, při zohlednění opotřebení analytickou metodou 34,31 %. 

Venkovní úpravy a jejich rozsah byl zjištěn na základě místního šetření, stáří pak bylo určeno 

na základě sdělení majitelů, případně odhadnuto, dle stavu venkovní úpravy. 

Rekapitulace venkovních úprav 
Venkovní úpravy: Cena ke dni odhadu: 
Plot kolem pozemku 41 369,83 Kč 
Plotová vrátka 765,36 Kč 
Zpevněné plochy s dlážděným povrchem z 
betonových dlaždic 30/30/3 do lože z kameniva 4 178,87 Kč 

Schod venkovní, betonový s teracem 627,17 Kč 
Přípojka vody DN 25 mm 4 337,04 Kč 
Přípojka kanalizace DN 150 mm 24 083,33 Kč 
Přípojka elektro závěs kabelem AL 4*16 mm2 1 514,78 Kč 
Přípojka plyn do DN 40 11 347,53 Kč 
Cena celkem za venkovní úpravy (zaokrouhleno) 88 224 Kč 
Tabulka 14  Rekapitulace venkovních úprav pro věc nemovitou. č. 2 (Zdroj: vlastní) 

V JFC byly oceněny následující pozemky: 

Ocenění pozemků dle § 4 vyhl. č. 441/2014 Sb. 
Cena stavebního pozemku p. č. 728/7, k.ú. Křivé 83 022 Kč 
Cena ostatních pozemků v JFC (p. č.726/7 a p. č.735/5, vše k.ú. Křivé 644 491 Kč 
Cena všech pozemků celkem 727 514 Kč 
Tabulka 15 Ocenění pozemku v JFC pro věc nemovitou č. 2 (Zdroj: vlastní) 

V JFC byly zjištěny následující trvalé porosty: 

Ocenění ovocných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Druh trvalého porostu Počet kusů ZCU/Ks 
Cena za všechny 

kusy  
Jabloň (11 let) 5 2 191 Kč 10 955 Kč 
Celkem za okrasné porosty po všech úpravách 10 955 Kč 
Tabulka 16 Ocenění ovocných porostů pro věc nemovitou č. 2 (Zdroj: vlastní) 

 

Ocenění okrasných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb., v platném znění 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks 

Cena za 
všechny 
kusy bez 
(K5 a KZ) 

Smrk ztepilý (JS I) (stáří 7 let) 2 2 150 Kč 4 300 Kč 
Borovice lesní (JS I) (stáří 5 let) 3 2 150 Kč 6 450 Kč 
Bříza ermanova (stáří 5 let) 1 620 Kč 620 Kč 
Celkem za okrasné porosty úpravách koeficienty K5 a KZ 8 528 Kč 
Tabulka 17 Ocenění okrasných porostů pro věc nemovitou č. 2 (Zdroj: vlastní) 
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Ocenění okrasných keřů podle § 46 a přílohy č. 39 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks 

Cena za 
všechny 
kusy bez 
(K5 a KZ) 

Jehličnaté keře I. (stáří 10 let) 15 1 090 Kč 16 350 Kč 
Jehličnaté keře II. (stáří 5 let) 3 260 Kč 620 Kč 
Celkem za okrasné porosty úpravách koeficienty K5 a KZ 12 848 Kč 
Tabulka 18 Ocenění okrasných keřů pro věc nemovitou č. 2 (Zdroj: vlastní) 

Jednotlivé dílčí výsledky pro nemovitost č. 2 jsou shrnuty do tabulky a součtem je získána 

výsledná cena pro nákladovou metodu: 

Cena zjištěná nákladovým způsobem 
Rodinný dům 4 208 203 Kč 
Venkovní úpravy celkem 88 224 Kč 
Pozemky v JFC 727 514 Kč 
Trvalé ovocné porosty 10 955 Kč 
Trvalé okrasné keře 8 528 Kč 
Trvalé okrasné porosty 12 848 Kč 
Celkem nákladovým způsobem 5 056 272 Kč 
Tabulka 19 Rekapitulace ceny zjištěné nákladovým způsobem věci nemovité č. 2 (Zdroj: vlastní) 

 

5.2.2 Výpočet ceny věci nemovité porovnávací metodou, dle vyhlášky 

č. 441/2013 Sb. 

Cena rodinného domu byla zjištěna dle § 35. 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhl. č.441/2013 Sb.  
Rodinný dům 2 800 763 Kč 

Celkem porovnávacím způsobem 2 800 763 Kč 
Tabulka 20  Cena věci nemovité č. 2 zjištěná porovnávacím způsobem (Zdroj: vlastní) 

5.2.3 Výpočet ceny věci nemovité metodou přímého porovnání 

Podkladem pro výpočet je databáze 15-ti podobných nemovitostí (získaná z realitní 

inzerce a realitních internetových serverů) nacházejících se v lokalitách blízkých městu 

Valašské Meziřčí. Výpočet byl proveden na základě 6-ti kritérií. Kriteria jsou: polohoha RD, 

velikost (vztažená k zastavěné ploše objektu), technický stav, velikost pozemku, vybavení, 

příslušenství, (kritérium úvahy odhadce nebylo využito hodnota = 1). Pro zpřesnění výpočtu 
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byly ceny nabízených nemovitostí redukovány o 15 %. Podrobný výpočet je obsažen 

v příloze. Metodou přímého porovnání byly dosaženy následující výsledky: 

Přehled výsledků získaných na základě metody přímého porovnání s 15-ti nemovitostmi 
databáze 

Způsob získání ceny: Cena 
Průměrná hodnota 1 960 408 Kč 
Směrodatná odchylka 1 106 271 Kč 
Průměr mínus směrodatná odchylka 854 137 Kč 
Průměr plus směrodatná odchylka 3 066 679 Kč 
Odhadovaná cena (dle ODBORNÉ úvahy) 3 000 000 Kč 
Tabulka 21 Cena věci nemovité č. 2 zjištěná přímým porovnáním (Zdroj: vlastní) 

Závěrem jsou opět shrnuty dosažené ceny v závislosti na použité metodě výpočtu: 

Přehled dosažených cen 
Metoda výpočtu: Cena 
Nákladová 5 056 272 Kč 
Porovnávací dle vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění 2 800 763 Kč 
Přímé porovnání 3 000 000 Kč 
Tabulka 22 Rekapitulace cen věci nemovitých č. 2 (Zdroj: vlastní) 

Získaná data jsou shrnuta v grafu: 

 

 Graf 3  Vliv metody výpočtu na výši ceny věci nemovité č. 2 (Zdroj: vlastní) 

5 056 272 Kč

2 800 763 Kč 3 000 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Nákladová 
metoda

Porovnávací 
metoda

Přímé porovnání

Vliv metody výpočtu na výši ceny věci 
nemovité č. 2

Vliv metody výpočtu na výši 
ceny věci nemovité č. 2



68 

5.3 RODINNÝ DŮM Č. 3 

5.3.1 Výpočet ceny nákladovým způsobe 

Rodinný dům byl oceněn podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. Pro 

ocenění byla vypočítána celková zastavěná plocha objektu o výměře 174,61 m2 a obestavěný 

prostor 872,82 m3. V rámci ocenění nákladovým způsobem byly do konečného výpočtu 

zahrnuty: rodinný dům, pozemky v JFC, venkovní úpravy a trvalé travní porosty. Podrobné 

výpočty jsou obsaženy v příloze. V rámci této kapitoly jsou uváděny pouze souhrnné ceny 

předchozích položek. V rámci zvolené metody byly dosaženy následující výsledky: 

 

Cena rodinného domu zjištěna dle §13 vyhl. č. 441/2013 Sb. (po aplikaci všech úprav) 

Cena rodinného domu: 5 944 972 Kč 

Tabulka 23 Cena věci nemovité č. 3 zjištěná nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

Výsledek byl dosažen, při zohlednění opotřebení analytickou metodou 26,33 %. 

Venkovní úpravy a jejich rozsah byl zjištěn na základě místního šetření, stáří pak bylo určeno 

na základě sdělení majitelů, případně odhadnuto, dle stavu venkovní úpravy. 

Rekapitulace venkovních úprav 
Venkovní úpravy Cena ke dni odhadu 
Plot kolem pozemku 48 090,12 Kč 
Plotová vrátka 1 020,48 Kč 
Zpevněné plochy s dlážděným povrchem z 
betonových dlaždic 30/30/3 do lože 
z kameniva 

22 099,77 Kč 

Vrata ocelová s dřevěnou výplní 3 316,56 Kč 
Přípojka vody DN 25 mm 8 806,60 Kč 
Přípojka kanalizace DN 150 mm 34 159,86 Kč 
Přípojka elektro závěs kabelem AL 4*16 mm2 4 189,99 Kč 
Přípojka plyn do DN 40 5 135,57 Kč 

Cena celkem za venkovní úpravy 126 819 Kč 
Tabulka 24 Rekapitulace venkovních úprav věci nemovité č. 3 (Zdroj: vlastní) 

 

V rámci nákladového způsobu ocenění, byly oceněny pozemky nacházející se v JFC: 

Ocenění pozemků dle § 4 vyhlášky č. 441/2014 Sb 
Cena stavebního pozemku p.č. 622/2, v k.ú. Křivé 153 920 Kč 
Cena ostatních pozemků v JFC (p. č.622/1 v k.ú. Křivé 551 473 Kč 
Cena pozemků celkem 705 393 Kč 
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Tabulka 25 Rekapitulace pozemků v JFC patřících k věci nemovité č. 3 (Zdroj: vlastní) 

 Na pozemku se nenachází trvalé porosty pouze ovocné a okrasné keře, stáří porostů je 

odhadnuto na základě vyjádření majitelů nemovitosti: 

Ocenění ovocných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Druh trvalého porostu Počet kusů ZCU/Ks 
Cena za všechny 

kusy  
Jabloň (11 let) 1 2 191 Kč 2 191 Kč 
Celkem za okrasné porosty po všech úpravách 2 191 Kč 
Tabulka 26 Ocenění ovocných porostů u věci nemovité č. 3 (Zdroj: vlastní) 

 

Ocenění okrasných keřů podle § 46 a přílohy č. 39 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks 

Cena za 
všechny 
kusy bez 
(K5 a KZ) 

Jehličnaté keře I. (stáří 10 let) 4 1 090 Kč 4 360 Kč 
Jehličnaté keře II. (stáří 5 let) 3 260 Kč 780 Kč 
Celkem za okrasné porosty po úpravách koeficienty K5 a KZ 3 855 Kč 
Tabulka 27 Ocenění okrasných keřů u věci nemovité č. 3 (Zdroj: vlastní) 

Po součtu dílčích cen byla dosažena následující cena zjištěná nákladovým způsobem: 

Cena zjištěná nákladovým způsobem 
Rodinný dům 5 944 972 Kč 
Venkovní úpravy celkem 126 819 Kč 
Pozemky v JFC 705 393 Kč 
Trvalé ovocné porosty 2 191 Kč 
Trvalé okrasné porosty 3 855 Kč 
Celkem nákladovým způsobem 6 783 230 Kč 
Tabulka 28 Rekapitulace ceny věci nemovité č. 3 zjištěné nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

5.3.2 Výpočet ceny porovnávací metodou dle vyhl. č. 441/2013 Sb., v platném 

znění 

Cena rodinného domu byla zjištěna dle § 35. vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění. 

Podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. Při výpočtu věci nemovité byly dosaženy 

následující hodnoty: 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky č.441/2013 Sb. 
Rodinný dům 3 053 518 Kč 

Celkem porovnávacím způsobem 3 053 518 Kč 
Tabulka 29 Cena věci nemovité č. 3 zjištěná porovnávacím způsobem 
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5.3.3 Výpočet ceny věci nemovité na základě přímého porovnání 

Podkladem pro výpočet je databáze 15-ti podobných nemovitostí (získaná z realitní 

inzerce a realitních internetových serverů) nacházejících se v lokalitách blízkých městu 

Valašské Meziříčí. Výpočet byl proveden na základě 6-ti kritérií. Kriterii jsou: poloha RD, 

velikost (vztažená k zastavěné ploše objektu), technický stav, velikost pozemku, vybavení, 

příslušenství, (kritérium úvahy odhadce nebylo využito hodnota = 1). Pro zpřesnění výpočtu 

byly ceny nabízených nemovitostí redukovány o 15 %. Podrobný výpočet je obsažen 

v příloze. Metodou přímého porovnání byly dosaženy pro věc nemovitou č. 3 následující 

výsledky: 

Přehled výsledků získaných na základě metody přímého porovnání s 15-ti věcmi nemovitými 
databáze 

Způsob získání ceny: Cena 
Průměrná hodnota věci nemovité 1 661 106 Kč 
Směrodatná odchylka 910 253 Kč 
Průměr mínus směrodatná odchylka 750 854 Kč 
Průměr plus směrodatná odchylka 2 571 359 Kč 
Odhadovaná cena věci nemovité (dle ODBORNÉ úvahy) 2 500 000 Kč 
Tabulka 30  Rekapitulace ceny věci nemovité č. 3 zjištěná přímým porovnáním (Zdroj: vlastní)  

Pro přehlednost jsou získané ceny seřazeny v závislosti na metodě jejich získání: 

Přehled dosažených cen 
Metoda výpočtu: Cena 
Nákladová 6 783 230 Kč 
Porovnávací dle vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění 3 053 518 Kč 
Přímé porovnání 2 500 000 Kč 
Tabulka 31 Rekapitulace cen zjištěných pro nemovitost č. 3 (Zdroj: vlastní) 

Pro názornost jsou data opět zachycena v grafu: 
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Graf 4  Vliv metody výpočtu na výši ceny věci nemovité č. 4 (Zdroj: vlastní) 

5.4 RODINNÝ DŮM Č.4 

5.4.1 Výpočet ceny nákladovým způsobem 

Rodinný dům byl oceněn podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. Pro 

ocenění byla vypočítána celková zastavěná plocha objektu o výměře 196,78 m2 a obestavěný 

prostor 909,63 m3. V rámci ocenění nákladovým způsobem byly do konečného výpočtu 

zahrnuty: rodinný dům, pozemky v JFC, garáž, studna, venkovní úpravy a trvalé travní 

porosty. Podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. V rámci této kapitoly jsou uváděny pouze 

souhrnné ceny předchozích položek. V rámci zvolené metody byly dosaženy následující 

výsledky: 

Cena rodinného domu zjištěna dle §13 vyhl. č. 441/2013 Sb. (po aplikaci všech úprav) 

Cena rodinného domu: 4 825 601 Kč 

Tabulka 32 Cena věci nemovité č. 4 zjištěná nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

Výsledek byl dosažen, při zohlednění opotřebení analytickou metodou 45,37 %. Nákladovou 

metodou byla následně oceněna i samostatně stojící garáž, nacházející se v JFC s věcí 

nemovitou č. 4. 
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Cena garáže zjištěna dle §15 vyhl. č. 441/2013 Sb. (po aplikaci všech úprav) 

Cena garáže: 429 108 Kč 

Tabulka 33  Cena garáže zjištěná nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

Venkovní úpravy a jejich rozsah byl zjištěn na základě místního šetření, stáří pak bylo 

určeno na základě sdělení majitelů, případně odhadnuto, dle stavu venkovní úpravy. 

Rekapitulace venkovních úprav 
Venkovní úprava Cena ke dni odhadu 
Plot kolem před vstupem (z ulice) 13 891,28 Kč 
Plot kolem pozemku 13 878,53 Kč 
Plotová vrátka 170,08 Kč 
Vrata 366,74 Kč 
Zpevněné plochy s dlážděným povrchem z 
betonových dlaždic 30/30/3 do lože 
z kameniva 

2 750,19 Kč 

Plocha s povrchem betonovým monolitickým 2 857,77 Kč 
Schodiště na žb. desce, schody betonované 5 313,30 Kč 
Přípojka vody DN 25 mm 1 156,54 Kč 
Přípojka kanalizace DN 150 mm 7 693,29 Kč 
Přípojka elektro závěs kabelem AL 4*16 mm2 239,18 Kč 
Přípojka plyn do DN 40 2 904,97 Kč 
Cena celkem za venkovní úpravy 51 222 Kč 
Tabulka 34 Rekapitulace venkovních úprav věci nemovité č. 4 (Zdroj: vlastní) 

Na základě místního šetření byla změřena i studna nacházející na pozemku JFC. 

Ocenění studny nákladovým způsobem dle § 19 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Cena studny (d = 1 m, h = 15 m) 62 721 Kč 

Tabulka 35 Cena studny u věci nemovité č. 4 (Zdroj: vlastní) 

 Pozemky v JFC byly oceněny následovně: 

Ocenění pozemků dle § 4 vyhl. 441/2014 Sb. 
Cena stavebního pozemku p.č.1526/1, v k.ú. Valašské Meziříčí 401 150 Kč 
Cena ostatních pozemků v JFC (p. č.1526/2 a p. č.1527,  
oba v k.ú. Valašské Meziříčí 680 034 Kč 

Cena pozemků celkem 1 081 184 Kč 
Tabulka 36 Ocenění pozemků v JFC u věci nemovité č. 4 (Zdroj: vlastní) 
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Na základě místního šetření byly zjištěny následující porosty: 

Ocenění ovocných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Druh trvalého porostu Počet kusů ZCU/Ks Cena za všechny 
kusy  

Jabloň (20 let) 6 2 033 Kč 12 198 Kč 
Celkem za okrasné porosty po všech úpravách 12 198 Kč 
Tabulka 37 Ocenění ovocných porostů u věci nemovité č. 4 (Zdroj: vlastní) 

 

Ocenění okrasných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks Cena za všechny 
kusy bez (K5 a KZ) 

Smrk ztepilý (JS I) (stáří 7 let) 3 2 150 Kč 6 450 Kč 
Celkem za okrasné porosty po úpravě K5 a KZ 3 870 Kč 
Tabulka 38 Ocenění okrasných porostů u nemovitosti č. 4 (Zdroj: vlastní) 

 Stáří trvalých porostů bylo zjištěno na základě vyjádření majitelky věci nemovité. 

Získané dílčí hodnoty byly následně sečteny a tím byla získána výsledná cena zjištěná 

nákladovým způsobem. 

Cena zjištěná nákladovým způsobem 
Rodinný dům 4 825 601 Kč 
Garáž 429 108 Kč 
Venkovní úpravy celkem 51 222 Kč 
Studna 62 721 Kč 
Pozemky v JFC 1 081 184 Kč 
Trvalé ovocné porosty 12 198 Kč 
Trvalé okrasné porosty 3 870 Kč 
Celkem nákladovým způsobem 6 465 904 Kč 
Tabulka 39 Rekapitulace ceny věci nemovité č. 4 zjištěné nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

5.4.2 Výpočet ceny věci nemovité porovnávací metodou dle vyhl. 441/2013 Sb.  

Cena rodinného domu byla zjištěna dle § 35 a garáž tvořící příslušenství věci nemovité 

byla oceněna dle § 37 odst. 6. vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění. Podrobné výpočty jsou 

obsaženy v příloze. Při výpočtu věci nemovité byly dosaženy následující hodnoty: 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhl. č.441/2013 Sb. 
Rodinný dům 2 287 564 Kč 
Garáž 380 230 Kč 
Celkem porovnávacím způsobem 2 667 794 Kč 
Tabulka 40  Cena věci nemovité č. 4 zjištěná porovnávacím způsobem (Zdroj: vlastní) 
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5.4.3 Výpočet ceny věci nemovité na základě přímého porovnání 

Podkladem pro výpočet je databáze 15-ti podobných nemovitostí (získaná z realitní 

inzerce a realitních internetových serverů) nacházejících se v lokalitách blízkých městu 

Valašské Meziříčí. Výpočet byl proveden na základě 6-ti kritérií. Kriterii jsou: poloha RD, 

velikost (vztažená k zastavěné ploše objektu), technický stav, velikost pozemku, vybavení, 

příslušenství, (kritérium úvahy odhadce nebylo využito hodnota = 1). Pro zpřesnění výpočtu 

byly ceny nabízených nemovitostí redukovány o 15 %. Podrobný výpočet je obsažen 

v příloze. Metodou přímého porovnání byly dosaženy pro věc nemovitou č. 3 následující 

výsledky: 

Přehled výsledků získaných na základě metody přímého porovnání s 15-ti věcmi nemovitými 
databáze 

Způsob získání ceny: Cena 
Průměrná hodnota věci nemovité 1 505 952 Kč 
Směrodatná odchylka 789 301 Kč 
Průměr mínus směrodatná odchylka 716 651 Kč 
Průměr plus směrodatná odchylka 2 290 000 Kč 
Odhadovaná cena věci nemovité (dle ODBORNÉ úvahy) 2 290 000 Kč 
Tabulka 41 Cena věci nemovité č. 4 zjištěná na základě přímého porovnání (Zdroj: vlastní) 

Ceny jsou následně shrnuty v závěrečném přehledu dosažených cen, pro jednotlivé způsoby 

ocenění: 

Přehled dosažených cen 
Metoda výpočtu: Cena 
Nákladová 6 465 904 Kč 
Porovnávací dle vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění 2 667 794 Kč 
Přímé porovnání 2 290 000 Kč 
Tabulka 42 Rekapitulace zjištěných cen věci nemovité č. 4 (Zdroj: vlastní) 

Získané ceny jsou opět vloženy do grafu: 
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Graf 5  Vliv metody výpočtu na výši ceny věci nemovité č. 5 (Zdroj: vlastní) 

5.5 RODINNÝ DŮM Č. 5 

5.5.1 Výpočet ceny nákladovým způsobem 

Rodinný dům byl oceněn podle § 13 vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. Pro 

ocenění byla vypočítána celková zastavěná plocha objektu o výměře 142,42 m2 a obestavěný 

prostor 971,99 m3. V rámci ocenění nákladovým způsobem byly do konečného výpočtu 

zahrnuty: rodinný dům, pozemky v JFC, studna, venkovní úpravy a trvalé travní porosty. 

Podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. V rámci této kapitoly jsou uváděny pouze 

souhrnné ceny předchozích položek. V rámci zvolené metody byly dosaženy následující 

výsledky: 

 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhlášky č.441/2013 Sb. 
Rodinný dům 3 053 518 Kč 

Celkem porovnávacím způsobem 4 524 254 Kč 
Tabulka 43  Cena věci nemovité č. 5 zjištěná nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

Výsledek byl dosažen, při zohlednění opotřebení analytickou metodou 35,50 %. 

Venkovní úpravy a jejich rozsah byl zjištěn na základě místního šetření, stáří pak bylo 

určeno na základě sdělení majitelů, případně odhadnuto, dle stavu venkovní úpravy. 
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Rekapitulace venkovních úprav 
Venkovní úpravy Cena ke dni odhadu 
Plot kolem pozemku 54 101,39 Kč 
Plotová vrátka 2 755,30 Kč 
Zpevněné plochy z dlažebních kostek mozaiky 60 
mm do pískového lože 47 887,04 Kč 

Vrata ocelová s dřevěnou výplní 6 199,42 Kč 
Přípojka vody DN 25 mm 5 161,08 Kč 
Přípojka kanalizace DN 150 mm 19 191,40 Kč 
Přípojka elektro závěs kabelem AL 4*16 mm2 1 382,43 Kč 
Přípojka plyn do DN 40 11 846,82 Kč 
Pergola 53 269,06 Kč 
Cena celkem za venkovní úpravy (zaokrouhleno) 201 794 Kč 
Tabulka 44 Rekapitulace venkovních úprav věci nemovité č. 5  

Nákladovým způsobem byly dále oceněny jednotlivé pozemky, které se nacházejí v JFC. 

Ocenění pozemků dle § 4 vyhlášky 441/2014 Sb. 
Cena stavebního pozemku p. č. 43, v k.ú. Lešná 129 228 Kč 
Cena ostatních pozemků v JFC (p. č. 44 a p. č.25/1, v k.ú. Lešná 686 854 Kč 
Cena pozemků celkem 816 082 Kč 
Tabulka 45 Ocenění pozemku v JFC u nemovitosti č. 5 (Zdroj: vlastní) 

Na pozemcích JFC se nacházejí následující porosty: 

Ocenění ovocných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Druh trvalého porostu Počet kusů ZCU/Ks Cena za všechny 
kusy  

Švestka (30 let) 2 503 Kč 1 006 Kč 
Jabloň (25 let) 10 1 714 Kč 17 140 Kč 
Celkem za ovocné porosty po všech úpravách 18 146 Kč 
Tabulka 46 Cena ovocných porostů u věci nemovité č. 5 (Zdroj: vlastní) 

 

Ocenění okrasných porostů podle § 46 a přílohy č. 36 vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks 
Cena za všechny 
kusy bez (K5 a 

KZ) 
Smrk ztepilý (JS I) (stáří 16 let) 9 7 620 Kč 68 580 Kč 
Borovice lesní (JS I) (stáří 16 let) 3 7 620 Kč 22 860 Kč 
Celkem za okrasné porosty po úpravách koeficienty K5 a KZ 54 864 Kč 
Tabulka 47 Ocenění okrasných porostů u věci nemovité č. 5 (Zdroj: vlastní) 

Ocenění okrasných keřů podle § 46 a příl. č. 39 vyhlášky č. 441/2013 Sb. 

Druh okrasného porostu Počet kusů ZCU/Ks Cena za všechny 
kusy bez (K5 a KZ) 

Jehličnaté keře II. (stáří 10 let) 2 260 Kč 520 Kč 
Celkem za okrasné porosty po úpravách koeficienty K5 a KZ 312 Kč 
Tabulka 48 Ocenění okrasných keřů u věci nemovité č. 5 (Zdroj: vlastní) 
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Opět po dosazení dílčích výsledků do závěrečné tabulky získáme výslednou cenu věci 

nemovité spočtenou nákladovým způsobem. 

Cena zjištěná nákladovým způsobem 
Rodinný dům 4 524 254 Kč 
Venkovní úpravy celkem 201 794 Kč 
Studna 124 075 Kč 
Pozemky v JFC 816 082 Kč 
Trvalé ovocné porosty 18 146 Kč 
Trvalé okrasné porosty 54 864 Kč 
Trvalé okrasné keře 312 Kč 

Celkem nákladovým způsobem 5 739 527 Kč 
Tabulka 49 Rekapitulace ceny věci nemovité č. 5 nákladovým způsobem (Zdroj: vlastní) 

5.5.2 Výpočet ceny věci nemovité porovnávací metodou dle vyhl. č. 441/2013 Sb. 

Cena rodinného domu byla zjištěna dle § 35. vyhl. č. 441/2013 Sb. v platném znění. 

Podrobné výpočty jsou obsaženy v příloze. Při výpočtu věci nemovité byly dosaženy 

následující hodnoty: 

Cena zjištěná porovnávacím způsobem dle vyhl. č.441/2013 Sb., v platném znění 
Rodinný dům 2 896 223 Kč 
Celkem porovnávacím způsobem 2 896 223 Kč 
Tabulka 50 Cena věci nemovité č. 5 zjištěná porovnávacím způsobem (Zdroj: vlastní) 

5.5.3 Výpočet ceny věci nemovité na základě přímého porovnání 

Podkladem pro výpočet je databáze 15-ti podobných nemovitostí (získaná z realitní 

inzerce a realitních internetových serverů) nacházejících se v lokalitách blízkých městu 

Valašské Meziříčí. Výpočet byl proveden na základě 6-ti kritérií. Kriterii jsou: poloha RD, 

velikost (vztažená k zastavěné ploše objektu), technický stav, velikost pozemku, vybavení, 

příslušenství, (kritérium úvahy odhadce nebylo využito hodnota = 1). Pro zpřesnění výpočtu 

byly ceny nabízených nemovitostí redukovány o 15 %. Podrobný výpočet je obsažen 

v příloze. Metodou přímého porovnání byly dosaženy pro věc nemovitou č. 3 následující 

výsledky: 
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Přehled výsledků získaných na základě metody přímého porovnání s 15-ti věcmi nemovitými 
databáze 

Způsob získání ceny: Cena 
Průměrná hodnota věci nemovité 1 897 084 Kč 
Směrodatná odchylka 1 037 373 Kč 
Průměr mínus směrodatná odchylka 859 711 Kč 
Průměr plus směrodatná odchylka 2 934 457 Kč 
Odhadovaná cena věci nemovité (dle ODBORNÉ úvahy) 2 500 000 Kč 
Tabulka 51 Cena věci nemovité č. 5 získaná porovnávacím způsobem (Zdroj: vlastní) 

Ceny jsou následně shrnuty v závěrečném přehledu dosažených cen, pro jednotlivé způsoby 

ocenění: 

Přehled dosažených cen 
Metoda výpočtu: Cena 
Nákladová 5 739 527 Kč 
Porovnávací dle vyhl. č. 441/2013 Sb.  2 896 223 Kč 
Přímé porovnání 2 500 000 Kč 
Tabulka 52  Rekapitulace zjištěných cen věci nemovité č. 5 (Zdroj: vlastní) 

Získané ceny jsou opět vloženy pro přehlednost do grafu: 

 

Graf 6  Vliv metody výpočtu na výši ceny věci nemovité č. 5 (Zdroj: vlastní) 

 

 

 

5 739 527 Kč

2 896 223 Kč

2 500 000 Kč

0 Kč

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

3 000 000 Kč

4 000 000 Kč

5 000 000 Kč

6 000 000 Kč

7 000 000 Kč

Nákladová 
metoda

Porovnávací 
metoda

Přímé porovnání

Vliv metody výpočtu na výši ceny věci 
nemovité č. 5

Vliv metody výpočtu na výši 
ceny věci nemovité č. 5



79 

ZÁVĚR 

Cílem této práce byla analýza vlivu polohy a technického stavu na obvyklou cenu 

v lokalitě Valašského Meziříčí a jeho okolí. Pro zjištění obvyklé ceny byla použita nákladová 

metoda, metoda porovnání dle platného oceňovacího předpisu a metoda přímého porovnání. 

Pro účely přímého porovnání byla vypracována databáze 15 věci nemovitých (nemovitostí), 

které se nacházejí v lokalitě Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Samotná analýza byla 

provedena na 5-ti věcech nemovitých (nemovitostech). Dvě věci nemovité se nacházejí mimo 

město Valašské Meziříčí, dvě věci nemovité se nacházejí na okraji města v městské části 

Podlesí a jedna věc nemovitá se nachází ve Valašském Meziříčí v blízkosti centra města. 

Základní myšlenka této práce spočívala v otázce, zda dokáže výhodnější lokalita vyvážit 

výrazně lepší technický stav věci nemovitých, které se nacházejí v horších lokalitách? Aby 

bylo dosaženo odpovědi, s co nejvyšší vypovídací schopností byly jednotlivé ceny získané 

na základě předchozích metod propočteny na jednotkovou cenu za 1 m3 obestavěného 

prostoru. Před rozborem jednotlivých dílčích výsledků je nezbytné stručně připomenout 

jednotlivé věci nemovité:  

 

- Věc nemovitá č. 1 (pana Trefila) se nachází v obci Lešná. Nemovitost je v dobrém 

technickém stavu, stáří objektu je 53 let a u objektu se nachází rozsáhlý pozemek.  

- Věc nemovitá č. 2 (manželů Bednarikových) se nachází ve Valašském Meziříčí 

v městské části Podlesí, stáří věci nemovité je 24 let a je ve velmi dobrém technickém 

stavu. 

-  Věc nemovitá č. 3 (manželů Pavlíkových) se nachází ve Valašském Meziříčí 

v městské části Podlesí. Objekt je ve vynikajícím technickém stavu, stáří objektu je 

17 let. 

- Věc nemovitá č. 4 (paní Hejlové) se nachází ve Valašském Meziříčí, stáří objektu je 

80 let, na objekt je prováděna pravidelná údržba. Při provádění analýzy bude na této 

nemovitosti demonstrován význam polohy. 

- Věc nemovitá č. 5 (paní Billové) Objekt se nachází v obci Lešná v blízkosti centra 

obce, objekt staří 43 let prošel celkovou rekonstrukcí. 

Objekt č. 4, je z celé skupiny nejstarší v porovnání s objekty č. 2,3,5 je v podstatně horším 

technickém stavu. V porovnání s objektem č .1 je objekt č. 4 ve stejném technickém stavu, ale 
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objekt č. 1 má nadstandardní vybavení v podobě fotovoltaických článků na střeše a rozsáhlé 

pozemky v JFC věci nemovité. Při zjišťování jednotlivých cen byly dosaženy tyto výsledky: 

 

RD Lokalita 
ZP 

objektu 
(m2) 

OP 
objekt
u (m3) 

Cena zjištěná 
nákladovým 
způsobem 

Cena zjištěná 
porovnávacím 
způsobem dle 

oceňovací 
vyhlášky  

Cena dle 
přímého 

porovnání 

č. 1 Lešná 126,66 892,19 7 489 432 Kč 2 942 273 Kč 2 200 000 Kč 

č. 2 

Valašské 
Meziříčí, 

městská část 
Podlesí 

101,1 807,64 5 056 272 Kč 2 800 763 Kč 2 500 000 Kč 

č. 3 

Valašské 
Meziříčí, 

městská část 
Podlesí 

174,61 872,82 6 783 230 Kč 3 053 518 Kč 2 500 000 Kč 

č. 4 Valašské 
Meziříčí 196,78 909,63 6 465 904 Kč 2 667 794 Kč 2 290 000 Kč 

č. 5 Lešná 142,42 971,99 5 739 527 Kč 2 896 223 Kč 2 500 000 Kč 
Tabulka 53 Rekapitulace cen věcí nemovitých (Zdroj vlastní) 

Dosazené hodnoty do grafu, pak dávají názorný přehled na význam použitých metod 

ocenění a jejich vliv na výši ceny věci nemovité. Rozpětí získaných cen naznačuje vypovídací 

schopnost jednotlivých metod pro potřeby analýzy. 
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    Graf 7   Rekapitulace cen věcí nemovitých (Zdroj vlastní) 

Protože objekty mají velmi podobnou velikost obestavěného prostoru, byly následně 

převedeny získané ceny na ceny za 1 m3 obestavěného prostoru. Pro ceny zjištěné 

nákladovým způsobem byly zjištěny tyto výsledky: 

 

RD Lokalita 
OP 

objektu 
(m3) 

Cena zjištěná 
nákladovým 
způsobem 

Cena (Kč/m3) 

č. 1 Lešná 892,19 7 489 432 Kč 8 394,44 Kč 

č. 2 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 807,64 5 056 272 Kč 6 260,55 Kč 

č. 3 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 872,82 6 783 230 Kč 7 771,63 Kč 

č. 4 Valašské Meziříčí 909,63 6 465 904 Kč 7 108,28 Kč 

č. 5 Lešná 971,99 5 739 527 Kč 5 904,92 Kč 
Tabulka 54 Převedení cen zjištěných nákladovým způsobem na jednotkové ceny (Zdroj vlastní) 

Získané hodnoty, jsou pro přehlednost opět přeneseny do grafu: 
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  Graf 8  Jednotkové nákladové ceny (Zdroj vlastní) 

 

Věc nemovitá č. 4 podle získaných výsledků vykazuje vyšší cenu za 1m3 OP 

v porovnání s věcmi nemovitými č. 2 a č. 5. Tato skutečnost je dána lepší polohou věci 

nemovité č. 4 proti předchozím dvěma, ale také tím, že k věci nemovité patří větší pozemky 

v JFC a garáž. Věc nemovitá č. 3 má pak vyšší cenu převážně pro vynikající technický stav. 

Věc nemovitá č. 1 má nejvyšší cenu z celé skupiny pro velikost pozemků v JFC, dvě vedlejší 

stavby a mimo jiné i pro fotovltaické články na objektu. Podle získaných výsledků lze říci, že 

lokalita částečně dokáže vyvážit lepší technický stav, to lze vidět pří porovnání věci nemovité 

č. 4 s věcmi nemovitými č. 2 a 5. Věc nemovitá č. 4 je v centru města, je v podstatně horším 

technickém stavu proti věcem nemovitým č. 2 a 5, a přestože č. 2 se nachází na okraji 

Valašského Meziříčí vykazuje č. 4 nejvyšší cenu z trojice. Lokalita, ale nedokáže vyvážit 

množství pozemků a vedlejších staveb, proto je vyšší cena věci nemovité č. 1. Stejně tak 

poloha nedokáže vyvážit ani vynikající technický stav věci nemovité č.3.  

Nákladový způsob, ale nemá nejvyšší vypovídací schopnost, protože ceny zjištěné na 

jeho základě, neodpovídají reálným cenám dosahovanýmna trhu v daném regionu. Vyšší 
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vypovídací schopnost má v tomto případě cena zjištěná porovnávacím způsobem dle 

oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. Při využití této metody byly zjištěny následující ceny:  

 

RD Lokalita 
OP 

objektu 
(m3) 

Cena zjištěná 
porovnávacím 
způsobem dle 

oceňovací 
vyhlášky  

Cena (Kč/m3) 

č. 1 Lešná 892,19 2 942 273 Kč 3 298 Kč 

č. 2 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 807,64 2 800 763 Kč 3 468 Kč 

č. 3 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 872,82 3 053 518 Kč 3 498 Kč 

č. 4 Valašské Meziříčí 909,63 2 667 794 Kč 2 933 Kč 

č. 5 Lešná 971,99 2 896 223 Kč 2 980 Kč 
Tabulka 55 Převod ceny zjištěné porovnávací metodou na jednotkové ceny (Zdroj vlastní) 

Jednotkové ceny získané na základě nákladového způsobu ocenění jsou zaneseny pro 

větší přehlednost opět do grafu. 
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 Graf 9  Ceny zjištěné porovnávací metodou (Zdroj vlastní) 

V případě porovnání dle vyhlášky č. 441/2013 dochází k tomu, že věc nemovitá č. 4 

nepřevyšuje svou cenou žádnou věc nemovitou.  
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Věc nemovitá č. 4 se cenou přibližuje k věci nemovité č. 5, která je v podstatně lepším 

technickém stavu a rozdíl za 1m3 OP je pouhých 47 Kč. Relativně nízký je i rozdíl jednotkové 

ceny v porovnání s věcmi nemovitými č. 2 a 3 (za předpokladu, že si uvědomíme, že věci 

nemovité č. 2 a 3 jsou relativně nové stavby), zde hraje velkou roli stáří jednotlivých věci 

nemovitých.  

Poslední použitou metodou, byla metoda přímého porovnání, vycházející z databáze 

nemovitostí nabízených k prodeji v dané lokalitě. Ceny jednotlivých objektů v databázi byly 

redukovány o 15 %, aby bylo dosaženo jejich vyšší vypovídací schopnosti a následně byly 

komparovány s 5- ti nemovitostmi. Touto metodou byly získány následující ceny: 

 

RD Lokalita 
OP 

objektu 
(m3) 

Cena dle přímého 
porovnání Cena (Kč/m3) 

č. 1 Lešná 892,19 2 200 000 Kč 2 466 Kč 

č.2 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 807,64 2 500 000 Kč 3 095 Kč 

č. 3 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 872,82 2 500 000 Kč 2 864 Kč 

č. 4 Valašské Meziříčí 909,63 2 290 000 Kč 2 518 Kč 

č. 5 Lešná 971,99 2 500 000 Kč 2 572 Kč 
Tabulka 56 Přepočet ceny zjištěné přímým porovnáním na jednotkové ceny (Zdroj: vlastní) 

Získané ceny jsou opět promítnuty do grafu: 
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    Graf 10  Jednotkové ceny přímého porovnání (Zdroj: vlastní) 

Pro potřeby analýzy zohledňuje použitá metoda nejvíce potřebná kritéria, získané ceny 

se také nejvíce přibližují reálně dosahovaným cenám na trhu. Věc nemovitá č. 4 v tomto 

případě převyšuje pouze věc nemovitou č. 1 a blízce se přibližuje věci nemovité č. 5, stejně 

jako v předchozí metodě, rozdíl v tomto případě je 54 Kč. Současně, ale dochází k tomu, že 

rozdíl mezi cenou věci nemovité č. 4 a věcí nemovitých číslo 2 a 3 se zmenšuje v porovnání 

s předchozími metodami. Na základě získaných výsledků této metody, lze vyvodit, že poloha 

nedokáže přesně vyrovnat lepší technický stav, nebo jej dokonce převýšit, ale vliv polohy je 

přesto tak markantní, že se díky poloze cena věci nemovité č. 4 velmi blíží cenám věcí 

nemovitých v mnohem lepším technickém stavu.  

Shrneme-li poznatky získané ze všech tří metod a uvědomíme si míru technického 

stavu, jednotlivých objektů a stáří objektů zejména objektu č. 4, který je nejstarší a ze 

srovnávané skupiny vykazuje téměř nejhorší technický stav, pak nám vyplyne, že vliv lokality 

je velmi podstatný, a přestože nedokáže matematicky přesně vyrovnat vliv technického stavu, 

lze říci, že se mu téměř přibližuje. Faktorem, který je nutné zvážit je vzdálenost jednotlivých 

věcí movitých od Valašského Meziříčí (respektive centra města), kdy nejvzdálenější je obec 

Lešná ve vzdálenosti 7 km od Valašského Meziříčí, vzdálenost městské části Podlesí 

od centra (kde se nachází věc nemovitá č. 4) je pak 3,2 km. Tato skutečnost pak jasně 

deklaruje, že i v tak malé lokalitě jako je okruh 3,2 resp. 7 km, má vliv polohy objektu velmi 

vysoký vliv na jeho cenu. Vliv tak vysoký, že dokáže z velké části vyrovnat lepší technický 

stav. S velmi vysokou pravděpodobností lze predikovat, že pokud bychom porovnávali objekt 

č. 4 s věcmi nemovitými, které se nacházejí ve vzdálenosti větší než 7 km např. 14 km a více, 
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vliv polohy by pravděpodobně narostl na významu. Toto zkoumání, ale není cílem této práce. 

Pro závěrečnou ilustraci jsou jednotlivé jednotkové ceny v závislosti na použitých metodách 

dány do grafu:  

 

Graf 11  Rekapitulace jednotkových cen (Zdroj: vlastní) 

Zaměříme- li se na RD č. 4, který je v rámci analýzy ethalonem téměř ideální polohy 

a znovu si uvědomíme jeho technický stav v porovnání s ostatními objekty, pak je jasným 

závěrem této analýzy, že vliv polohy v lokalitě Valašského Meziříčí a nejbližšího okolí 

nedokáže plně vyvážit lepší technický stav, nebo jej převýšit, ale dokáže cenu věci zvednout 

o velmi podstatnou částku tak, že se ceně věci nemovité v lepším technickém stavu výrazně 

přibližuje. Tento závěrečný výrok analýzy je podložen třemi výpočtovými metodami, je 

proveden na vzorku 5-ti nemovitostí podobného obestavěného prostoru a na databázi 

15 nemovitostí pro metodu přímého porovnání. Dosažené výsledky by bylo možné zpřesnit 

při zvýšení počtu oceňovaných nemovitostí v lokalitě Valašského Meziříčí a okolí a při 

zvýšení členů obsažených v databázi pro srovnání. Takto rozsáhlé srovnání by ale podstatně 

překročilo rozsah této práce. Cílem této práce bylo zjištění, do jaké míry je schopna poloha 

vynahradit lepší technické vybavení, protože existuje velká řada faktorů ovlivňující cenu věci 

nemovité, nelze tuto míru jednoznačně vyjádřit. Pro přibližné vyjádření ale můžeme zjistit 

kolikanásobně převyšují jednotlivé ceny věcí nemovitých č. 1,2,3 a 5, cenu věci nemovité 

č. 1. Tento poměr přiblíží míru vlivu polohy vůči technickému stavu získaný v následující 

tabulce vychází z podílu jednotlivých cen věcí nemovitých (pro každou metodu). Tabulka je 
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vypočtena na základě procentuálního podílu. Záporná hodnota vyjadřuje, o kolik procent cena 

věci nemovité č. 4 převyšuje cenu konkrétní věci nemovité a naopak. Protože věc nemovitá 

č. 4 je dělitelem její hodnoty jsou nulové. 

RD Lokalita 
Cena zjištěná 
nákladovým 
způsobem 

Cena zjištěná 
porovnávacím 
způsobem dle 

oceňovací vyhlášky  

Cena dle 
přímého 

porovnání 

č. 1 Lešná 15,83% 10,29% -3,93% 

č. 2 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí -21,80% 4,98% 9,17% 

č. 3 Valašské Meziříčí, 
městská část Podlesí 4,91% 14,46% 9,17% 

č. 4 Valašské Meziříčí 0,00% 0,00% 0,00% 

č. 5 Lešná -11,23% 8,56% 9,17% 

Tabulka 57 Procentuální vztahy jednotlivých cen (Zdroj: vlastní) 

Po vyjádření v procentech vztahy jednotlivých cen věcí nemovitých, ukazují, že věc 

nemovitá č. 4  nejvíce těží ze své polohy při nákladovém způsobu ocenění, kdy vyšší ceny 

dosahují pouze věci nemovité č. 1 a 3. Důvody této skutečnosti byly popsány výše, stejně jako 

fakt, že nákladová metoda nemá pro tuto analýzu dostatečně velkou vypovídací schopnost. 

Proto jsou nejpodstatnější výsledky dvou zbývajících metod stanovení ceny. Při zjištění ceny 

porovnávacím způsobem, dle platného cenového předpisu, dosahuje převýšení ceny věci 

nemovité maximálně hodnotou 14,46% u věci nemovité č. 3 (nemovitost ve vynikajícím 

technickém stavu, na okraji města). Tato hodnota jasně deklaruje význam polohy v blízkosti 

centra města a říká, že cena věci nemovité ve vzdálenosti 3,2 km od centra města převyšuje 

cenu věci nemovité, (podobné velikosti) která se nachází 400 m od centra města a je 

v podstatně horším technickém stavu o pouhých 14,46%. Pokračujeme-li v interprtetaci 

získaných výsledků i pro metodu přímého porovnání dostáváme se k maximálnímu převýšení 

ceny věci nemovité č. 4 o 9,17%, tento výsledek, tak potvrzuje předchozí závěr o významu 

polohy věci nemovité č.4. Jak bylo řečeno výše, analýza byla provedena na relativně malém 

počtu zkoumaných prvků a s jejich rozšířením, by bylo možné výsledky zpřesnit, ale takto 

velký rozsah, by významně překročil potřeby této práce.
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Příloha č. 1. Výpočet obestavěného prostoru a zastavěné plochy pro věc 

nemovitou č. 1 

 

Podlaží délka (m) šířka (m) výška (m) ZP (m2) OP (m3) 
1. PP Sklep 4,50 9,00 2,35 40,50 95,18 

1. NP Podezdívka 
obytná část 

8,5 9 0,7 76,50 53,55 

1. NP Podezdívka 
veranda 

2,1 4,6 0,7 9,66 6,76 

1. NP Obytná část 13 9 3 117,00 351,00 

1. NP Veranda bez 
zastřešení 

2,1 4,6 2,85 9,66 27,53 

1. NP Veranda 
zastřešení 

2,1 4,6 0,225 9,66 2,17 

2.NP Podkroví bez 
vikýře 

13 9 2,875 117,00 336,38 

2.NP Vikýř x 4,5 5,2 x 19,62 
Rekapitulace 1. PP 40,50 95,18 
Rekapitulace 1. NP 126,66 441,02 
Rekapitulace 2. NP 117,00 356,00 
Celkem za objekt 126,66 892,19 


