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Abstrakt  

 Ocen�ní nemovitých v�cí se provádí pro r�zné ú�ely. Tato práce bude analyzovat 

rozdíly mezi t�mito zp�soby ocen�ní pro p�ípad ocen�ní polyfunk�ního domu p�ed a po 

navržených stavebních úpravách. 

Abstract 

Valuation of immovable property is made for different purposes. This paper will 

analyze the differences between these methods of valuation for the case of the valuation of 

multifunctional building before and after the proposed construction works. 
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1 ÚVOD 

Ocen�ní nemovitých v�cí se provádí pro r�zné ú�ely. Tato práce bude analyzovat 

rozdíly mezi t�mito zp�soby ocen�ní pro p�ípad ocen�ní polyfunk�ního domu p�ed a po 

navržených stavebních úpravách. 

Cílem této diplomové práce nazvané Vliv stavebních úprav na cenu polyfunk�ního 

domu je na základ� provedené p�ípadové studie vyhodnotit vliv stavebních úprav na 

administrativní a obvyklou cenu polyfunk�ního domu. Úkolem je navrhnout stavební úpravy 

vybraného polyfunk�ního domu, ocenit budovu p�ed a po navržených úpravách, a vyhodnotit 

nejd�ležit�jší faktory, které ceny ovliv�ují. 

Práce je rozd�lena do dvou �ástí. Teoretická �ást se v�nuje definování vybraných 

základních pojm�, právním p�edpis�m, podklad�m pro ocen�ní nemovitých v�cí, metodám 

ocen�ní pozemk� a metodám ocen�ní vybraných staveb týkajících se tématu. 

 Praktická �ást popisuje zvolenou lokalitu, kterou je m�sto He�man�v M�stec 

v Pardubickém kraji. Následuje kapitola charakterizující oce�ovaný pozemek a budovu. Další 

kapitola popisuje stav budovy p�ed stavebními úpravami a stav po navržených úpravách. 

Práce pokra�uje kapitolou nazvanou vlastní ocen�ní a kon�í shrnutím výsledk� a záv�rem. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

Pozemek 

Definice pozemku je zmín�na ve t�ech právních p�edpisech, a to v katastrálním 

zákon�, v ob�anském zákoníku a stavebním zákon�. 

V novém ob�anském zákoníku je uvedeno: „Nemovité v�ci jsou pozemky a podzemní 

stavby se samostatným ú�elovým ur�ením, jakož i v�cná práva k nim, a práva, která za 

nemovité v�ci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní p�edpis, že ur�itá v�c není sou�ástí 

pozemku, a nelze-li takovou v�c p�enést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato 

v�c nemovitá.“1

Oproti p�vodnímu ob�anskému zákoníku je v novém uvedeno, že stavba je sou�ástí 

pozemku: „Sou�ástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby z�ízené na 

pozemku a jiná za�ízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb do�asných, v�etn� toho, co je 

zapušt�no v pozemku nebo upevn�no ve zdech.“2

V katastrálním zákon� je pozemek definován následovn�:  

„Pro ú�ely tohoto zákona se rozumí pozemkem �ást zemského povrchu odd�lená od 

sousedních �ástí hranicí územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí 

vlastnickou, hranicí stanovenou regula�ním plánem, územním rozhodnutím nebo územním 

souhlasem, hranicí jiného práva podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí 

rozsahu práva stavby, hranicí druh� pozemk�, pop�ípad� rozhraním zp�sobu využití 

pozemk�.“3

Podle §3 tohoto zákona máme n�kolik druh� pozemku, a to ornou, chmelnice, vinice, 

zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastav�né plochy a 

nádvo�í a ostatní plochy. Orná p�da, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní 

porosty jsou zem�d�lskými pozemky. 

Stavební zákon definuje stavební pozemek a zastav�ný pozemek takto: 

                                                

1 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, § 498 

2 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, § 506 

3 Zákon �. 256/2013 Sb., Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2 
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„Stavební pozemek je pozemek, jeho �ást nebo soubor pozemk�, vymezený a ur�ený k 

umíst�ní stavby územním rozhodnutím nebo regula�ním plánem“  

„Zastav�ný stavební pozemek je pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako 

stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod spole�ným oplocením, tvo�ící 

souvislý celek s obytnými a hospodá�skými budovami. “4

Parcela 

V katastrálním zákon� je uvedena definice parcely v této podob�: 

Pro ú�ely tohoto zákona se rozumí parcelou pozemek, který je geometricky a polohov�

ur�en, zobrazen v katastrální map� a ozna�en parcelním �íslem.“5

Tento zákon pak udává dva r�zné druhy parcel, a to stavební a pozemkovou. Stavební 

parcelou rozumíme „pozemek, evidovaný v druhu pozemku zastav�né plochy a nádvo�í.“ 

Pozemkovou parcelou rozumíme „pozemek, který není stavební parcelou.“2

Dále je stanoveno, jak zjistit vým�ru parcely: „Vyjád�ení plošného obsahu pr�m�tu 

pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách. Velikost vým�ry vyplývá z 

geometrického ur�ení pozemku a zaokrouhluje se na celé �tvere�ní metry.“2

Stavba 

Definici stavby lze nalézt ve stavebním zákon� a v ob�anském zákoníku. 

Stavební zákon vysv�tluje pojem stavba následovn�: 

„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 

technologií, bez z�etele na jejich stavebn� technické provedení, použité stavební výrobky, 

materiály a konstrukce, na ú�el využití a dobu trvání. Do�asná stavba je stavba, u které 

stavební ú�ad p�edem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním ú�el�m je 

stavba pro reklamu.“6

Ob�anský zákoník popisuje stavbu spole�n� s pozemkem, jak jsem již zmi�oval takto: 

„Sou�ástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby z�ízené na pozemku a 

                                                

4 Zákon �. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), § 2 b) a c) 

5 Zákon �. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2 

6 Zákon �. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), § 2 odst. 3 
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jiná za�ízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb do�asných, v�etn� toho, co je zapušt�no v 

pozemku nebo upevn�no ve zdech.“7

Vedlejsí stavba 

Definici ur�uje oce�ovací vyhláška. Jedná se o stavbu, která „je spole�n� užívaná se 

stavbou hlavní nebo dopl�uje užívání pozemku a jejíž zastav�ná plocha nep�esahuje 100 m2; 

za vedlejší stavbu nelze považovat garáž a zahrádká�skou chatu.“8

Nemovitá v�c 

Pojem nemovitost byl dle nového ob�anského zákoníku nahrazen pojmem nemovitá 

v�c: „Nemovité v�ci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným ú�elovým ur�ením, 

jakož i v�cná práva k nim, a práva, která za nemovité v�ci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný 

právní p�edpis, že ur�itá v�c není sou�ástí pozemku, a nelze-li takovou v�c p�enést z místa na 

místo bez porušení její podstaty, je i tato v�c nemovitá.“9

V novém katastrálním zákon� je hned v úvodu pojem nemovitá v�c nahrazena pojmem 

nemovitost: „Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je ve�ejný seznam, který obsahuje 

soubor údaj� o nemovitých v�cech (dále jen „nemovitost“) vymezených tímto zákonem 

zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové ur�ení a zápis práv k t�mto 

nemovitostem.“10

Byt 

Byt je dle vyhlášky o obecných požadavcích na stavby definován jako „soubor 

místností, pop�ípad� jedna obytná místnost, který svým stavebn� technickým uspo�ádáním a 

vybavením spl�uje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto ú�elu užívání ur�en.“11 

                                                

7 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, § 506 

8 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, § 16 

9 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 498 

10 Zákon �. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 1 

11 Vyhláška �. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 3 
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Jednotka 

V novém ob�anském zákoníku je definována jednotka: „Jednotka zahrnuje byt jako 

prostorov� odd�lenou �ást domu a podíl na spole�ných �ástech nemovité v�ci vzájemn�

spojené a neodd�litelné. Jednotka je v�c nemovitá.“12

Obytná místnost 

Dále je ve vyhlášce o obecných požadavcích na stavby osv�tlen pojem obytná 

místnost: „Pro ú�ely této vyhlášky se rozumí obytnou místností �ást bytu, která spl�uje 

požadavky p�edepsané touto vyhláškou, je ur�ena k trvalému bydlení a má nejmenší 

podlahovou plochu 8 m2. Kuchy�, která má plochu nejmén� 12 m2 a má zajišt�no p�ímé denní 

osv�tlení, p�ímé v�trání a vytáp�ní s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud 

tvo�í byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejmén� 16 m2; u místností se 

šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapo�ítává plocha se sv�tlou výškou menší 

než 1,2 m.“12 

Budova 

Podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby je budova definována: „Pro 

ú�ely této vyhlášky se rozumí budovou nadzemní stavba v�etn� její podzemní �ásti prostorov�

soust�ed�ná a navenek p�evážn� uzav�ená obvodovými st�nami a st�ešní konstrukcí.“13

Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 151/1997 Sb. ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) v § 12 definuje budovu jako: „stavbu, kterou 

nelze za�adit podle ú�elu jejího užití mezi stavby oce�ované podle § 13 až 22 (tj. stavba, která 

není: rodinný d�m, rekrea�ní chalupa, garáž, vedlejší stavba, inženýrská stavba, studna nebo 

h�bitovní stavba).“ 

Bytový d�m 

Dle vyhlášky �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je bytový 

d�m stavbou pro bydlení, „ ve kterém více než podlahové plochy odpovídá požadavk�m na 

trvalé bydlení a je k tomuto ú�elu ur�ena.“14

                                                

12 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, § 1159 

13 Vyhláška �. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 3 
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Rodinný d�m 

Dle vyhlášky �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území je rodinný 

d�m stavbou pro bydlení, „ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk�m 

na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú�elu ur�ena. Rodinný d�m m�že mít nejvýše t�i 

samostatné byty, nejvýše dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“

 Dále je zde uvedeno: „Ke každé stavb� rodinného domu musí vést zpevn�ná pozemní 

komunikace, široká nejmén� 2,5m a kon�ící nejdále 50 m od stavby.“15  

„Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 

m a jejich vzdálenost od spole�ných hranic nesmí být menší než 2 m. Ve zvláš� stísn�ných 

územních podmínkách m�že být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena na 4 m, pokud v 

žádných z protilehlých st�n nejsou okna obytných místností.“16  

Podle oce�ovací vyhlášky je rodinný d�m popsán jako: „stavba, ve které více než 

polovina podlahové plochy odpovídá požadavk�m na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto 

ú�elu ur�ena, má nejvýše t�i samostatné byty, nejvýše dv� nadzemní podlaží a jedno podzemní 

podlaží a podkroví.“17

Zastav�ná plocha 

Ve stavebním zákon� je ur�ena zastav�ná plocha stavby: „Zastav�ná plocha pozemku 

je sou�tem všech zastav�ných ploch jednotlivých staveb. Zastav�nou plochou stavby se rozumí 

plocha ohrani�ená pravoúhlými pr�m�ty vn�jšího líce obvodových konstrukcí všech 

nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arký�� se 

zapo�ítávají. U objekt� poloodkrytých (bez n�kterých obvodových st�n) je zastav�ná plocha 

vymezena obalovými �arami vedenými vn�jšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. 

                                                                                                                                                        

14 Vyhláška �. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších               

       p�edpis�, § 2 

15 Vyhláška �.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�                              

     § 20 odst. 7   

16 Vyhláška �.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�      

     § 25 odst. 2   

17 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška),               

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 13 odst. 10 
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U zast�ešených staveb nebo jejich �ástí bez obvodových svislých konstrukcí je zastav�ná 

plocha vymezena pravoúhlým pr�m�tem st�ešní konstrukce do vodorovné roviny.“18

V p�íloze �. 1 ve vyhlášce �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 

151/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) je tento pojem vysv�tlen 

jako: „Zastav�nou plochou stavby se rozumí plocha ohrani�ená ortogonálními pr�m�ty 

vn�jšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné 

roviny. Izola�ní p�izdívky se nezapo�ítávají.“ 

Pr�m�rná zastav�ná plocha podlaží se zjistí jako sou�et zastav�ných ploch všech 

podlaží d�lený po�tem podlaží. 

V norm� �SN 73 4055 Výpo�et obestav�ného prostoru pozemních stavebních objekt�

z roku 1963, je zastav�ná plocha popsána následovn�:  

„Zastav�ná plocha je plocha p�dorysného �ezu vymezená vn�jším obvodem svislých 

konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží a jejich �ástí).“ 

Ani zde se izola�ní p�izdívky nezapo�ítávají.

Podlahová plocha 

Podle p�edchozích právních p�edpis� (zákon �. 72/1994 Sb., o vlastnictví byt�) se 

podlahovou plochou bytu rozum�la podlahová plocha všech místností, v�etn� místností, které 

tvo�í p�íslušenství bytu. Do podlahové plochy byt� se tedy nezapo�ítávala vým�ra nosných 

konstrukcí a p�í�ek uvnit� bytu. 

Podle nyní platného na�ízení vlády 366/2013 Sb. platí: „Podlahovou plochu bytu v 

jednotce tvo�í p�dorysná plocha všech místností bytu v�etn� p�dorysné plochy všech svislých 

nosných i nenosných konstrukcí uvnit� bytu, jako jsou st�ny, sloupy, pilí�e, komíny a obdobné 

svislé konstrukce. P�dorysná plocha je vymezena vnit�ním lícem svislých konstrukcí 

ohrani�ujících byt v�etn� jejich povrchových úprav. Zapo�ítává se také podlahová plocha 

zakrytá zabudovanými p�edm�ty, jako jsou zejména sk�ín� ve zdech v byt�, vany a jiné 

za�izovací p�edm�ty ve vnit�ní ploše bytu.“19

                                                

18 Zákon �. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších    

   p�edpis�, § 2 odst. 7 

19 Na�ízení vlády �. 366/2013 Sb., o úprav� n�kterých záležitostí s bytovým spoluvlastnictvím, ve zn�ní                     

   pozd�jších p�edpis�, § 3 
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V p�íloze �. 1 ve vyhlášce �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 

151/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) je tento pojem vysv�tlen 

jako: „Podlahovou plochou se rozumí plochy p�dorysného �ezu místností a prostor� stavebn�

upravených k ú�elovému využití ve stavb�, vedeného v úrovni horního líce podlahy podlaží, ve 

kterém se nacházejí. Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnit�ním lícem svislých konstrukcí st�n 

v�etn� jejich povrchových úprav (nap�. omítky). U poloodkrytých p�ípadn� odkrytých 

prostor� se místo chyb�jících svislých konstrukcí st�n podlahová plocha vymezí jako 

ortogonální pr�m�t �áry vedené po obvodu vodorovné nosné konstrukce podlahy do roviny 

�ezu.“ 

Do úhrnu podlahové plochy byt� nebo nebytových prostor se zapo�te podlahová 

plocha: 

a) arký�� a lodžií, 

b) výklenk�, jsou-li alespo� 1,2 m široké, 0,3 m hluboké nebo jejichž podlahová plocha 

je v�tší než 0,36 m2 a jsou alespo� 2 m vysoké, 

c) místností se zkoseným stropem, jejichž sv�tlá výška v nejnižším bod� je menší než 2 

m, komor umíst�ných mimo byt a sklep�, pokud jsou místnostmi, vynásobená 

koeficientem 0,8, 

d) p�dorysná plocha zabraná vnit�ním schodišt�m 

(schodiš�ový prostor) v byt� nebo nebytovém prostoru 

v jednotlivých podlažích. 

 Do úhrnu podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru se zapo�te plocha 

prostor�, které jsou užívány výlu�n� s p�íslušným bytem nebo nebytovým prostorem: 

a) teras, balkón� a pavla�í vynásobená koeficientem 0,17, 

b) nezasklených lodžií koeficientem 0,20, 

c) sklepních kójí a vymezených p�dních prostor vynásobená koeficientem 0,10. 

V p�ípad� místností, které tvo�í p�íslušenství bytu a jsou spole�né pro více byt� nebo 

nebytových prostor (nap�. spole�né WC, p�edsí�, aj.), se do podlahové plochy byt� nebo 

nebytových prostor zapo�te plocha, která odpovídá podílu plochy t�chto spole�ných místností 

k po�tu byt� nebo nebytových prostor. 
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Obytná plocha 

Je podlahová plocha všech obytných místností. 

Obestav�ný prostor stavby 

V p�íloze �. 1 ve vyhlášce �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 

151/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) je tento pojem vysv�tlen 

jako: „obestav�ný prostor stavby se vypo�te jako sou�et obestav�ného prostoru spodní stavby, 

vrchní stavby a zast�ešení. Obestav�ný prostor základ� se neuvažuje. 

P�ipo�ítají se balkony a nezakryté pavla�e vy�nívající p�es líc zdi více než 0,50 m, a to 

objemem zjišt�ným vynásobením p�dorysné plochy výškou 1 m. 

Neode�ítají se 

a) otvory a výklenky v obvodových zdech, 

b) lodžie, vsunuté (zapušt�né) balkony, verandy a podobn�, 

c) nezast�ešené pr�duchy a sv�tlíky do 6 m2 p�dorysné plochy. 

Neuvažují se 

a) balkony a p�íst�ešky vy�nívající pr�m�rn� nejvýše 0,50 m p�es líc zdi, 

b) �ímsy, pilastry, p�lsloupy, 

c) viký�e s pohledovou plochou do 1,5 m2 v�etn�, nadst�ešní zdivo, jako jsou atiky, 

komíny, ventilace, p�esahující požární a štítové zdi. 

Podlaží 

P�íloha �. 1 ve vyhlášce �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 

151/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) objas�uje pojem podlaží 

jako: „Podlažím se pro výpo�et vým�r rozumí �ást stavby o sv�tlé výšce nejmén� 1,70 m 

odd�lená 

a) dole dolním lícem podlahy tohoto podlaží, 

b) naho�e dolním lícem podlahy následujícího podlaží, 

c) u nejvyššího podlaží horním lícem stropní konstrukce, p�ípadn� podlahy p�dy, u 

st�ech, resp. �ástí bez p�dního prostoru pr�m�rnou rovinou horního líce zast�ešení, 
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d) u staveb a nejvyšších podlaží, tedy i podkroví, která nemají strop, vn�jším lícem 

h�ebene st�echy. 

Podlažím je i podkroví nebo podzemí, jímž se rozumí p�ístupný prostor o sv�tlé výšce 

nejmén� 1,70 m alespo� v jednom míst�, stavebn� upravený k ú�elovému využití. 

Podlaží se rozd�lují na podzemní a nadzemní. Za podzemní podlaží se považuje každé 

podlaží, které má úrove� horního líce podlahy v pr�m�ru níže než 0,80 m pod úrovní okolního 

terénu ve styku s lícem stavby. Pro výpo�et pr�m�ru se uvažují místa ve �ty�ech 

reprezentativních rozích posuzovaného podlaží.“ 

Výška podlaží 

P�íloha �. 1 ve vyhlášce �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 

151/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) definuje výšku podlaží jako: 

„vzdálenost mezi lícem nášlapných vrstev podlah nižšího a vyššího podlaží. U 

jednopodlažních objekt� bez p�dního prostoru a u nejvyššího podlaží u staveb s plochou 

st�echou se výškou podlaží rozumí sv�tlá výška podlaží zv�tšená o 0,20 m.  

V p�ípad� r�zných výšek v posuzovaném podlaží se uvažuje výška té �ásti podlaží, 

která má nejv�tší zastav�nou plochu. 

Není-li k dispozici výkresová dokumentace �ez� budovy v dosta�ujícím m��ítku a 

sou�asn� není možno provést m��ení výšky podlaží bez nep�im��ených obtíží, je možno výšku 

uvažovat z výšky sv�tlé, zv�tšené o 0,30 m. Na tento zp�sob zjišt�ní výšky je nutno v ocen�ní 

upozornit. 

Výškou podlaží, které je podkrovím a nemá strop, je vzdálenost mezi lícem nášlapné 

vrstvy podlahy podkroví a horním lícem h�ebene u sedlových st�ech a nejvyšším vn�jším lícem 

zešikmení �i zaoblení �ásti zast�ešení netvo�ící p�esah u st�ech ostatních. 

Pr�m�rnou výškou podlaží se rozumí vážený pr�m�r všech výšek podlaží oce�ované 

stavby nebo její �ásti. Jako váha se použijí velikosti zastav�né plochy p�íslušného podlaží.“ 
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Sou�ást v�ci 

Podle ob�anského zákoníku je za sou�ást v�ci považováno „vše, co k ní podle její 

povahy náleží a co nem�že být od v�ci odd�leno, aniž se tím v�c znehodnotí.“20

Tímto pojmem se zabývá i Bradá� ve své publikaci21, kde tvrdí, že sou�ástí stavby jsou 

konstrukce, které jsou s ní spojeny. Tím jsou myšleny svislé konstrukce, schodišt�, krovy, okna, 

dve�e, úst�ední vytáp�ní (v�. kotle), kamna, která jsou zapojena do komína.

P�íslušenství v�ci 

Podle ob�anského zákoníku p�íslušenství v�ci „je vedlejší v�c vlastníka u v�ci hlavní, 

je-li ú�elem vedlejší v�ci, aby se jí trvale užívalo spole�n� s hlavní v�cí v rámci jejich 

hospodá�ského ur�ení. Byla-li vedlejší v�c od hlavní v�ci p�echodn� odlou�ena, nep�estává 

být p�íslušenstvím. Má se za to, že se právní jednání a práva i povinnosti týkající se hlavní 

v�ci týkají i jejího p�íslušenství.“22

I tento pojem rozvádí Bradá� ve své publikaci23, kde tvrdí, že za p�íslušenství lze 

považovat i jiné stavby jako nap�íklad k�lnu, septik, žumpy, p�ípojku vody, plynu i 

kanalizace. 

Životnost stavby 

Pojmem životnost stavby rozumíme „dobu, jež uplyne od vzniku stavby (zpravidla od 

po�átku užívání) do jejího zchátrání, za p�edpokladu, že po celou dobu byla na stavb�

provád�na b�žná, preventivní, údržba.“24

                                                

20 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, § 505 

21 BRADÁ�, A. A KOLEKTIV Teorie oce�ování nemovitostí VIII. P�epracované a aktualizované                  

vydání. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2008. 745s ISBN 978-80-7204-630-0, str. 

11   

22 Zákon �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, § 510 

23 BRADÁ�, A. A KOLEKTIV Teorie oce�ování nemovitostí VIII. P�epracované a aktualizované                  

vydání. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2008. 745s ISBN 978-80-7204-630-0, str. 

11   

24 BRADÁ�, A. A KOLEKTIV Teorie oce�ování nemovitostí VIII. P�epracované a aktualizované                                

vydání. Brno: Akademické nakladatelství Cerm, s.r.o. Brno, 2008. 745s ISBN 978-80-7204-630-0, str. 

185 a 55   
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Dále ji Bradá� ve své publikaci popisuje jako „schopnost objektu plnit požadované 

funkce do dosažení mezního stavu p�i stanoveném systému p�edepsané údržby a oprav.“25

Podle vyhlášky �. 441/2013 Sb. (oce�ovací vyhláška) �iní p�edpokládaná životnost p�i 

b�žné údržb� zpravidla u 

„a) budov, hal, rodinných dom�, rekrea�ních chalup 

a rekrea�ních domk� se zd�nými, betonovými a ocelovými svislými nosnými 

konstrukcemi 100 let; u ostatních druh� konstrukcí 80 let a mén�, 

b) rekrea�ních a zahrádká�ských chat 

- zd�ných 80 let 

- d�ev�ných oboustrann� oplášt�ných a montovaných 60 let 

- ostatních 50 let, 

c) inženýrských a speciálních pozemních staveb 50 až 100 let podle druhu konstrukce, 

d) vedlejších staveb a garáží 

- zd�ných 80 let 

- d�ev�ných oboustrann� oplášt�ných a montovaných 60 let 

- ostatních 30–40 let, 

e) studní 

- kopaných a vrtaných s pr�m�rem nad 150 mm 100 let 

- ostatních 50 let,“26

Opot�ebení stavby 

Podle Kleduse27 „skute�nost, že stavba stárnutím a používáním postupn� degraduje, 

vyjad�uje pojem opot�ebení stavby.“ 

                                                

26 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, P�íloha �. 21 
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Tím, že se ode�te opot�ebení, zohled�ujeme skute�nou technickou hodnotu stavby v 

dob� posouzení. Pro ur�ení opot�ebení staveb se používají r�zné metody výpo�tu. Opot�ebení 

se v�tšinou udává v % z hodnoty nové budovy.

Cena 

Pojem cena je dle zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní zákona �. 135/1994 

definován jako „pen�žní �ástka

a) sjednaná p�i nákupu a prodeji zboží podle § 2 až13 nebo 

b) zjišt�ná podle zvláštního p�edpisu 1) k jiným ú�el�m než k prodeji. 

1) Zákon �. 151/1997 ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.“ 

Podle mezinárodních oce�ovacích standard�28: 

„Cena je �ástka požadovaná, nabízená nebo zaplacená za ur�itý majetek. Z d�vodu 

finan�ního omezení, motivace �i zvláštní obliby konkrétního kupujícího nebo prodávajícího 

m�že být skute�n� zaplacená cena jiná, než je hodnota, která by byla stejnému majetku 

p�ipsána jinou osobou.“ 

Hodnota 

Podle Kleduse29 je hodnota „pen�žitá �ástka, která z hlediska vymezeného zájmu o 

objekt vyjad�uje kvantifikovaný projev objektu ve prosp�ch ur�itého subjektu nebo skupiny 

subjekt�.“ 

Podle mezinárodních oce�ovacích standard�30 je hodnota: 

                                                                                                                                                        

27 KLEDUS R., Zjišt�ní znehodnocení stavby nad b�žnou míru opot�ebení. Soudní Inženýrství     

Konference znalc� ÚSI, [online]. [cit. 20-3-2013] Dostupné z: <http://www.sinz.cz/archiv/docs/si-         

2004-01-19-23.pdf>.   

28 International Valuation Standards Council [online]. [Cit. 10-2-2013]. Dostupné z <http://ivsc.org/> a  

<http://ivsonline.org/> Framework. Str. 3 odst. 7  

29 KLEDUS R. Oce�ování movitého majetku. Vysoké u�ení technické, Ústav soudního inženýrství. 

Brno. 96s. 2012. ISBN 978- 80-214-4563-5. str. 16-17   

30 International Valuation Standards Council [online]. [Cit. 10-2-2013]. Dostupné z <http://ivsc.org/> a 

<http://ivsonline.org/> Framework str. 3 odst. 9   
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„Hodnota není skute�ností ale stanoviskem vyjad�ujícím: a) cenu, která by byla s 

nejv�tší pravd�podobností zaplacena p�i sm�n� daného majetku, nebo b) ekonomický p�ínos 

spojený s vlastnictvím majetku. Hodnota sm�ny je hypotetická cena a hypotézy, které vedou k 

jejímu odhadu, jsou vytvá�eny za ú�elem ocen�ní. Hodnota vlastnictví je odhad užitku, který 

plyne konkrétní osob� v souvislosti s vlastnictvím majetku.“ 

Cena obvyklá 

Pojem obvyklá cena vyjad�uje tržní hodnotu. Definuje ji zákon o oce�ování majetku �. 

151/1997 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zákon o oce�ování majetku):

Obvyklou cenou se pro ú�ely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena p�i 

prodejích stejného, pop�ípad� obdobného majetku nebo p�i poskytování stejné nebo obdobné 

služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen�ní P�itom se zvažují všechny 

okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo�ádných 

okolností trhu, osobních pom�r� prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 

Mimo�ádnými okolnostmi trhu se rozum�jí nap�íklad stav tísn� prodávajícího nebo 

kupujícího, d�sledky p�írodních �i jiných kalamit. Osobními pom�ry se rozum�jí zejména 

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

oblibou se rozumí zvláštní hodnota p�ikládaná majetku nebo služb� vyplývající z osobního 

vztahu k nim. Obvyklá cena vyjad�uje hodnotu v�ci a ur�í se porovnáním. 

Cena mimo�ádná 

Dále je v tomto zákon� nov� definována mimo�ádná cena: „Mimo�ádnou cenou se 

rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimo�ádné okolnosti trhu, osobní pom�ry 

prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.“ 

Cena zjišt�ná 

Posledním typem ceny popsané nov� v tomto zákon� je cena zjišt�ná: „Cena ur�ená 

podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena nebo mimo�ádná cena, je cena zjišt�ná.“ 

Také se ozna�uje pojmem administrativní cena. 

Cena po�izovací 

Zákon o ú�etnictví �. 563/1991 Sb. § 25 odst. 5 a) definuje cenu po�izovací takto: 

„cenu, za kterou byl majetek po�ízen a náklady s jeho po�ízením související.“ Po�izovací cena 

je známa také jako cena historická. 
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Základní cena (jednotková cena) 

Ve vyhlášce �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku �. 151/1997 Sb. 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (oce�ovací vyhláška) je základní cena (ZC) vysv�tlena jako 

cena za jednotku (p�edevším m2), ZC stanovuje oce�ovací vyhláška dle dané nemovité v�ci.  

Dále je zde používaná základní cena upravená (ZCU), která se získá vynásobením ZC danými 

koeficienty. 

Cena �asová (v�cná hodnota) 

Dle Bradá�e31 je cena �asová: „reproduk�ní cena v�ci, snížená o p�im��ené 

opot�ebení, odpovídající pr�m�rn� opot�ebené v�ci stejného stá�í a p�im��ené intenzity 

používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemož�ují 

okamžité užívání této v�ci.“ 

3 PRÁVNÍ P�EDPISY 

3.1 ZÁKON �. 151/1997 SB., O OCE�OVÁNÍ MAJETKU  

Zákon �. 151/1997 Sb., o oce�ování majetku o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� upravuje zp�soby oce�ování v�cí, práv a jiných majetkových hodnot 

(dále jen „majetek“) a služeb pro ú�ely stanovené zvláštními p�edpisy. Poslední novelizace 

tohoto zákona byla provedena zm�nou 303/2013 Sb. 

3.2 VYHLÁŠKA �. 441/2013 SB., OCE�OVACÍ VYHLÁŠKA 

Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (dále jen 

oce�ovací vyhláška) stanovuje ceny, koeficienty, p�irážky a srážky k cenám a postupy p�i 

uplatn�ní zp�sob� oce�ování v�cí, práv a jiných majetkových hodnot. 

                                                

31 BRADÁ�, A. A KOLEKTIV Teorie oce�ování nemovitostí. VIII.vyd. Brno: Akademické 

nakladatelství Cerm, 2009.753 s. ISBN 978-80-7204-630-0 str. 51   
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4 PODKLADY PRO OCEN�NÍ NEMOVITÝCH V�CÍ 

4.1 CENOVÁ MAPA 

V oce�ovací vyhlášce je tento nástroj vysv�tlen takto: „Cenová mapa stavebních 

pozemk� je grafické znázorn�ní stavebních pozemk� na území obce nebo její �ásti v m��ítku 

1:5000, pop�ípad� v m��ítku podrobn�jším s vyzna�enými cenami. Stavební pozemky v cenové 

map� se ocení skute�n� sjednanými cenami obsaženými v kupních smlouvách.“

 Stavební pozemek se oce�uje násobkem vým�ry pozemku a ceny za m2 uvedené v 

cenové map�, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek ocen�n v cenové map�, ocení se 

násobkem vým�ry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy 

p�sobící zejména na využitelnost pozemk� pro stavbu, pop�ípad� ceny ur�ené jiným 

zp�sobem oce�ování podle § 2, které stanoví vyhláška. 

Konkrétní cenové mapy jsou dostupné nap�íklad na webové stránce 

www.cenovemapy.cz. 

4.2 KATASTRÁLNÍ MAPA 

Jako další podklad pro ocen�ní by si m�l znalec opat�it vý�ez daného území 

z katastrální mapy. Tento vý�ez mapy by nem�l být starší než 3 m�síce. Katastrální mapa je 

dostupná na webech: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ nebo na http://www.katastralnimapa.cz. 

Pro ú�ely zákona �. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se rozumí 

„katastrální mapou polohopisná mapa velkého m��ítka s popisem, která zobrazuje všechny 

pozemky, které jsou p�edm�tem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky 

se v katastrální map� zobrazují pr�m�tem svých hranic do zobrazovací roviny, ozna�ují se 

parcelními �ísly a zna�kami druh� pozemk�.“ 

Rozlišujeme tyto typy katastrálních map: 

• DKM – digitální katastrální mapa  

•  KM-D – katastrální mapa digitalizovaná  

•  Rastrová katastrální mapa  

•  PK – Stav (pozemkové knihy)  
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4.3 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Výpis z katastru nemovitostí by op�t nem�l být starší než t�i m�síce, znalec zde má 

možnost ov��it si informace o oce�ované nemovité v�ci za pomocí nahlížení do katastru 

nemovitostí. Tento výpis obsahuje vždy den, hodinu, minutu a sekundu, ke kterému je výpis 

vydán. Dále pak obsahuje informace o identifikaci dané nemovitosti za pomoci okresu, 

katastrálního území, obce a listu vlastnictví. Následuje ur�ení vlastník�, výpis parcel, jejich 

vým�r, druh� pozemk�, zp�sob jejich využití a p�ípadný zp�sob ochrany. Další sekce se 

v�nuje p�ípadným omezení vlastnických práv. Zde m�žeme kup�íkladu nalézt zápis o v�cném 

b�emenu, �i o p�edkupních právech a zástavních právech. 

4.4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

V rámci projektové dokumentace by m�l znalec mít k dispozici platnou projektovou 

dokumentaci k oce�ované nemovité v�ci, jejíž sou�ástí je nejlépe výkresová dokumentace 

obsahující p�dorysy, �ezy, a pohledy na stavbu. Nem�la by chyb�t ani technická zpráva. 

4.5 OSTATNÍ PODKLADY 

Nabývací tituly 

Mezi nabývací tituly pat�í kupní smlouva, darovací smlouva, doklady d�dického 

�ízení, prohlášení vlastníka, smlouva o smlouv� budoucí, dražební protokoly a jiné. 

Místní šet�ení 

Je nezbytné, aby znalec osobn� provedl místní šet�ení oce�ované nemovité v�ci. 

Znalec na míst� konfrontuje podklady se skute�ným stavem nemovité v�ci. Je vhodné opat�it 

si vlastní fotodokumentaci.

Pasport nemovitosti 

Pasport je evidencí hmotného pop�ípad� nehmotného majetku pro jeho efektivní 

provoz, údržbu a modernizaci. Ú�elem je sledování životního cyklu majetku, správa a 

optimalizace jeho využití. Daná evidence je pak podkladem k rozhodování o hospoda�ení s 

majetkem a optimalizace náklad� na jeho údržbu, provoz a rozvoj. 
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Smlouvy omezující vlastnické právo 

Jedná se p�edevším o zástavní smlouvu, smlouvu o v�cných b�emenech, nájemní 

smlouvu, pachtovní právo, p�edkupní právo a vým�nek. 

Geometrický plán 

Podrobné zam��ení pozemku nebo stavby.

5 METODY OCE�OVÁNÍ POZEMK�

5.1 PODLE CENOVÉ MAPY 

Cenová mapa již byla zmín�na v kapitole Podklady pro ocen�ní nemovitých v�cí. 

Zákon o oce�ování majetku preferuje ocen�ní stavebního pozemku pomocí cenové mapy, 

pouze v p�ípad� že cenová mapa pro dané území neexistuje, oce�uje se dle metody 

v oce�ovací vyhlášce. 

„Stavební pozemek se oce�uje násobkem vým�ry pozemku a ceny za m2 uvedené v 

cenové map�, kterou vydala obec. Není-li stavební pozemek ocen�n v cenové map�, ocení se 

násobkem vým�ry pozemku a základní ceny za m2 upravené o vliv polohy a další vlivy 

p�sobící zejména na využitelnost pozemk� pro stavbu, pop�ípad� ceny ur�ené jiným zp�sobem 

oce�ování podle § 2, které stanoví vyhláška.“

5.2 PODLE OCE�OVACÍ VYHLÁŠKY 

Metoda podle § 3 oce�ovací vyhlášky se použije, pokud pozemek není uveden 

v cenové map� nebo pokud spl�uje podmínky § 2 odstavce 2.  

Pozemek se ocení násobkem vým�ry pozemku a základní ceny za m2 upravené (ZCU) 

o vliv polohy a další vlivy p�sobící zejména na využitelnost pozemk� pro stavbu. 

Stavební pozemek neocen�ný v cenové map� stavebních pozemk�

Základní cena stavebního pozemku evidovaného v katastru nemovitostí v druhu 

pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í nebo pozemku k tomuto ú�elu již užívaného se ur�í pro 

a) vyjmenované obce, nebo její oblasti v tabulce �. 1 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce 

uvedenou základní cenou ZC v K� za m2, 
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b) obce nevyjmenované v tabulce �. 1 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce podle vzorce: 

kde 

ZC ...........základní cena stavebního pozemku v K� za m2, 

ZCv ..........základní cena ZC stavebního pozemku v K� za m2 uvedená v tabulce �. 1 

p�ílohy �. 2 k této vyhlášce 

O1 ............koeficient velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v 

tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce, 

O2 ............koeficient hospodá�sko-správního významu obce, ve které se stavební 

pozemek nachází, uvedený v tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce, 

O3 ............koeficient polohy obce, ve které se stavební pozemek nachází, uvedený v 

tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce, 

O4 ............koeficient technické infrastruktury v obci, ve které se stavební pozemek 

nachází, uvedený v tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce, 

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

uvedený v tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce, 

O6 ............koeficient ob�anské vybavenosti v obci, ve které se stavební pozemek 

nachází, uvedený v tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce. 

Základní cena upravená (ZCU) stavebního pozemku evidovaného v katastru 

nemovitostí v druhu pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í nebo pozemku k tomuto ú�elu již 

užívaného a pozemky v jednotném funk�ním celku s ním se ur�í, není-li dále stanoveno jinak, 

podle vzorce: 

kde 

ZC ...........základní cena stavebního pozemku obce v K� za m2 ur�ená podle § 3, 

ZCU ........základní cena upravená stavebního pozemku v K� za m2, 

I ...............index cenového porovnání zjišt�ný podle: 
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kde 

IT .............index trhu, který se ur�í podle vzorce 

IO .............index omezujících vliv� pozemku, který se 

Ip ..............index polohy, který se ur�í podle vzorce 

Cena zjišt�ná �iní nejmén� pro zastav�né pozemky 20 K� za m2, pro nezastav�né 

pozemky 10 K� za m2.32

6 METODY OCE�OVÁNÍ STAVEB  

Podle Zákona o oce�ování majetku se majetek oce�uje obvyklou (tržní) cenou (tj. 

porovnáním), pokud tento zákon nestanoví jiný zp�sob oce�ování. 

Pro daný druh stavby ur�í tento jiný zp�sob ocen�ní oce�ovací vyhláška. 

U jednotlivých zp�sob� oce�ování staveb jsou uvedeny stavby, které by se mohly

týkat tématu diplomové práce (budova, rodinný d�m a jednotka). Budova je v katastru 

nemovitostí vedena jako rodinný d�m, obsahuje ordinace léka��, kancelá�e a byt. 

V následujících kapitolách budou popsány vybrané zp�soby tržního oce�ování a 

oce�ování podle cenových p�edpis�, které se mohou týkat tématu práce. 

                                                

32 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�, § 3 
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6.1 OCE�OVÁNÍ TRŽNÍ 

Porovnávací metoda (komparativní) 

Porovnávací metoda je �azena mezi nejp�esn�jší metody. Odráží aktuální situaci na 

realitním trhu. Konkrétní objekt se srovnává s podobnými nemovitými v�cmi, které jsou 

aktuáln� na realitním trhu nabízeny nebo s objekty s již realizovanými prodeji v posledních 

letech. Dále se definují srovnávací kritéria, mezi kterými bývá velikost, lokalita, stavebn�

technický stav a další. Pro tento zp�sob ocen�ní je pot�eba, aby si znalec nebo odhadce 

vytvo�il vlastní databázi nemovitostí a stále sledoval vývoj cen. Nevýhodou této metody je, že 

inzerované nabízené ceny se mohou výrazn� lišit od realizovaných prodej�.  

6.2 OCE�OVÁNÍ PODLE CENOVÉHO P�EDPISU 

6.2.1 OCE�OVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZP�SOBEM (§ 34) 

Cena stavby porovnávacím zp�sobem se ur�uje u staveb, které vyhovují podmínkám 

uvedeným v § 35 (rodinný d�m) až 37, podle vzorce: 

kde 

CSp .........cena stavby ur�ená porovnávacím zp�sobem, 

OP ..........obestav�ný prostor v m3, 

ZCU .......základní cena upravená stavby v K� za m3, 

IT ............index trhu, který se ur�í podle § 4 odst. 1, 

IP .............index polohy pozemku, na kterém se nachází stavba podle § 4 odst. 1. 

OCEN�NÍ RODINNÉHO DOMU (§ 35) 

Cena porovnávacím zp�sobem se zjiš�uje u dokon�eného rodinného domu, rekrea�ní 

chalupy nebo rekrea�ního domku, vymezených v § 13 odst. 3, 6 a 7, s výjimkou t�ch, které 

pat�í k p�vodní zem�d�lské usedlosti, o obestav�ném prostoru do 1 100 m3 v�etn�. 
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Základní cena upravená (ZCU) rodinného domu, rekrea�ní chalupy nebo rekrea�ního 

domku se ur�í podle vzorce: 

kde 

ZCU .......základní cena upravená v K� za m3 obestaveného prostoru, 

ZC ..........základní cena v K� za m3 podle tabulky �. 1 p�ílohy �. 24 k této vyhlášce, 

IV….. index konstrukce a vybavení se stanoví podle: 

kde 

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

uvedeného v tabulce �. 2 v p�íloze �. 24 k této vyhlášce. 

 V základní cen� je zahrnuto standardní vybavení rodinného domu, rekrea�ní chalupy 

nebo rekrea�ního domku uvedené v p�íloze �. 11 k této vyhlášce. 

Cena rodinného domu, rekrea�ní chalupy nebo rekrea�ního domku, ur�ená 

porovnávacím zp�sobem, zahrnuje i cenu spole�n� užívaných venkovních úprav, uvedených v 

p�íloze �. 17 k této vyhlášce, a pop�ípad� cenu spole�n� užívaných vedlejších staveb, pokud 

sou�et vým�r jejich zastav�ných ploch není v�tší než 25 m2. 

OCEN�NÍ JEDNOTKY (§ 38) 

Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor byt�, v budov� typu 

J a K z p�ílohy �. 8 k této vyhlášce, a spoluvlastnického podílu na spole�ných �ástech 

nemovité v�ci, se ur�í podle vzorce: 

kde 

CJP..........cena jednotky porovnávacím zp�sobem v K�, 
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CBi .........cena i-tého bytu v K�, 

pCP ........cena p�íslušného podílu jednotky na pozemku v K�, 

i ..............po�adové �íslo bytu v jednotce, 

n .............po�et byt� v jednotce. 

Cena bytu porovnávacím zp�sobem se ur�uje podle vzorce: 

kde 

CBP.........cena bytu ur�ená porovnávacím zp�sobem v K�, 

PP ...........podlahová plocha v m2, 

ZCU .......základní cena upravená za m2 v K�, 

IT ............index trhu, který se ur�í podle § 4 odst. 1, 

IP .............index polohy pozemku na kterém se nachází stavba s jednotkou podle § 4 

odst. 1. 

Základní cena upravená (ZCU) se ur�í podle vzorce: 

kde 

ZCU .......základní cena upravená v K� za m2 podlahové plochy bytu, 

ZC ..........základní cena v K� za m2 podle p�ílohy �. 27 tabulky �. 1 k této vyhlášce, 

IV ............index konstrukce a vybavení se ur�í podle vzorce: 
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kde 

Vi ............hodnota kvalitativního pásma i-tého znaku indexu konstrukce a vybavení z 

tabulky �. 2 p�ílohy �. 27 k této vyhlášce. 

Cena bytu ur�ená porovnávacím zp�sobem zahrnuje i p�íslušný podíl na cen�

p�íslušenství stavby, které není stavebn� její sou�ástí, jako jsou zejména venkovní úpravy, 

studna a vedlejší stavba sloužící výhradn� spole�nému užívání. 

Spoluvlastnický podíl na pozemku �i na pozemcích a pop�ípad� na trvalých porostech 

se ocení samostatn� podle �ástí druhé a páté.33

6.2.2 OCE�OVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZP�SOBEM (§ 10) 

Nákladový zp�sob ocen�ní je uveden v § 10 oce�ovací vyhlášky. Cena stavby se zjistí 

vynásobením po�tu m�rných jednotek, ur�eného zp�sobem uvedeným v p�íloze �. 1 k této 

vyhlášce, základní cenou upravenou podle p�íslušného ustanovení této vyhlášky v závislosti 

na ú�elu užití stavby. 

kde 

CS........... cena stavby v K�, 

CSN..........cena stavby v K� ur�ená nákladovým zp�sobem, 

pp............ koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu, který se ur�í podle 

vzorce: 

  

kde 

IT .............index trhu podle § 4 odst. 1, 

                                                

33 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. 
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IP ..............index polohy podle § 4 odst. 1. 

Cena stavby nákladovým zp�sobem se zjistí podle vzorce: 

kde 

CSN ..........cena stavby v K� ur�ená nákladovým zp�sobem, 

ZCU ........základní cena upravená v K� za m�rnou jednotku, kterou ur�uje druh a ú�el     

užití stavby podle § 11 až 21, 

Pmj............po�et m�rných jednotek stavby, 

o ..............opot�ebení stavby v %, 

OCEN�NÍ BUDOVY  A HALY (§ 12) 

Jako budova se oce�uje stavba, kterou nelze za�adit podle ú�elu jejího užití mezi 

stavby oce�ované podle § 13 až 22 (tj. stavba, která není: rodinný d�m, rekrea�ní chalupa, 

garáž, vedlejší stavba, inženýrská stavba, studna nebo h�bitovní stavba). Pokud je budova 

stavbou, jejíž zastav�ná plocha �iní nejmén� 150 m2, o jednom nebo více podlažích, ve 

kterých souhrn jednotlivých volných vnit�ních prostor� vymezených svislými konstrukcemi, 

podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných st�ešních konstrukcí, o velikosti každého 

prostoru nejmén� 400 m3, �iní více než dv� t�etiny obestav�ného prostoru stavby, je 

považována za halu; za svislé konstrukce vymezující vnit�ní volné prostory se nepovažují 

vnit�ní samostatné podp�rné ty�ové prvky, jako jsou zejména sloupy a pilí�e. 

Základní cena upravená pro budovy a haly uvedené v p�ílohách �. 8 a 9 k této vyhlášce 

se ur�í podle vzorce: 

kde 

ZCU ........základní cena upravená v K� za m3 obestav�ného prostoru stavby, 

ZC ...........základní cena v K� za m3 obestav�ného prostoru pro budovy uvedené v 

p�íloze �. 8, pro haly uvedené v p�íloze �. 9 k této vyhlášce, 
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K1 ............koeficient p�epo�tu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v 

p�íloze �. 10 k této vyhlášce, 

K2 ............koeficient p�epo�tu základní ceny podle velikosti pr�m�rné zastav�né 

plochy podlaží v objektu, pop�ípad� samostatn� oce�ované �ásti, se vypo�te podle 

vzorce: 

kde 

0,92 a 6,60 ..konstanty, 

PZP .........pr�m�rná zastav�ná plocha v m2, 

K3 ............koeficient p�epo�tu základní ceny podle pr�m�rné výšky podlaží v objektu, 

pop�ípad� samostatn� oce�ované �ásti podle vzorce pro budovy 

pro haly 

ne však mén� než 0,60, 

kde 

v ..............pr�m�rná výška podlaží v m, 

K4 ............koeficient vybavení stavby se vypo�te podle 

Vzorce 

kde 

n ..............sou�et cenových podíl� konstrukcí a vybavení, uvedených v p�íloze �. 21 v 

tabulce �. 1 pro budovy, v tabulce �. 2 pro haly k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, 
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snížený o sou�et objemových podíl� konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, 

ur�ených z uvedených tabulek. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozp�tím od 0,80 do 1,20, které lze p�ekro�it jen 

výjime�n� na základ� zd�vodn�ní, kterým je zejména fotodokumentace. 

K5 ............koeficient polohový uvedený v tabulce �. 1 v p�íloze �. 20 k této vyhlášce, 

Ki .............koeficient zm�ny cen staveb uvedený v p�íloze �. 41 k této vyhlášce, 

vztažený k cenové úrovni roku 1994. 

OCEN�NÍ RODINNÉHO DOMU (§ 13) 

Základní cena upravená rodinného domu, rekrea�ní chalupy a rekrea�ního domku, 

jejichž obestav�ný prostor je v�tší než 1 100 m3 nebo jde-li o p�vodní zem�d�lskou usedlost 

nebo není-li pro n� v tabulce �. 1 v p�íloze �. 24 k této vyhlášce stanovena základní pr�m�rná 

cena nebo jsou-li tyto stavby rozestav�né, se ur�í podle vzorce: 

kde 

ZCU .......základní cena upravená v K� za m3 obestav�ného prostoru, 

ZC ..........základní cena v K� za m3 obestav�ného prostoru podle p�ílohy �. 11 k této 

vyhlášce, 

K4 ...........koeficient vybavení stavby se vypo�te podle vzorce: 

kde 

n .............sou�et cenových podíl� konstrukcí a vybavení, uvedených v tabulce �. 3 v 

p�íloze �. 21 k této vyhlášce, s nadstandardním vybavením, snížený o sou�et cenových podíl�

konstrukcí a vybavení s podstandardním vybavením, ur�ených z uvedených tabulek. 

Výše koeficientu K4 je omezena rozp�tím od 0,80 do 1,20, které lze p�ekro�it jen 

výjime�n� na základ� zd�vodn�ní, kterým je zejména fotodokumentace, vý�et a podrobný 

popis jednotlivých konstrukcí a vybavení v podstandardním, resp. nadstandardním provedení; 

pro ú�ely výpo�tu K4. 
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K5 ...........koeficient polohový uvedený v tabulce �. 1 v p�íloze �. 20 k této vyhlášce, 

Ki ............koeficient zm�ny cen staveb podle p�ílohy �. 41 k této vyhlášce, vztažený 

k cenové úrovni roku 1994. 

OCEN�NÍ JEDNOTKY (§ 21) 

Cena jednotky se zjistí vynásobením po�tu m2 podlahové plochy, ur�eného zp�sobem 

uvedeným v p�íloze �. 1 k této vyhlášce, základní cenou upravenou podle odstavc� 2 až 6. 

Cena jednotky, kterou je byt, nebo která zahrnuje byt nebo soubor byt�, ve stavbách 

neuvedených v p�íloze �. 8 k této vyhlášce pod typem J, K, nebo kterou je nebytový prostor, 

nebo která zahrnuje nebytový prostor nebo soubor nebytových prostor� a cena jednotky, která 

zahrnuje soubor byt� a nebytových prostor�, nebo rozestav�ná jednotka, se ur�í nákladovým 

zp�sobem podle vzorce: 

kde 

CJN ............cena jednotky ur�ená nákladovým zp�sobem v K�, 

CBi .........cena i-tého bytu nebo nebytového prostoru v K�, 

pCP ........cena p�íslušného podílu jednotky na pozemku v K�, 

n .............po�et byt� nebo nebytových prostor� v jednotce. 

Cena bytu nebo nebytového prostoru se ur�í podle vzorce: 

kde 

CB ..........cena bytu nebo nebytového prostoru, 

PP ...........podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru, 

ZCU .......základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru. 
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Základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru se ur�í podle vzorce 

kde 

ZCU .......základní cena upravená bytu nebo nebytového prostoru v K� za m2, 

ZC ..........základní cena bytu nebo nebytového prostoru v K� za m2, uvedená 

a) u rodinného domu v p�íloze �. 11 k této vyhlášce, 

b) u budovy a haly v p�ílohách �. 8 a 9 k této vyhlášce, 

K1 ...........koeficient p�epo�tu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v p�íloze 

�. 10 k této vyhlášce. U bytu nebo nebytového prostoru v rodinném dom� se použije 

koeficient 

K1=1,000, 

K4 ...........koeficient vybavení stavby podle vzorce: 

n .............sou�et cenových podíl� konstrukcí a vybavení uvedených v tabulkách 

K5 ...........koeficient polohový uvedený v tabulce �. 1 v p�íloze �. 20 k této vyhlášce, 

Ki ............koeficient zm�ny cen staveb uvedený v p�íloze �. 41 k této vyhlášce, 

vztažený k cenové úrovni roku 1994.34

                                                

34 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�
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6.2.3 OCE�OVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A 

VÝNOSOVÉHO ZP�SOBU (§ 31) 

Kombinací nákladového a výnosového zp�sobu se oce�uje stavba, jejíž cena se ur�í 

nákladovým zp�sobem podle § 12, pokud k datu ocen�ní: 

a) je celá stavba pronajatá, 

b) je �áste�n� pronajatá, jde-li o stavbu, nebo její p�evažující �ást, typu F, H, J, K, R,  

S, Z podle p�ílohy �. 8 k této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle p�ílohy �. 9 k této 

vyhlášce, 

c) není stavba pronajatá, ale jde o stavbu typu F, H, J, K, R, S, Z podle p�ílohy �. 8 k 

této vyhlášce, nebo typu C, I, J podle p�ílohy �. 9 k této vyhlášce a její stavebn�

technický stav pronajmutí umož�uje. 

Nájemné za nepronajaté plochy se ur�í ve výši obvyklého nájemného. Nelze-li pro 

ú�el užití stavby obvyklé nájemné v míst� objektivn� zjistit, ocení se tato stavba nákladovým 

zp�sobem podle �ásti t�etí hlavy I. 

Je-li nájemné v nájemní smlouv� stanoveno pro více staveb, které netvo�í p�íslušenství 

k jiným nemovitým v�cem nebo jsou sou�ástí r�zných nemovitých v�cí bez jeho rozlišení na 

jednotlivé stavby, oce�ují se tyto stavby, jako by nebyly pronajaté. 

Je-li nájemní smlouvou spolu se stavbou oce�ovanou podle odstavce 1 písm. a) 

pronajato i p�íslušenství bez rozlišení nájemného, zahrne se do ocen�ní kombinací 

nákladového a výnosového zp�sobu. 

Slouží-li p�íslušenství nejen stavbám oce�ovaným kombinací nákladového a 

výnosového zp�sobu, ale i stavbám oce�ovaným jiným zp�sobem, zahrne se do ocen�ní 

kombinací nákladového a výnosového zp�sobu pouze tehdy, p�evažuje-li jeho užití pro stavbu 

oce�ovanou tímto zp�sobem, není-li v nájemní smlouv� uvedeno jinak. 

Pokud stavby, které jsou kulturní památkou, spl�ují podmínky podle odstavce 1 písm. 

a), ocení se kombinací nákladového a výnosového zp�sobu, krom� národních kulturních 

památek a památek UNESCO. 
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Výpo�et ceny kombinací nákladového a výnosového zp�sobu stavby je uveden v 

p�íloze �. 23 v tabulce �. 2 podle zat�íd�ní do skupiny v tabulce �. 1 k této vyhlášce na základ�

analýzy rozvoje nemovitosti.35

6.2.4 CENA NEMOVITÝCH V�CÍ UR�ENÁ VÝNOSOVÝM ZP�SOBEM           

(§ 32) 

Cena nemovitých v�cí ur�ená výnosovým zp�sobem uvedených v § 31 se ur�í podle 

vzorce: 

kde 

CV ..........cena ur�ená výnosovým zp�sobem v K�, 

N ............ro�ní nájemné v K� za rok, upravené podle následujících odstavc�, 

p .............míra kapitalizace v procentech uvedená v p�íloze �. 22 k této vyhlášce; u 

staveb s víceú�elovým užitím se použije míra kapitalizace podle p�evažujícího ú�elu 

užití; jsou-li podíly ú�elu užití shodné a míra kapitalizace rozdílná, použije se vyšší 

míra kapitalizace. 

Ro�ní nájemné se ur�í z nájemní smlouvy nebo z jiných doklad� o placení nájemného. 

Nejsou-li doklady o placení nájemného k dispozici nebo je-li v nich nájemné nižší než 

obvyklé, ur�í se nájemné ve výši obvyklé ceny podle § 2 odst. 1 zákona o oce�ování majetku. 

Výše obvyklého nájemného musí být doložena.  

Ro�ní nájemné je sou�tem nájemného za všechny pronajmutelné podlahové plochy 

stavby v pr�b�hu posledních dvanácti m�síc�. 

Celková podlahová plocha stavby se ur�í jako sou�et vým�r podlahových ploch 

jednotlivých podlaží v �len�ní podle skute�ného ú�elu užití, p�i�emž se do ní nezapo�ítávají 

podlahové plochy spole�ných prostor staveb, jako jsou chodby, schodišt�, p�ípadn� p�dy, 

sklepy, prádelny, sušárny, kotelny a podobn�, pokud nejsou uvedeny v nájemní smlouv�.  

                                                

35 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�
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Celková podlahová plocha se sníží o podlahovou plochu nepronajatých prostor, jejichž 

stavebn� technický stav neumož�uje užívání nebo jejich stavebn� technické provedení je 

speciální a v míst� není p�edpoklad jejich pronajmutí, a to pouze na základ� zd�vodn�ní, 

kterým je zejména fotodokumentace, vý�et a podrobný popis t�chto prostor. K jednotlivým 

pronajmutelným plochám v �len�ní podle podlaží se uvede výše nájemného za m2. 

Do ro�ního nájemného se nezahrnují ceny služeb poskytovaných s užíváním 

pronajatých nemovitostí. 

Ro�ní nájemné za celou stavbu podle odstavce 2 se sníží o 40 % a o nájemné z 

pozemku, je-li stavba samostatnou nemovitou v�cí, pop�ípad� je-li sou�ástí práva stavby.   

Pokud nájemné z pozemku nebylo sjednáno, nebo pokud je stavba sou�ástí pozemku, 

sníží se o 5 % z ceny pozemku, ur�ené podle cenové mapy stavebních pozemk� nebo podle § 

4 odst. 1. P�i výpo�tu se vychází pouze ze skute�n� zastav�ných ploch stavbami oce�ovanými 

podle § 31 odst. 1. P�itom platí, že celková výše odpo�tu nesmí být vyšší než 50 % z ro�ního 

nájemného podle odstavce 2. 

Ustanovení § 31 a 32 se použijí i v p�ípad�, že je nemovitá v�c propachtovaná.36

7 POPIS LOKALITY 

7.1 HE�MAN�V M�STEC 

Obr. �. 1 – Nám�stí Míru v He�manov� M�stci37

                                                

36 Vyhláška �. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oce�ování majetku (oce�ovací vyhláška), ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�
37 Google [vyhledáva�]. Google Inc., 2014 [cit. 18. 4. 2012]. Dostupné na: 
<http://www.google.cz/maps/place/He�man�v+M�stec/>. 
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M�sto He�man�v M�stec se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. M�sto má 

4830 obyvatel38. Nachází se 10 km od Chrudimi a 16 km od Pardubic.

M�sto je v mikroregionu Chrudimsko centrem ob�anské vybavenosti a pracovních 

p�íležitostí spádového území. Ve své centrální zón� (kolem nám�stí Míru a Masarykova 

nám�stí) jsou umíst�ny nejvýznamn�jší budovy m�stského charakteru, kostel, fara, stará 

radnice, budova školy a m�stský ú�ad. Jsou zde též soust�ed�ny jak obchodní za�ízení se 

základním zbožím, tak i specializované prodejny. V centrální zón� nalezneme n�kolik 

provozoven ve�ejného stravování, ubytování, služby, kulturní objekty (kino, knihovnu), 

zdravotní st�edisko, domov d�chodc�. Ze sportovních za�ízení je v He�manov� M�stci 

sportovní hala v areálu navazujícím na sokolovnu, dále jízdárna – h�eb�ín, fotbalové h�išt� a 

tenisové kurty. V místní �ásti Konopá� je areál koupališt� a camping. K m�stu náleží místní 

�ásti Chot�nice, Radlín, Konopá�, Nový Dv�r a Doubrava.39

V t�sné blízkosti nám�stí (naproti Masarykova nám�stí) se nachází zámek s rozsáhlým 

parkem. Zámek funguje v sou�asné dob� jako domov pro seniory. 

Obr. �. 2 – Zámek v He�manov� M�stci40   Obr. �. 3 – Zámecký park v He�manov� M�stci41

                                                
38 Portál �eského statistického ú�adu [online], 2014 [cit. 2018-04-18]. Dostupné na:                                                 
< http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1302-13-r_2013>. 
39 Portál http://www.hermanomestecky.navstevnik.cz [online], 2014 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: 

<http://www.hermanomestecky.navstevnik.cz/o-meste/zakladni-informace/>. 
40 Portál www.znackakvality.info [online], 2014 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: 
http://www.znackakvality.info/certifikovana-zarizeni/domov-pro-seniory-hermanuv-mestec-praha/>. 
41 Portál www.botany.cz [online], 2014 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: http://botany.cz/cs/hermanuv-
mestec//>. 
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8 CHARAKTERISTIKA OCE�OVANÝCH NEMOVITÝCH 

V�CÍ 

8.1 POZEMEK 

P�edm�tem ocen�ní je pozemek parcelní �íslo st. 397 v katastrálním území He�man�v 

M�stec, sou�ástí pozemku je budova �. p. 41 na Masarykov� nám�stí v He�manov� M�stci 

(okres Chrudim). Pozemek se nachází na Masarykov� nám�stí naproti zámku ve vzdálenosti 

100 m od centra m�sta (nám�stí Míru). Vým�ra pozemku je 535 m2. Druh pozemku je 

zastav�ná plocha a nádvo�í. Na �ásti pozemku stojí oce�ovaná budova, zbývající �ást funguje 

jako zahrada. Na pozemku nejsou žádné trvalé porosty. Pozemek je rovinný orientován na 

severovýchod. 

              

Obr. �. 4 – Vý�ez z katastrální mapy42            Obr. �. 5 – Stávající stav pozemku43       

                                                

42
Parcela ozna�ena mod�e [online], 2014 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: 

<http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/>. 
43

Fotografie z archívu autora. 
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8.2 BUDOVA 

Obr. �. 6 – Pohled z ulice - stávající stav44      Obr. �. 7 – Pohled ze zahrady - stávající stav45

 P�edm�tem ocen�ní je budova �.p. 41 na Masarykov� nám�stí v He�manov� M�stci. 

Masarykovo nám�stí se nachází asi 100 metr� od centra m�sta, které tvo�í Nám�stí Míru. 

Objekt má �ty�i podlaží, jedno podzemní, t�i nadzemní a p�du. 

Budova se nachází v památkové zón�. 

Vstup do objektu je �ešen p�es pr�jezd ve vlastnictví souseda, na který se ale váže 

v�cné b�emeno ch�ze a jízdy v prosp�ch oce�ovaného objektu. 

V sou�asné dob� jsou v objektu dv� ordinace léka��, t�i kancelá�e a jeden byt, suterén 

je bez využití. Objekt má pozitivní rozvojové možnosti, možnost p�dní vestavby. 

8.2.1 Popis stávajícího stavu objektu 

Budova byla postavena roku 1940. Budova prošla celkovou rekonstrukcí v roce 1972. 

Od této doby do roku 2014 nebyla na objektu krom� ordinací a kancelá�í provád�na �ádná 

údržba. 

                                                

44 a 38 Fotografie z archívu autora, fotografie ze za�átku roku 2014 s již vym�n�nými plastovými okny 

(p�vodn� byla okna d�ev�ná na celém objektu) 
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Poškození  

V objektu jsou trhliny ve vnit�ních omítkách, poškozená fasáda ze strany zahrady z 

d�vodu chyb�jící hydroizolace základ�. Dalším problémem je pr�hyb krovu a zvýšená 

vlhkost v konstrukci st�echy z d�vodu zatékání. 

Celkový technický stav 

Dobrý bez statických trhlin. 

Dispozi�ní �ešení 

Budova je celá podsklepená. Vstup do objektu je z pr�jezdu. Pr�jezd je ve vlastnictví 

souseda a vázne na n�j v�cné b�emeno ch�ze a jízdy, které je zapsáno v katastru nemovitostí. 

V 1.NP oce�ované budovy je centrální chodba, ze které je p�ístupné schodišt� v zadní �ásti 

domu, hygienické za�ízení a dva pronajaté celky. Ve 2.NP je op�t centrální chodba, ze které je 

p�ístupné schodišt�, hygienické za�ízení a t�i kancelá�e. V každé ordinaci a kancelá�i je 

umyvadlo. Dv� kancelá�e ve 2.NP nejsou pronajaty, ale pronajmutelné jsou.

Ve 3.NP je umíst�n byt o velikosti 4+1. Je zde samostatné WC, koupelna s vanou a 

elektrickým bojlerem. 

Nad bytem je p�da. 
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Obr. �. 8 – Chodba 2.NP - stávající stav46              Obr. �. 9 – WC 2.NP - stávající stav 

Obr. �. 10 – Byt 3.NP - stávající stav                        Obr. �. 11 – WC byt 3.NP - stávající stav           

Obr. �. 12 – Pokoj bytu 3.NP - stávající stav        Obr. �. 13 – P�da - stávající stav             

                                                

46 Fotografie použité na této stran� jsou z archívu autora, na obrázku �. 9 je už v pokoji vym�n�no nové 

plastové okno. 
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Základové konstrukce 

Základy budovy jsou tvo�eny železobetonovými pasy bez použití hydroizolace.  

Svislé konstrukce 

 Obvodové zdivo je z pálených cihel o tlouš�ce 45 cm. 

 P�í�ky jsou z pálených cihel o tlouš�ce 10 až 15 cm. 

Technický stav je dobrý. 

Komíny 

Objekt má �ty�i komíny zd�né z plných cihel. Komíny jsou nevyužívané a ve špatném 

stavu. Zdivo se drolí a odpadává. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Technický stav je dobrý. 

Schodišt�

Schodišt� je železobetonové monolitické v dobrém stavu. 

St�echa 

St�ešní konstrukce je tvo�ena kombinací sedlové a stanové st�echy. Krytinu tvo�í 

profilovaný plech. Vlhkostní mapy na povrchu tém�� všech st�ešních trám� nazna�ují 

zatékání net�snostmi ve st�ešní krytin�. Krokve mají velké pr�hyby. Technický stav krytiny i 

nosné konstrukce je špatný. 

Izolace 

Hydroizolace nebyla provedena. 

Tepelné izolace nejsou provedeny. 

Výpln� otvor�

Okna jsou d�ev�ná dvojitá. Technický stav je špatný. 

Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né, n�které jsou se sklen�nou výplní. Technický stav je dobrý. 
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Podlahy 

Betonové mazaniny v 1.NP a 2.NP jsou v dobrém stavu. Mazaniny ve 3.NP v byt�

jsou popraskané a nerovné. 

Podlahová krytina v objektu je tvo�ena PVC. Na chodbách a v byt� je krytina 

popraskaná. 

 Na záchodech je položena keramická dlažba. 

Omítky 

V objektu jsou vnit�ní omítky vápenno cementové, které jsou v dobrém stavu. 

 Fasáda ze strany ulice je tvo�ena vápenno cementovou omítkou, ze strany zahrady je 

fasáda tvo�ena b�ízolitovou omítkou ve špatném stavu. 

Obklady 

Vnit�ní obklady v objektu jsou keramické. 

Oplechování  

Oplechování objektu je z pozinkovaných plech�, které jsou ve špatném stavu. 

Bleskosvod 

Bleskosvod objektu je ve špatném stavu. 

Napojení na p�ípojky 

 Objekt je napojen na rozvod vody, kanalizace, elekt�iny a plynu. 

 HUV spolu s vodom�rem je umíst�n v suterénu. 

 HUP s faktura�ním plynom�rem je umíst�n v nice na fasád� objektu. 

 Hlavní jisti� je umíst�n v nice v pr�jezdu. 

Záchod 

Záchody v budov� jsou splachovací. Na záchodech je odv�trání ventilátory. 

Vybavení kuchyn� v byt�

Je zde umíst�n elektrický sporák a digesto�. 
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Vytáp�ní 

Objekt má úst�ední plynové vytáp�ní. Plynový kotel je umíst�n v suterénu. 

Kanalizace 

Vnit�ní kanalizace v objektu je tvo�ena litinovými troubami, jsou ve špatném stavu. 

Vodovod 

Vnit�ní vodovod je proveden z ocelového pozinkovaného potrubí, je ve špatném stavu. 

Plynoinstalace 

Vnit�ní plynoinstalace zásobuje plynový kotel úst�edního vytáp�ní, který je umíst�n 

v suterénu. Plynoinstalace je provedena z ocelových sva�ovaných trubek. 

Projektová dokumentace  

Výkresy zachycující stávající stav objektu jsou uvedeny v p�íloze. 
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8.2.2 Popis navrženého stavu 

Navrhuji provést do konce roku 2014 celkovou rekonstrukci. Ordinací a kancelá�í se 

rekonstrukce dotkne pouze v malém rozsahu (vým�na umyvadel, v�etn� potrubí a obkladu, 

vým�na dve�í a oken). Bude provedena zm�na dispozice a rekonstrukce hygienických za�ízení 

v 1.NP a ve 2.NP, které slouží jako zázemí pro kancelá�e a ordinace. Rekonstrukce se nebude 

týkat dispozi�ního �ešení ordinací a kancelá�í.  

Stávající byt 4+1 ve 3.NP bude kompletn� p�estaven, p�ibude balkon. Do stávající 

p�dy bude nov� provedena vestavba dvou byt� 1 + kk s lodžiemi. Z d�vodu nové vestavby 

bude prodlouženo stávající schodišt�. V celé budov� bude kompletn� proveden nový rozvod 

vnit�ního vodovodu, kanalizace, plynoinstalace a elektroinstalace. Podrobn�jší popis je 

uveden v dalších kapitolách. 

Obr. �.14 – Pohled z ulice - navržený stav47    Obr. �.15 – Pohled ze zahrady - navržený stav48       

                                                

47 Vý�ez z projektové dokumentace z archívu autora. 

48 Vý�ez vizualizace z projektové dokumentace z archívu autora. 
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Obr. �. 16 – Byt 3.NP - nový stav49                      Obr. �. 17 – WC byt 3.NP - nový stav    

        

Obr. �. 18 – Pokoj bytu 3.NP - nový stav         Obr. �. 19 – Garsonka 4.NP - nový stav             

Základové konstrukce 

Strana ze zahrady bude opat�ena svislou nopovou fólií, která bude budovu �áste�n�

chránit p�ed vlhkostí. 

Svislé konstrukce 

 Obvodové a vnit�ní nosné zdivo nástavby objektu bude provedeno z pórobetonových 

tvárnic YTONG v tlouš�ce 20 cm. Obvodové zdivo bude dodate�n� zatepleno 16 cm šedého 

polystyrenu. 

                                                

49 Obrázek �. 15 až 18 je tvo�en vý�ezem z vizualizace z archívu autora. 
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 Stávající obvodové zdivo z plných cihel bude dodate�n� zatepleno 16 cm šedého 

polystyrenu. 

 P�í�ky v bytech budou nové ze sádrokartonu pop�ípad� z p�í�kovek YTONG. 

Komíny 

Všechny stávající komíny budou zbourány. Nový kotel bude mít odkou�ení p�es 

fasádu. Objekt bude bez komín�. 

Vodorovné konstrukce 

 Stávající stropní konstrukce 1.PP, 1.NP a 2.NP z�stanou beze zm�ny. Stávající 

železobetonový strop ve 3.NP bude zbourán a nahrazen novým z d�vodu zm�ny dispozice. 

Schodišt�

Stávající schodišt� bude prodlouženo o jedno podlaží. 

St�echa 

St�ešní konstrukce bude kompletn� vym�n�na z d�vodu vlhkostních poruch, zm�ny 

dispozice a nové p�dní vestavby. Stávající plechová krytina bude nahrazena z uli�ní �ásti 

skládanou krytinou z pálených tašek, ze strany zahrady bude krytina tvo�ena fóliovou 

krytinou na bázi PVC z d�vodu malého sklonu. 

Výpln� otvor�

Všechna okna budou vym�n�na za plastová okna s trojskly. 

Všechny vnit�ní dve�e budou vym�n�ny za nové d�ev�né, n�které jsou se sklen�nou 

výplní. 

Podlahy 

Podlahová krytina z PVC v 1.NP a ve 2.NP bude všude vym�n�na za novou. 

 Na záchodech a v koupelnách bude položena nová keramická dlažba. 

V pokojích byt� bude položen nový koberec. 

Omítky 

Stávající vnit�ní omítky budou lokáln� opraveny sádrou a opat�eny novou malbou. 
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Vnit�ní omítky ve 3.NP a 4.NP budou provedeny zcela nov� ze sádrové omítky. 

 Fasáda objektu ze strany ulice bude lokáln� opravena a opat�ena novým nát�rem. 

 Stávající fasáda ze strany zahrady bude lokáln� opravena, bude sloužit jako poklad pro 

zateplovací systém se strukturovanou omítkou. 

Obklady 

Všechny keramické obklady v objektu budou vym�n�ny za nové. 

Oplechování  

Oplechování bude provedeno nov� z pozinkovaného plechu. 

Bleskosvod 

Bleskosvod bude proveden nov�. 

Napojení na p�ípojky 

 Stávající p�ípojky z�stanou beze zm�ny. Objekt je napojen na stávající rozvod vody, 

kanalizace, elekt�iny i plynu. 

Záchod 

Všechny za�izovací p�edm�ty v budov� budou vym�n�ny za nové keramické 

standardního typu. Bude provedeno nové odv�trání ventilátory. 

Vybavení kuchyn� v byt�

V bytech bude umíst�n elektrický sporák s digesto�í s odtahem nad st�echu. 

Vytáp�ní 

Stávající plynový kotel v suterénu bude vym�n�n za nový plynový kotel, který bude 

umíst�n v úklidové komo�e v 1.NP. Tento kotel bude vytáp�t pouze 1.NP a 2.NP. 

Byty ve 3.NP a 4.NP budou vytáp�ny samostatnými elektrickými kotli. 

Kanalizace 

Vnit�ní kanalizace bude provedena nov�. Bude použito plastové potrubí PP typu HT. 
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Vodovod 

Vnit�ní vodovod bude proveden nov�. Bude použito plastové potrubí z PPr. 

Plynoinstalace 

Vnit�ní plynoinstalace bude provedena nov� z d�vody zm�ny umíst�ní kotle. Bude 

provedeno z ocelových sva�ovaných trubek. 

Projektová dokumentace  

Výkresy zachycující navrhovaný stav objektu jsou uvedeny v p�íloze. 
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9 VLASTNÍ OCEN�NÍ 

9.1 OCEN�NÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Pozemek  

M�sto He�man�v M�stec nemá platnou cenovou mapu pozemk�, proto bude pozemek 

st. 397 v k.ú. He�man�v M�stec ocen�n metodou podle oce�ovací vyhlášky. 

Tabulka �. 1 – Úprava základních cen stavebních pozemk�

Úprava základních cen stavebních pozemk� obcí 
nevyjmenovaných v tabulce �. 1 p�ílohy �. 2 

O1  až  O6 

Ozna�ení 
znaku 

Název znaku Popis �íslo  Hodnota 

O1
Velikost obce podle 
po�tu obyvatel 

2001 – 5000 II. 0,85 

O2
Hospodá�sko-správní 
význam obce 

Ostatní m�sta a všechny obce v okr. Praha-
východ, Praha-západ 

III. 0,85 

O3 
Poloha obce (10 km od 
Chrudimi) 

Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného 
m�sta nebo oblasti v tab. �. 1 (mimo Prahu 

a Brna) v nejkratším vymezeném úseku 
silnice do 10 km v�etn�  

IV. 1,01 

O4

Technická infrastruktura 
v obci (vodovod, 
elekt�ina, plyn, 
kanalizace) 

Elekt�ina, vodovod, kanalizace a plyn I. 1,00 

O5

Dopravní obslužnost 
obce (m�stská, 
autobusová a železni�ní 
doprava)  

M�stská hromadná doprava �i integrovaná 
doprava, železni�ní zastávka a autobusová 

zastávka 
I. 1,00 

O6
Ob�anská vybavenost 
v obci 

Komplexní vybavenost (obchod, služby, 
zdravotnická za�ízení, škola, pošta, 

bankovní (pen�žní) služby, sportovní a 
kulturní za�ízení aj.) 

I. 1,00 

Tabulka �. 2 – Index trhu

Index trhu IT - p�íloha �. 3, tabulka �. 1 

Znak 
�. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma
�íslo 
kval. 

pásma 

Doporu�ená 
hodnota 

Použitá hodnota 

1 
Situace na díl�ím 
(segmentu) trhu s 
nemovitostmi 

Nabídka odpovídá 
poptávce 

III. 0 0,00 

2 Vlastnické vztahy 

Nezastav�ný pozemek 
nebo pozemek, jehož 

sou�ástí je stavba (stejný 
vlastník) 

IV. 0,00 0,00 

( �
�

�
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3 Zm�ny v okolí Bez vlivu III. 0 0,00 

4 

Vliv právních vztah�
na prodejnost (nap�. 
prodej podílu, 
pronájem) 

Bez vlivu II. 0 0,00 

5 Povod�ové riziko 
Zóna se zanedbatelným 

nebezpe�ím výskytu 
záplav 

IV. 1,00 1,00 

Sou�et znak� �. 1 až 4 = 0,00 
Index IT = 

1,000 

Tabulka �. 3 – Index omezujících vliv� pozemku

Index omezujících vliv� pozemku IO - p�íloha �. 3, 
tabulka �. 2 

Pro pozemky zastav	né  

Znak 
�. 

Název znaku 
Popis kvalitativního 

pásma 

�íslo 
kval. 

pásma 

Doporu�ená 
hodnota 

Použitá hodnota 

1 
Svažitost pozemku a 
expozice  

Svažitost terénu 
pozemku do  15 % 

v�etn�; orientace SV 
III. 0,00 až -0,01 -0,01 

2 
Ztížené základové 
podmínky 

Neztížené základové 
podmínky 

III. 0,00 0,00 

3 Ochranná pásma Mimo ochranná pásma I. 0,00 0,00 

4 
Omezení užívání 
pozemku 

Bez omezení užívání I. 0,00 0,00 

5 
Geometrický tvar 
pozemku 

Tvar bez vlivu na 
využití 

II. 0 0,00 

6 Ostatní neuvedené Bez dalších vliv� II. 0 0,00 

Sou�et znak� �. 1 až 6 = -0,01 Index IO = 0,990 

�
=

+=
6

1

1
i
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Tabulka �. 4 – Index polohy

Index polohy IP - p�íloha �. 3, tabulka �. 3 

Pro pozemky zastav	né  

Budovy pro obchod a administrativu 

Výpo�et indexu polohy podle p�ílohy �. 3 vyhlášky �. 441/2013 Sb., tabulka �. 3 

Znak 
�. 

Název znaku Popis kvalitativního pásma
�íslo 
kval. 

pásma 

Doporu�ená 
hodnota 

Použitá hodnota 

1 

Druh a ú�el užití stavby 
(Druh hlavní stavby v 
jednotném funk�ním 
celku) 

Budovy pro obchod a 
administrativu 

I 0,60 0,60 

2 
P�evažující zástavba 
v okolí pozemku a 
životní prost�edí 

Reziden�ní zástavba I. 0,05 0,05 

3 Poloha pozemku v obci St�ed obce – centrum obce  I. 0,1 0,10 

4 
Možnost napojení 
pozemku na inženýrské 
sít�, které má obec 

Pozemek lze napojit na 
všechny sít� v obci nebo 

obec bez sítí 
I. 0,00 0,00 

5 
Ob�anská vybavenost 
v okolí pozemku 

V okolí nemovité v�ci je 
dostupná ob�anská 
vybavenost obce 

I. 0,00 0,00 

6 Dopravní dostupnost 
Komunikace (zpevn�ná) ke 

hranici pozemku, dobré 
parkovací možnosti 

VI. 0,00 0,00 

7 Hromadná doprava* 
Zastávka hromadné 

dopravy do 200 m (MHD, 
p�ím�stské linky m�st) 

V. 0,03 0,03 

8 
Poloha pozemku 
z hlediska komer�ní 
využitelnosti 

Výhodná – stavba 
s komer�ní využitelností  

III. 0,10 0,10 

9 Obyvatelstvo Bezproblémové okolí II. 0 0,00 

10 Nezam�stnanost Pr�m�rná nezam�stnanost II. 0 0,00 

11 
Vlivy ostatní 
neuvedené 

Bez dalších vliv� II. 0 0,00 

   Sou�et znak� �. 2 až 11     
  

0,28 

  Povolené maximum (p�íloha �. 3, text za tab. �. 3)     -0,80 

  Použitá hodnota       0,28 

  Index polohy IP        0,768 

)1(
11

2
1 �
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                         Tabulka �. 5 – Ocen�ní pozemku

Ocen	ní stavebního pozemku v obci nebo její oblasti,  nevyjmenované v tabulce �. 1 v p�íloze �. 2 k 
oce
ovací vyhlášce �. 441/2013 Sb. 

Podle § 4 odst. 1 oce�ovací vyhlášky se ocení stejnou cenou pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v 
druhu pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í nebo pozemku k tomuto ú�elu již užívaný a pozemky v jednotném 

funk�ním celku s ním. Podle § 9 odst. 5 zákona �. 151/1997 Sb. se pro ú�ely oce�ování pozemek posuzuje 
podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí; p�i nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a 

skute�ným stavem se vychází p�i oce�ování ze skute�ného stavu.  

Podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona �. 151/1997 Sb. jednotným funk�ním celkem se rozum�jí pozemky v druhu 
pozemku zahrady nebo ostatní plochy, které souvisle navazují na pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v 

druhu pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í se stavbou, se spole�ným ú�elem jejich využití. V jednotném 
funk�ním celku m�že být i více pozemk� druhu pozemku zastav�ná plocha a nádvo�í. 

Kraj     Pardubický 

Okres     Chrudim 

Obec (m�stská �ást)     He�man�v M�stec 

Typ obce     M�sto 

Po�et obyvatel obce dle Malého lexikonu obcí     4 830

Katastrální území     He�man�v M�stec 

Pozemek   p.�. st. 397 

Vým�ra pozemku (nebo jeho oce�ované �ásti)   m2 535 

Druh pozemku dle KN     Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Druh pozemku dle skute�nosti     Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele     Budova 

Jedná se o stavbu oce�ovanou podle § 13 (RD 
nákladov�), 14 (chaty nákladov�), 35 (RD porovn.) 
nebo 36 (chaty porovn.) - § 5 odst. 6, pro ev. 
reduk�ní koeficient R 

  ano/ne ne 

V kladném p�ípad� sou�et vým�r všech pozemk� ve 
funk�ním celku se stavbou oce�ovanou podle § 13, 
14, 35 a 36, pop�ípad� s jejich p�íslušenstvím 

vp m2 0 

Pokud sou�et vým�r všech pozemk� ve funk�ním 
celku se stavbou oce�ovanou podle § 13, 14, 35 a 
36, pop�ípad� s jejich p�íslušenstvím je v�tší než 
1000 m2, koeficient 

R  -- 1,000 

Položka z p�ílohy �. 1 tabulky �. 1 vyhlášky     Chrudim 

Základní cena z p�ílohy �. 2 tabulky �. 1 vyhlášky ZCV K�/m2 870,00 

Výpo�et základní ceny u obcí nevyjmenovaných (§ 4 odst. 1)   

Koeficienty velikosti obce, ve které se stavební pozemek nachází, 
uvedené v tabulce �. 2 v p�íloze �. 2 k této vyhlášce 

  

O1………koeficient velikosti obce 0,85 

O2………koeficient hospodá�sko-správního významu obce 0,85 

O3………koeficient polohy obce 1,01 

O4………koeficient technické infrastruktury v obci 1,00 

O5………koeficient dopravní obslužnosti obce 1,00 

O6………koeficient ob�anské vybavenosti v obci 1,00 
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Základní cena  ZC = ZCV × O1 × O × O3 × O4 × O5 × O6 K�/m2 634,86 

Výpo�et základní ceny upravené (§ 4 odst. 1)       

Index trhu (p�íloha �. 3 tab. 1) IT  -- 1,000 

Index omezujících vliv� pozemku (p�íloha �. 3 tab. 
2) 

IO  -- 0,990 

Index polohy (p�íloha �. 3 tab 3 pro pozemky 
zastav�né nebo ur�ené pro stavby reziden�ní, pro 
rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a 
administrativu, nebo tab. 4 - garáže, pro výrobu, pro 
sklady, dopravu a spoje a pro zem�d�lství) 

IP  -- 0,768 

Index cenového porovnání    I = IT × IO × IP I  -- 0,760 

Základní cena upravená     ZCU = ZC × I   K�/m2 482,49 

Posuzuje se JFC jako pozemek nezastav�ný, ur�ený 
k zastav�ní? (§ 4 odst. 2 - krát 0,80)  

  ano / ne ne, jako zastav�ný 

Základní cena upravená po zohledn�ní (ne)zastav�ní   K�/m2 482,49 

Koeficient redukce na vým�ru pozemk� ve 
funk�ním celku (§ 5 odst. 5) 

    1,00 

Základní cena upravená (minimum: 30 K�/m2) ZCU K�/m2 482,49 

Vým�ra pozemku (resp. jeho oce�ované �ásti)   m2 535 

Cena pozemku bez staveb   K� 258 132,15 
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9.1.1 KOMBINACE NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO OCEN�NÍ 

BUDOVY VE STÁVAJÍCÍM STAVU 

Budova  

Budova je v katastru nemovitostí evidována jako rodinný d�m.  

Podle zákona o oce�ování majetku50 se vychází p�i oce�ování ze skute�ného užití 

stavby. P�i nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skute�ným stavem 

platí, že stavba je ur�ena k ú�elu, pro který je svým stavebn� technickým uspo�ádáním 

vybavena. 

Podlahová plocha na trvalé rodinné bydlení v objektu je menší než podlahová plocha 

ur�ená pro komer�ní využití. Stavba tedy nespl�uje definici rodinného domu z oce�ovací 

vyhlášky, že více než polovina podlahové plochy stavby odpovídá požadavk�m na trvalé 

rodinné bydlení.  

V budov� jsou umíst�ny ordinace praktických léka��, kancelá�e a byt.  

Tabulka �. 6 – Podlahové plochy v budov�  

Popis 

Stávající stav 

podlahová plocha podíl 

m2 % 

Byty 114,44 30 

Ordinace 118,15 31 

Kancelá�e 146,01 39 

Celkem 378,60 100 

Stavba bude tedy oce�ována jako budova a ne jako rodinný d�m. 

                                                

50 Zákon �. 151/1997 Sb. o oce�ování majetku, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, § 3 odst. 2 
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Podle CZ-CC jsem zat�ídil budovu takto: 

       Tabulka �. 7 – Zat�íd�ní budovy podle CZ-CC- stávající stav

Zat�íd	ní budovy podle CZ-CC – stávající stav  

Typ užití 
Podíl na celkové využitelné 

T�ída      CZ-CC podlahové ploše v % 

Byty 30 1110 

Ordinace 31 1264 

Kancelá�e 39 1220 

    

Budova bude klasifikována   

v sekci 1 Budovy 

v oddílu 12 Budovy nebytové (70 % celkové 
využitelné podlahové plochy) 

ve skupin� 122 Budovy administrativní 

v t�íd� 1220 Budovy administrativní 

v podt�íd� 122019 Budovy administrativní ostatní 

Podle CZ-CC je tedy budova za�azena dle p�evažujícího využití podlahové plochy do 

budov administrativních ostatních. 

    Tabulka �. 8 – Výpo�et vým�r (ZP, OP) - celý objekt - stávající stav 

1.PP       délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Základní �ást (sv�tlá výška je 2,2 m,     2,50 153,27 383,18 
výška podlaží je 2,2 + 0,3 = 2,5 m)           
                  

Celkem 1.PP           153,27 383,18 

1.NP       délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Základní �ást (sv�tlá výška je 3,25 m,     3,65 153,27 559,44 
výška podlaží je 3,25 + 0,4 = 3,65 m)           
                  

Celkem 1.NP           153,27 559,44 

2.NP       délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Základní �ást (sv�tlá výška je 3,25 m,     3,65 153,27 559,44 
výška podlaží je 3,25 + 0,4 = 3,65 m)           
                  

Celkem 2.NP           153,27 559,44 
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Zast�ešení (výška podlaží s bytem je 2,45+0,3 
=2,75 m) 

délka ší�ka výška ZP OP 

�ást m m m m2 m3

                    
pr�m�rná výška p�dní nadezdívky 0,6 m       0,60 153,27 91,96 
výška h�ebene jehlanové st�echy nad nadezdívkou 
je 6,3 m 

    6,30 153,27 321,87 

zbylé �ásti sedlové st�echy              91,80 
�ást se schodišt�m           3,60   27,30 

Celkem zast�ešení               532,93 

Díl�í (další 
p�ipo�itatelný) 
OP 

      délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Balkon I v 
2.NP 

          1,00 2,27 2,27 

Balkon II v 2.NP         1,00 3,51 3,51 

viký�e (18 + 2x1,95 + 3,96)           25,86 

Celkem díl�í OP           5,78 31,64 

Rekapitulace           ZP OP 

              m2 m3

1. podzemní podlaží           153,27 383,18 
    podezdívka               
1. nadzemní podlaží           153,27 559,44 
2. nadzemní podlaží           153,27 559,44 
zast�ešení v�. podkroví           532,93 
díl�í OP             - 31,64 

Celkem             153,27 2 066,62

Pr�m	rná výška podlaží (ZP 1.PP*výška 1.PP + ZP 1.NP*výška 1.NP +ZP 2.NP*výška 
2.NP +  ZP podkroví*výška podkroví / suma ZP) 

m 

3,14 

Pr�m	rná zastav	ná plocha podlaží (suma ZP / po�et podlaží)     m2

                153,27 
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Tabulka �. 9 –Nákladový zp�sob – stávající stav 

Výpo�et ceny - budova He�man�v M	stec �. p. 41   Ocen	ní podle § 12 vyhlášky �. 441/2013 Sb. 
Výpo�et ceny nákladovým zp�sobem  (§ 12, p�íloha �. 8) 

Budova - § 12 a p�íloha �. 8  Budovy pro administrativu typ F       
CZ-
CC  

122

Základní cena                                  dle typu z p�ílohy �. 8 vyhlášky ZC K�/m3       2 807,00

Obestav�ný prostor objektu                                            OP m3       2 066,62

Pr�m�rná výška podlaží                                              PVP m       3,14

Pr�m�rná zastav�ná plocha podlaží                                                      PZP m2       153,27

Koeficient druhu konstrukce                                      ( p�íl. �. 10 vyhlášky ) K1 zd�né        0,939

Koeficient zastav�né plochy                                 ( = 0.92 + 6.60 / PZP ) K2 -       0,96306

Koeficient výšky podlaží                                        ( = 0.30 + 2.10 / PVP ) K3 -       0,96879

Koeficient polohový                                            ( p�íloha �. 20 vyhlášky ) K5 -       1,00

Koeficient zm�ny cen staveb                                 ( p�íloha �. 41 vyhlášky ) Ki -       2,103
Index trhu   ( p�íloha �. 3 vyhlášky ) IT -       1,000
Index polohy   ( p�íloha �. 3 vyhlášky ) IP -       0,768
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a 
trhu (§ 10 odst. 2) = IT × IP 

  pp  -        0,768

Koeficient vybavení stavby                                   

Pol. �. 
Konstrukce a 

vybavení 
Provedení Stand. 

Podíl 
(p�.21) 

% Pod.�. Koef. Uprav. podíl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1  Základy  betonové pasy bez izolace P 0,08200 100 0,08200 0,46 0,03772
2  Svislé konstrukce  zd�né tl. 45 cm S 0,17400 75 0,13050 1,00 0,13050
   Svislé konstrukce  p�í�ky zd�né tl. 10 a 15 cm S 0,17400 25 0,04350 1,00 0,04350

3  Stropy  
s rovným podhledem železobetonové 
monolitické 

S 0,09300 75 0,06975 1,00 0,06975

   Stropy  
s rovným podhledem d�ev�né 
trámové 

S 0,09300 25 0,02325 1,00 0,02325

4  Krov, st�echa krov d�ev�ný S 0,07300 100 0,07300 1,00 0,07300
5  Krytiny st�ech  plechová krytina S 0,02100 100 0,02100 1,00 0,02100

6 
 Klempí�ské 
konstrukce  

klempí�ské konstrukce z 
pozinkovaného plechu 

S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,00600

7 
 Úprava vnit�. 
povrch�   

dvouvrstvé vápenné omítky S 0,06900 50 0,03450 1,00 0,03450

  
 Úprava vnit�. 
povrch�   

dvouvrstvé vápenné omítky záchody S 0,06900 50 0,03450 1,00 0,03450

8 
 Úprava vn�j. 
povrch�  

vápenné dvouvrstvé omítky S 0,03300 50 0,01650 1,00 0,01650

  
 Úprava vn�j. 
povrch�  

b�izolitová omítka škrábaná S 0,03300 50 0,01650 1,00 0,01650

9 
 Vnit�ní obklady 
keram.  

b�žné obklady záchod�, koupelen, 
kuchyní, obklady kolem umyvadel v 
ordinacích 

S 0,01800 100 0,01800 1,00 0,01800

10  Schody  železobetonové monolitické S 0,02900 100 0,02900 1,00 0,02900

11  Dve�e  
b�žné hladké plné nebo prosklené, 
b�žné provedení, dýhované, nápl�ové 

S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100

12  Vrata  nejsou C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000
13  Okna  zdvojená, dvojitá špaletová d�ev�ná S 0,05200 100 0,05200 1,00 0,05200

14  Povrchy podlah  
PVC, vlýsky, parkety, b�žná ker. 
dlažba,  

S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200

15  Vytáp�ní  úst�ední  S 0,04200 100 0,04200 1,00 0,04200
16  Elektroinstalace  sv�telná a t�ífázová S 0,05700 100 0,05700 1,00 0,05700
17  Bleskosvod  instalován S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,00300

18  Vnit�ní vodovod  
ocelové a plastové trubky, rozvod 
studené a teplé vody 

S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200

19  Vnit�ní kanalizace 
odpady ze všech hyg. za�ízení, 
koupelen, kuchyní 

S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100

20  Vnit�ní plynovod  
rozvod zemního plynu z ocelových 
trubek 

S 0,00200 100 0,00200 1,00 0,00200

21  Oh�ev vody  centrální kombinovaný s ÚT S 0,01700 100 0,01700 1,00 0,01700

22  Vybavení kuchyní  neuvažuje se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000

23 
 Vnit�ní hyg. 
vybavení 

umyvadla, vany, sprchy, WC 
splachovací, vše b�žného provedení  

S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000

24  Výtahy  není C 0,01400 100 0,01400 0,00 0,00000

25  Ostatní  
b�žná digesto�, odv�trání n�kterých 
prostor jednotlivými malými 
ventilátory,  

S 0,05900 100 0,05900 1,00 0,05900

26  Instala�ní pref. jádra neuvažují se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000

27 
 Konstrukce 
neuvedené 

nejsou   0,00000  100 0,00000 1,00 0,00000

   Celkem         1,0000    0,94172
Koeficient vybavení 
stavby 

   ( z výpo�tu výše ) K4 -       0,94172

Zákl. cena upravená bez     ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   K�/m3       4 870,26
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pp 

Zákl. cena upravená s  pp 
 ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki × 

pp 
ZCU K�/m3       3 740,36

Rok odhadu                                                            2014
Rok po�ízení                                                      1940
Stá�í                                                                 S rok�       74
Zp�sob výpo�tu opot�ebení ( lineárn� / analyticky )           analyticky

Celková p�edpokládaná životnost                                             Z rok�       
viz anal. 
výpo�et

Opot�ebení stavby   O %       70,74

Výchozí cena stavby  bez  pp                                                CN K�       
10 064 
976,72

Stupe� dokon�ení stavby   D %       100,00

Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby, bez  pp CND K�       
10 064 
976,72

Odpo�et na opot�ebení stavby                                70,74 %   O K�       -7 119 964,53

Cena stavby po odpo�tu opot�ebení, bez  pp   K�       2 945 012,19

Cena technol. za�ízení, ur�ujícího ú�el užití stavby (§ 30 odst. 1),  bez  pp   K�       0,00

Cena stavby v�etn� technologického za�ízení, bez  pp   K�       2 945 012,19

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 
28.2.1991?                                                       

          ne

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                               0 % K�       0,00

Cena ke dni odhadu bez koeficientu  pp                                           CSN K�       2 945 012,19

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                    CS K�       2 261 769,36

Tabulka �. 10 –Analytická metoda výpo�tu opot�ebení – stávající stav 

Výpo�et stupn	 dokon�ení Analytická metoda výpo�tu opot�ebení 

Pol. �. Konstrukce a vybavení 
P�epo�t. 

podíl 

Stupe�
dokon-
�ení  % 

Dokon�ení 
z celku 

P�epo�tený podíl A 
Stá�í  

B 
Životnost 
prvku C 

Opot�ebení 
B/C 

100×A×B 
/ C 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1  Základy  0,04005   100 0,04005 0,04005   74 150 0,49333   1,97600 

2  Svislé konstrukce - nosné 0,13858   100 0,13858 0,13858   74 150 0,49333   6,83638 

   Svislé konstrukce - p�í�ky 0,04619   100 0,04619 0,04619   42 118 0,35593   1,64412 

3  Stropy  0,07407   100 0,07407 0,07407   74 150 0,49333   3,65393 

   Stropy 0,02469   100 0,02469 0,02469   74 150 0,49333   1,21798 

4  Krov, st�echa 0,07752   100 0,07752 0,07752   74 75 0,98667   7,64844 

5  Krytiny st�ech  0,02230   100 0,02230 0,02230   42 43 0,97674   2,17809 

6  Klempí�ské konstrukce  0,00637   100 0,00637 0,00637   42 43 0,97674   0,62231 

7  Úprava vnit�. povrch�   0,03664   100 0,03664 0,03664   42 80 0,52500   1,92334 

   Úprava vnit�. povrch�   0,03664   100 0,03664 0,03664   42 50 0,84000   3,07735 

8  Úprava vn�j. povrch� - VO 0,01752   100 0,01752 0,01752   42 60 0,70000   1,22648 

  
 Úprava vn�j. povrch� - 
b�izolit 

0,01752   100 0,01752 0,01752   42 45 0,93333   1,63530 

9  Vnit�ní obklady keram.  0,01911   100 0,01911 0,01911   42 50 0,84000   1,60558 

10  Schody  0,03079   100 0,03079 0,03079   74 150 0,49333   1,51919 

11  Dve�e  0,03292   100 0,03292 0,03292   42 65 0,64615   2,12703 

12 Vrata - nejsou 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

13  Okna  0,05522   100 0,05522 0,05522   42 50 0,84000   4,63832 

14  Povrchy podlah  0,03398   100 0,03398 0,03398   42 50 0,84000   2,85435 

15  Vytáp�ní  0,04460   100 0,04460 0,04460   42 50 0,84000   3,74633 

16  Elektroinstalace  0,06053   100 0,06053 0,06053   42 50 0,84000   5,08431 

17  Bleskosvod  0,00319   100 0,00319 0,00319   42 50 0,84000   0,26760 

18  Vnit�ní vodovod  0,03398   100 0,03398 0,03398   42 50 0,84000   2,85435 

19  Vnit�ní kanalizace 0,03292   100 0,03292 0,03292   42 50 0,84000   2,76515 

20  Vnit�ní plynovod  0,00212   100 0,00212 0,00212   42 50 0,84000   0,17840 
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21  Oh�ev vody  0,01805   100 0,01805 0,01805   42 50 0,84000   1,51638 

22 
Vybavení kuchyní - 
neuvažuje se 

0,00000   100 0,00000 0,00000   0 25 0,00000   0,00000 

23  Vnit�ní hyg. vybavení 0,03186   100 0,03186 0,03186   42 50 0,84000   2,67595 

24 Výtah - není 0,00000   0 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

25  Ostatní  0,06265   100 0,06265 0,06265   42 50 0,84000   5,26271 

26  Instala�ní pref. jádra 0,00000   0 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

27  Konstrukce neuvedené 0,00000   0 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

Celkem                                               1,00   1,00000 1,00       ***** 

  Stupe
 dokon�ení stavby                                                        100,00 % 
  Opot�ebení analytickou 
metodou                                               

      70,74  % 

          Opot�ebení prvk� analytickou metodou nastaveno na max.                              1,00   

Tabulka �. 11 – Výpis nájemného - stávající stav

�íslo Popis 
podlahová plocha m�sí�ní ro�ní 

ro�ní na 
jednotku 

m2 K� K� K�/m2

1.NP 

Pronájem 1 - obsazeno 39,98 7 629,00 91 548,00 2 289,84 

Pronájem 2 - obsazeno 47,57 8 462,00 101 544,00 2 134,62 

Spole�né prostory 30,60 - - - 

2.NP 

Pronájem 3 - obsazeno 46,91 9 927,00 119 124,00 2 539,42 

Pronájem 4 - neobsazeno 20,33 0,00 0,00 2 250,00 

Pronájem 5 - neobsazeno 23,94 0,00 0,00 2 250,00 

Spole�né prostory v�. balkon� 54,83 - - - 

3.NP Byt 4 + 1 - obsazeno 114,44 6 000,00 72 000,00 629,15 

Celkem 378,60 32 018,00 384 216,00 

Tabulka �. 12 – Nabídka nebytových prostor k pronájmu 

1) Kancelá� He�man�v M�stec 

                   Nájemné: 150 K� za m2/m�síc (1800 K� za m2/rok) 
             Budova: smíšená 
                   Lokalita: okraj obce 

Stav: dobrý                
       ID zakázky: 5458 

              

2) Kancelá� Chrudim 

                   Nájemné: 222 K� za m2/m�síc (2664 K� za m2/rok) 
             Budova: cihlová 
                   Lokalita: rušná �ást obce   

Stav: velmi dobrý              
       ID zakázky: 5458 
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3) Kancelá� Chrudim 

                   Nájemné: 167 K� za m2/m�síc (2004 K� za m2/rok) 
             Budova: cihlová 
                   Lokalita: rušná �ást obce   

Stav: dobrý              
       ID zakázky: MK130807 

4) Kancelá� He�man�v M�stec 

                   Nájemné: 114 K� za m2/m�síc (1368 K� za m2/rok) 
             Budova: cihlová 
                   Lokalita: v blízkosti centra obce   

Stav: dobrý              
       ID zakázky: 325917 

5) Kancelá� Mikulovice – Blato (okres Pardubice) 

                   Nájemné: 313 K� za m2/m�síc (3756 K� za m2/rok) 
             Budova: cihlová 
                   Lokalita: klidná �ást obce   

Stav: velmi dobrý              
       ID zakázky: 321648 

V He�manov� M�stci a blízkém okolí se pohybuje nájemné kancelá�í v rozmezí 1368 

až 3756 K� za m2/rok. Po zvážení klad� a zápor� inzerovaných pronájm� s ohledem na jejich 

vým�ry, vybavení, lokalitu a stavebn� technický stav lze považovat vlastníkem stanovené 

nájemné za obvyklé. Pro nepronajaté ale pronajmutelné kancelá�e v oce�ované budov�

stanovuji výši obvyklého nájemného ve výši 2250 K� za m2/rok. 

Tabulka �. 13 – Nabídka byt� k pronájmu 

1) Byt 1+1 He�man�v M�stec 

                    
Velikost: 35 m2

             Nájemné: 5500 K� za m�síc 
Budova: cihlová 

                   Lokalita: klidná �ást obce 
Stav: velmi dobrý                

       ID zakázky: N2173 

2) Byt 1+kk Chrudim - Medlešice 

                    
Velikost: 50 m2

             Nájemné: 5500 K� za m�síc 
Budova: cihlová 

                   Lokalita: klidná �ást obce 
Stav: velmi dobrý                

       ID zakázky: 55606 
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3) Byt 1+kk �epí (okres Pardubice) 

                    
Velikost: 30 m2

             Nájemné: 4000 K� za m�síc 
Budova: cihlová 

                   Lokalita: klidná �ást obce 
Stav: dobrý                

       ID zakázky: 5842 

4) Byt 1+kk Pardubice Polabiny  

                    
Velikost: 36 m2

             Nájemné: 5500 K� za m�síc 
Budova: panel 

                   Lokalita: sídlišt�
Stav: dobrý                

       ID zakázky: 397218 

5) Byt 1+kk Chrudim 

                    
Velikost: 40 m2

             Nájemné: 5200 K� za m�síc 
Budova: cihlová 

                   Lokalita: centrum obce 
Stav: velmi dobrý                

       ID zakázky:3958370396 

Byty o velikosti 4+1 se v sou�asné dob� v okolí neinzerují. V He�manov� M�stci a 

blízkém okolí se pohybuje nájemné byt� 1+kk a 1+1 v rozmezí 4000 až 5500 K� za m�síc. Po 

zvážení klad� a zápor� inzerovaných pronájm� s ohledem na jejich lokalitu, vým�ry, velikost 

a stavebn� technický stav lze považovat vlastníkem stanovené nájemné pro byt za obvyklé.  

Tabulka �. 14 – Ocen�ní kombinací nákladového a výnosového ocen�ní – stávající stav 

Ocen	ní kombinací nákladového a výnosového ocen	ní podle oce
ovací vyhlášky 

Vstupní hodnota: cena stavby s ev. p�íslušenstvím, zjišt�ná nákladovým 
zp�sobem, bez pp  

2 945 012,19

Výnosové ocen	ní - pronajatá budova nebo hala, zcela nebo �áste�n	 (�áste�n	 pronajatá 
jen vybrané typy, ty i nepronajaté pronajmutelné, ostatní jen nákladov	) 

Výnosové ocen	ní stavby podle §§ 31, 32 vyhlášky �. 441/2013 Sb. 

Výnosy z nájemného za rok (§ 32) 

Ro�ní nájemné podle smlouvy ev. jiných doklad� (v p�ípad� pronajmutí 
�ásti se zde uvádí nájemné za pronajmutou �ást nemovitosti)                                   

K� 384 216,00
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Obvyklé ro�ní nájemné z pronajmuté �ásti K� 384 216,00

Nájemné z pronajmuté �ásti, použité pro výpo�et (vyšší z obou) K� 384 216,00

Nájemné obvyklé ro�ní jednotkové pro nepronajmutou pronajmutelnou �ást K� 2 250,00

Vým�ra nepronajmuté pronajmutelné �ásti m2 44,27

Obvyklé ro�ní nájemné z nepronajmuté pronajmutelné �ásti K� 99 607,50

Uvažovaný hrubý výnos z nájemného ro�n	                                                   K� 483 823,50

Náklady na dosažení výnos� (za rok) 

Podklady pro výpo�et náklad�                                                                     

Náklady 40 % z nájemného (paušální dle § 32)  N 193 529,40

Je pozemek, na které stavba stojí, stejného vlastníka jako stavba? ano / ne ano

Nájemné z pozemku, je-li pozemek jiného vlastníka (ro�n�) K� 0,00

Je-li pozemek, na n�mž stavba stojí, stejného vlastníka:    

Zastav�ná plocha stavby  - p�íloha �. 1, �l. 2, odst. (1) m2 153,27

Jednotková cena pozemku podle cenové mapy resp. vypo�tená podle 
vyhlášky (v p�ípad� nepronajmutého resp. vlastního pozemku) 

K� / m2 482,49

Cena vým�ry pozemku rovné zastav�né ploše stavby K� 73 951,24

Z toho 5 %   K� 3 697,56

Náklady celkem   K� 197 226,96

Náklady max. 50 % výnos�   K� 241 911,75

Náklady pro výpo�et výnosové hodnoty dle oc. vyhlášky K� 197 226,96

Výpo�et �istého ro�ního nájemného 

Výnosy  ro�n� celkem                                                K� 483 823,50

Náklady   ro�n� celkem                                                K� 197 226,96

Nájemné po odpo�tu náklad� ro�n� celkem                                          K� 286 596,54

Výpo�et ceny výnosovým zp�sobem 

�isté ro�ní nájemné                                                        K� 286 596,54

Míra kapitalizace základní     % 6,50

Úprava u �áste�n� pronajaté resp nepronajaté stavby (zvýšení o max. 0,5 % % 0,50

Úprava u stavby s r�zným ú�elem užití (zvýšení resp. snížení o max. 0,5 %) % 0,50

Úprava celkem (snížení resp. zvýšení je 
celkem o max. 0,5 %) 

  % 7,00

Míra kapitalizace pro výpo�et ceny výnosovým zp�sobem % 7,00

Cena zjišt	ná výnosovým zp�sobem  CV, v�etn	 p�íslušenství, bez 
pozemk� a trvalých porost�                                    

K� 4 094 236,29

Ocen	ní staveb kombinací nákladového a výnosového ocen	ní podle § 31 a p�ílohy �. 23 vyhlášky �. 441/2013 Sb. 
Jedna pronajatá budova nebo hala s ev. p�íslušenstvím 
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Cena všech staveb v�etn� p�íslušenství, zjišt�ná výnosovým zp�sobem, bez 
pozemk� a trvalých porost�

CV  (K�) 4 094 236,29 

Cena všech staveb v�etn� p�íslušenství, zjišt�ná nákladovým zp�sobem, 
bez pp, s odpo�tem opot�ebení, bez pozemk� a trvalých porost�

CN (K�) 2 945 012,19 

Rozdíl CV - CN  (K�) 1 149 224,10 

Absolutní hodnota rozdílu R   =  | CV - CN| (K�) 1 149 224,10 

Zat�íd	ní nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti podle tabulky �. 1  p�ílohy  
�.  17  vyhlášky 

  

Skupina     C 

Charakteristika: Bez zásadních zm�n  – stabilizovaná oblast, nemovitost má rozvojové možnosti 

Vztah ceny stanovené výnosovým 
zp�sobem a ceny stanovené nákladovým 
zp�sobem: 

Cena stanovená výnosovým zp�sobem CV je  v�tší 

P�ípad ocen�ní: CVje v�tší než CN,  pro budovy krom� typ� J, K a všechny haly 

Vztah pro ocen�ní (p�íloha �. 23, tabulka 
�. 2) 

Cena stanovená kombinací CV a CN  = CV × 1,10 

Cena stanovená kombinací výnosového a nákladového zp�sobu ocen	ní K� 4 503 659,92
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9.1.2 POROVNÁVACÍ ZP�SOB OCEN�NÍ – STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY 

– STÁVAJÍCÍ STAV 

Databáze 

0) Budova �. p. 41 (Oce�ovaná budova) 

                   Rok kolaudace: 1940 
             Podlahová plocha: 378,16 m2

                   Lokalita: Masarykovo nám�stí                
       Vým�ra pozemku: 535 m2

             Technický stav: vyžadující díl�í rekonstrukci 
Prodej v roce 2012: 3,8 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 159,05 m2

Vybavení: ordinace, kancelá�e, byt 

        Obr. �. 19 – Budova �. p. 41

1) Budova �. p. 42 

                    
             Rok kolaudace: 1949 
             Podlahová plocha: 240 m2

                   Lokalita: Masarykovo nám�stí   
               (sousední d�m) 
                Vým�ra pozemku: 461 m2

             Technický stav: vyžadující díl�í rekonstrukci 
            Prodej v roce 2008: 3,8 mil. K�   
              Zastav�ná plocha: 203,11 m2 

Vybavení: ordinace

               Obr. �. 20 – Budova �. p. 4251         

                                                

51 Použity fotografie autora 

2) Budova �. p. 44 

                          Rok kolaudace: 1947 
             Podlahová plocha: 204 m2

                   Lokalita: Masarykovo nám�stí   
               (sousední d�m) 
                Vým�ra pozemku: 374 m2

             Technický stav: vyžadující díl�í rekonstrukci 
            Prodej v roce 2007: 3,7 mil. K�  
              Zastav�ná plocha: 176,30 m2 

Vybavení: kancelá�e, byt 

                Obr. �. 21 – Budova �. p. 44        
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3) Budova �. p. 73 

                   Rok kolaudace: 1955 
             Podlahová plocha: 312 m2

                   Lokalita: Masarykovo nám�stí                 
           Vým�ra pozemku: 419 m2

             Technický stav: vyžadující díl�í rekonstrukci 
     Prodej v roce 2010: 4,15 mil. K�  
              Zastav�ná plocha: 215,22 m2 

Vybavení: restaurace, byty 

              Obr. �. 22 – Budova �. p. 73 

4) Budova �. p. 38 

                   Rok kolaudace: 1940 
             Podlahová plocha: 216 m2

                   Lokalita: Masarykovo nám�stí                 
           Vým�ra pozemku: 224 m2

             Technický stav: vyžadující díl�í rekonstrukci 
          Prodej v roce 2014: 3,3 mil. K�  
              Zastav�ná plocha: 142 m2 

Vybavení: byty 

              Obr. �. 23 – Budova �. p. 3852

5) Budova �. p. 272 

                   Rok kolaudace: 1952 
             Podlahová plocha: 282 m2

                   Lokalita: �áslavská                 
           Vým�ra pozemku: 325 m2

             Technický stav: vyžadující díl�í rekonstrukci 
Prodej v roce 2009: 3,9 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 141 m2 

Vybavení: obchod, kancelá�, byt 

            Obr. �. 24 – Budova �. p. 272 

                                                

52 Použity fotografie autora 
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Tabulka �. 15 – Porovnávací metoda – stávající stav 

�íslo Identifikace
Cena 

realizovaná

Koef. re-
dukce 

na

Cena po 
redukci na 

pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

IO    
(1-6)

Cena 
možného 

prodeje oce�. 
objektu

K�
pramen 

ceny
K� lokalita velikost 

stavebn�
technický 

stav
vybavení

vliv 
pozemku

zp�sob 
využití

úvaha 
znalce

 K�

1 Budova �.p. 42 3 800 000 1,00 3 800 000 1,00 0,91 1,05 0,98 0,99 1,00 1,05 0,97 3 917 526
2 Budova �.p. 44 3 700 000 1,00 3 700 000 1,00 0,88 1,05 0,98 0,97 1,00 1,00 0,88 4 204 545
3 Budova �.p. 73 4 150 000 1,00 4 150 000 1,00 0,96 1,05 0,98 0,98 1,00 1,05 1,01 4 108 911
4 Budova �.p. 38 3 300 000 1,00 3 300 000 1,00 0,89 1,05 0,95 0,94 0,95 1,00 0,80 4 125 000
5 Budova �.p. 272 3 900 000 1,00 3 900 000 1,00 0,94 1,05 0,98 0,96 1,00 1,00 0,93 4 193 548

Pr�m�r K� 4 109 906
Sm�rodatná odchylka K� 103 142
Pr�m�r mínus sm�rodatná odchylka K� 4 006 764
Pr�m�r plus sm�rodatná odchylka K� 4 213 048
Odhadovaná cena (dle ODBORNÉ úvahy) K� 4 000 000

9.2 OCEN�NÍ NAVRŽENÉHO STAVU 

9.2.1 KOMBINACE NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO OCEN�NÍ 

Pozemek  

Navržené stavební úpravy se netýkaly pozemku. Cena pozemku z�stává stejná jako ve 

stávajícím stavu. 

Budova  

V budov� p�ibudou další dva byty. 

      Tabulka �. 16 – Podlahové plochy v budov�

Popis 
Navržený stav 

podlahová plocha podíl 
m2 % 

Byty 182,61 41 

Ordinace 118,15 26 

Kancelá�e 146,01 33 

Celkem 446,77 100 

I po stavebních úpravách stále p�evažuje komer�ní využití.  

Stavba bude tedy oce�ována jako budova a ne jako rodinný d�m. 
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Tabulka �. 17 – Zat�íd�ní budovy podle CZ-CC – navržený stav

Zat�íd	ní budovy podle CZ-CC – navžený stav  

Typ užití 
Podíl na celkové využitelné 

T�ída      CZ-CC podlahové ploše v % 

Byty 41 1110 

Ordinace 26 1264 

Kancelá�e 33 1220 

    

Budova bude klasifikována   

v sekci 1 Budovy 

v oddílu 12 Budovy nebytové (59 % celkové 
využitelné podlahové plochy) 

ve skupin� 122 Budovy administrativní 

v t�íd� 1220 Budovy administrativní 

v podt�íd� 122019 Budovy administrativní ostatní 

         Tabulka �. 18 – Výpo�et vým�r (ZP, OP) - celý objekt - navržený stav 

1.PP       délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Základní �ást (sv�tlá výška je 2,2 m,     2,50 153,27 383,18 

výška podlaží je 2,2 + 0,3 = 2,5 m)           

                  

Celkem 1.PP           153,27 383,18 

1.NP       délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Základní �ást (sv�tlá výška je 3,25 m,     3,65 153,27 559,44 

výška podlaží je 3,25 + 0,4 = 3,65 m)           

                  

Celkem 1.NP           153,27 559,44 

2.NP       délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Základní �ást (sv�tlá výška je 3,25 m,     3,65 153,27 559,44 

výška podlaží je 3,25 + 0,4 = 3,65 m)           

                  

Celkem 2.NP           153,27 559,44 

Zast�ešení           výška ZP OP 

            m m2 m3

3.NP (3*153,27 - 16,1)       3,00 153,27 443,71 

4.NP   2,90 112,57 326,45 

Schodiš�ová �ást ve 4.NP       2,80 10,53 29,48 

Jehlanový vrchol st�echy       3,50 9,47 11,05 



73 

Celkem zast�ešení             810,70 

Díl�í (další 
p�ipo�itatelný) OP 

      délka ší�ka výška ZP OP 

�ást       m m m m2 m3

Balkon I v 2.NP           1,00 2,27 2,27 

Balkon II v 2.NP           1,00 3,51 3,51 

Balkon III v 3.NP           1,00 7,52 7,52 

Viký�               18,00 

Celkem díl�í OP             31,30 

Rekapitulace           ZP OP 

              m2 m3

1. podzemní podlaží           153,27 383,18 

1. nadzemní podlaží           153,27 559,44 

2. nadzemní podlaží           153,27 559,44 

zast�ešení v�. podkroví         - 810,70 

díl�í OP             - 31,30 

Celkem               2 344,04

Pr�m	rná výška podlaží (ZP 1.PP*výška 1.PP + ZP 1.NP*výška 1.NP +ZP 2.NP*výška 2.NP +  ZP 
podkroví*výška podkroví / suma ZP) 

m 

3,15 

Pr�m	rná zastav	ná plocha podlaží (suma ZP / po�et podlaží)     m2

                145,13 

Tabulka �. 19 –Nákladový zp�sob – navržený stav 

Výpo�et ceny - budova He�man�v M	stec �. p. 41   Ocen	ní podle § 12 vyhlášky �. 441/2013 Sb. 
Výpo�et ceny nákladovým zp�sobem  (§ 12, p�íloha �. 8) 

Budova - § 12 a p�íloha �. 8  Budovy pro administrativu typ F       
CZ-
CC  

122

Základní cena                                  dle typu z p�ílohy �. 8 vyhlášky ZC K�/m3       2 807,00

Obestav�ný prostor objektu                                            OP m3       2 344,04
Pr�m�rná výška podlaží                                              PVP m       3,15

Pr�m�rná zastav�ná plocha podlaží                                                      PZP m2       145,13

Koeficient druhu konstrukce                                      ( p�íl. �. 10 vyhlášky ) K1 zd�né        0,939

Koeficient zastav�né plochy                                 ( = 0.92 + 6.60 / PZP ) K2 -       0,96548

Koeficient výšky podlaží                                        ( = 0.30 + 2.10 / PVP ) K3 -       0,96667

Koeficient polohový                                            ( p�íloha �. 20 vyhlášky ) K5 -       1,00

Koeficient zm�ny cen staveb                                 ( p�íloha �. 41 vyhlášky ) Ki -       2,103
Index trhu   ( p�íloha �. 3 vyhlášky ) IT -       1,000
Index polohy   ( p�íloha �. 3 vyhlášky ) IP -       0,768
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle polohy a trhu (§ 10 
odst. 2) = IT × IP 

  pp  -        0,768

Koeficient vybavení stavby                                   

Pol. �. Konstrukce a vybavení Provedení Stand.
Podíl 

(p�.21) 
% Pod.�. Koef. Uprav. podíl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1  Základy  betonové pasy bez izolace P 0,08200 100 0,08200 0,46 0,03772

2  Svislé konstrukce  
zd�né p�vodní tl. 45 cm + 16 cm 
šedý EPS 

S 0,17400 45 0,07830 1,00 0,07830

   Svislé konstrukce  
zd�né nové tl. 45 cm + 16 cm šedý 
EPS 

S 0,17400 30 0,05220 1,00 0,05220

   Svislé konstrukce  p�í�ky zd�né p�vodní tl. 10 a 15 cm S 0,17400 15 0,02610 1,00 0,02610

   Svislé konstrukce  
p�í�ky zd�né a sádrokartonové nové 
tl. 10 a 15 cm 

S 0,17400 10 0,01740 1,00 0,01740

3  Stropy  
s rovným podhledem 
železobetonové monolitické 
p�vodní 

S 0,09300 75 0,06975 1,00 0,06975
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   Stropy  
s rovným podhledem 
prefamonolitický strop z pórobetonu 
a betonu nový 

S 0,09300 25 0,02325 1,00 0,02325

4  Krov, st�echa krov d�ev�ný S 0,07300 100 0,07300 1,00 0,07300

5  Krytiny st�ech  pálená skládaná krytina S 0,02100 60 0,01260 1,00 0,01260

   Krytiny st�ech  fóliová izolace PVC S 0,02100 40 0,00840 1,00 0,00840

6  Klempí�ské konstrukce  
klempí�ské konstrukce z 
pozinkovaného plechu 

S 0,00600 100 0,00600 1,00 0,00600

7  Úprava vnit�. povrch�   dvouvrstvé vápenné omítky p�vodní S 0,06900 60 0,04140 1,00 0,04140
   Úprava vnit�. povrch�   jednovrstvé sádrové omítky nové S 0,06900 40 0,02760 1,00 0,02760

8  Úprava vn�j. povrch�  vápenné dvouvrstvé omítky S 0,03300 50 0,01650 1,00 0,01650

   Úprava vn�j. povrch�  
strukturovaná omítka sytému 
ETICS, obklad um�lým kamenem 

S 0,03300 50 0,01650 1,00 0,01650

9  Vnit�ní obklady keram.  
b�žné obklady záchod�, koupelen, 
kuchyní, obklady kolem umyvadel v 
ordinacích 

S 0,01800 100 0,01800 1,00 0,01800

10  Schody  
železobetonové monolitické 
p�vodní 

S 0,02900 75 0,02175 1,00 0,02175

   Schody železobetonové monolitické nové S 0,02900 25 0,00725 1,00 0,00725

11  Dve�e  
b�žné hladké plné nebo prosklené, 
b�žné provedení, dýhované, 
nápl�ové - p�vodní 

S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100

12  Vrata  nejsou C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000
13  Okna  plastová okna s trojskly N 0,05200 100 0,05200 1,54 0,08008
14  Povrchy podlah  PVC, b�žná ker. dlažba, koberec S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200
15  Vytáp�ní  úst�ední  S 0,04200 100 0,04200 1,00 0,04200
16  Elektroinstalace  sv�telná a t�ífázová p�vodní S 0,05700 40 0,02280 1,00 0,02280
   Elektroinstalace sv�telná a t�ífázová nová S 0,05700 60 0,03420 1,00 0,03420

17  Bleskosvod  instalován S 0,00300 100 0,00300 1,00 0,00300

18  Vnit�ní vodovod  
plastové trubky, rozvod studené a 
teplé vody 

S 0,03200 100 0,03200 1,00 0,03200

19  Vnit�ní kanalizace 
odpady ze všech hyg. za�ízení, 
koupelen, kuchyní 

S 0,03100 100 0,03100 1,00 0,03100

20  Vnit�ní plynovod  
rozvod zemního plynu z ocelových 
trubek 

S 0,00200 100 0,00200 1,00 0,00200

21  Oh�ev vody  centrální kombinovaný s ÚT S 0,01700 100 0,01700 1,00 0,01700
22  Vybavení kuchyní  neuvažuje se S 0,00000 100 0,00000 1,00 0,00000

23  Vnit�ní hyg. vybavení 
umyvadla, vany, sprchy, WC 
splachovací, vše b�žného provedení  

S 0,03000 100 0,03000 1,00 0,03000

24  Výtahy  není C 0,01400 100 0,01400 0,00 0,00000

25  Ostatní  
b�žná digesto�, odv�trání n�kterých 
prostor jednotlivými malými 
ventilátory,  

S 0,05900 100 0,05900 1,00 0,05900

26  Instala�ní pref. jádra neuvažují se C 0,00000 100 0,00000 0,00 0,00000
27  Konstrukce neuvedené nejsou   0,00000  100 0,00000 1,00 0,00000

   Celkem         1,0000    0,96980

Koeficient vybavení stavby    ( z výpo�tu výše ) K4 -       0,96980

Zákl. cena upravená bez  pp    ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki   K�/m3       5 017,08

Zákl. cena upravená s  pp 
 ZC x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 × Ki × 

pp 
ZCU K�/m3       3 853,12

Rok odhadu                                                            2014
Rok po�ízení                                                      1940
Stá�í                                                                 S rok�       74
Zp�sob výpo�tu opot�ebení ( lineárn� / analyticky )           analyticky

Celková p�edpokládaná životnost                                             Z rok�       
viz anal. 
výpo�et

Opot�ebení stavby   O %       16,62

Výchozí cena stavby  bez  pp                                                CN K�       11 760 236,20

Stupe� dokon�ení stavby   D %       100,00

Výchozí cena po zohledn�ní stupn� dokon�ení stavby, bez  pp CND K�       11 760 236,20

Odpo�et na opot�ebení stavby                                16,62 %   O K�       -1 954 551,26

Cena stavby po odpo�tu opot�ebení, bez  pp   K�       9 805 684,94

Cena technol. za�ízení, ur�ujícího ú�el užití stavby (§ 30 odst. 1),  bez  pp   K�       0,00

Cena stavby v�etn� technologického za�ízení, bez  pp   K�       9 805 684,94

Jedná se o stavbu s doloženým výskytem radonu, se stavebním povolením vydaným do 28.2.1991?                     ne

Snížení ceny za doložený výskyt radonu (§ 21 odst. 4 vyhlášky)                                                               0 % K�       0,00

Cena ke dni odhadu bez koeficientu  pp                                           CSN K�       9 805 684,94

Cena ke dni odhadu s koeficientem pp                     CS K�       7 530 766,03
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Tabulka �. 20 –Analytická metoda výpo�tu opot�ebení – navržený stav 

Výpo�et stupn	 dokon�ení Analytická metoda výpo�tu opot�ebení 

Pol. �. Konstrukce a vybavení 
P�epo�t. 

podíl 

Stupe�
dokon-
�ení  % 

Dokon�ení 
z celku 

P�epo�tený podíl A 
Stá�í  

B 
Životnost 
prvku C 

Opot�ebení 
B/C 

100×A×B 
/ C 

(1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

1  Základy  0,03889   100 0,03889 0,03889   74 150 0,49333   1,91879 

2 
 Svislé konstrukce - nosné 
p�vodní 

0,08074   100 0,08074 0,08074   74 150 0,49333   3,98306 

  
 Svislé konstrukce - nosné 
nové 

0,05383   100 0,05383 0,05383   0 76 0,00000   0,00000 

  
 Svislé konstrukce - p�í�ky 
p�vodní 

0,02691   100 0,02691 0,02691   42 118 0,35593   0,95791 

  
 Svislé konstrukce - p�í�ky 
nové 

0,01794   100 0,01794 0,01794   0 76 0,00000   0,00000 

3 Stropy p�vodní 0,07192   100 0,07192 0,07192   74 150 0,49333   3,54813 

  Strop nový 0,02397   100 0,02397 0,02397   0 76 0,00000   0,00000 

4  Krov, st�echa 0,07527   100 0,07527 0,07527   0 76 0,00000   0,00000 

5 
 Krytiny st�ech - pálená 
krytina 

0,01299   100 0,01299 0,01299   0 76 0,00000   0,00000 

   Krytiny st�ech - fólie 0,00866   100 0,00866 0,00866   0 30 0,00000   0,00000 

6  Klempí�ské konstrukce  0,00619   100 0,00619 0,00619   0 30 0,00000   0,00000 

7  Úprava vnit�. povrch�   0,04269   100 0,04269 0,04269   42 50 0,84000   3,58589 

   Úprava vnit�. povrch�   0,02846   100 0,02846 0,02846   0 65 0,00000   0,00000 

8 
 Úprava vn�j. povrch� - 
vápenná 

0,01701   100 0,01701 0,01701   0 45 0,00000   0,00000 

  
 Úprava vn�j. povrch� -
strukturovaná 

0,01701   100 0,01701 0,01701   0 45 0,00000   0,00000 

9  Vnit�ní obklady keram.  0,01856   100 0,01856 0,01856   0 45 0,00000   0,00000 

10  Schody p�vodní 0,02243   100 0,02243 0,02243   74 150 0,49333   1,10641 

   Schody nové 0,00748   100 0,00748 0,00748   0 76 0,00000   0,00000 

11 Dve�e 0,03197   100 0,03197 0,03197   0 65 0,00000   0,00000 

12 Vrata - nejsou 0,00000   100 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

13  Okna  0,08257   100 0,08257 0,08257   0 65 0,00000   0,00000 

14  Povrchy podlah  0,03300   100 0,03300 0,03300   0 50 0,00000   0,00000 

15  Vytáp�ní  0,04331   100 0,04331 0,04331   0 45 0,00000   0,00000 

16  Elektroinstalace p�vodní 0,02351   100 0,02351 0,02351   42 65 0,64615   1,51910 

   Elektroinstalace nová 0,03527   100 0,03527 0,03527   0 45 0,00000   0,00000 

17  Bleskosvod  0,00309   100 0,00309 0,00309   0 45 0,00000   0,00000 

18  Vnit�ní vodovod  0,03300   100 0,03300 0,03300   0 45 0,00000   0,00000 

19  Vnit�ní kanalizace 0,03197   100 0,03197 0,03197   0 45 0,00000   0,00000 

20  Vnit�ní plynovod  0,00206   100 0,00206 0,00206   0 45 0,00000   0,00000 

21  Oh�ev vody  0,01753   100 0,01753 0,01753   0 45 0,00000   0,00000 

22  Vybavení kuchyní  0,00000   100 0,00000 0,00000   0 25 0,00000   0,00000 

23  Vnit�ní hyg. vybavení 0,03093   100 0,03093 0,03093   0 45 0,00000   0,00000 

24  Výtahy  0,00000   0 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

25  Ostatní  0,06084   100 0,06084 0,06084   0 45 0,00000   0,00000 

26  Instala�ní pref. jádra 0,00000   0 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

27  Konstrukce neuvedené 0,00000   0 0,00000 0,00000   0 40 0,00000   0,00000 

Celkem                                                   1,00   1,00000 1,00       ***** 

  Stupe
 dokon�ení stavby                                                        100,00 % 
  Opot�ebení analytickou 
metodou                                            

      16,62  % 

          Opot�ebení prvk� analytickou metodou nastaveno na max.                              1,00   
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Tabulka �. 21 – Výpis nájemného - navržený stav 

�íslo Popis 
podlahová 

plocha 
m�sí�ní ro�ní ro�ní na jednotku

m2 K� K� K�/m2

1.NP 

Pronájem 1 - obsazeno 39,98 7 629,00 91 548,00 2 289,84 

Pronájem 2 - obsazeno 47,57 8 462,00 101 544,00 2 134,62 

Spole�né prostory 30,60 - - - 

2.NP 

Pronájem 3 - obsazeno 46,91 9 927,00 119 124,00 2 539,42 

Pronájem 4 - neobsazeno 20,33 3 811,88 45 742,50 2 250,00 

Pronájem 5 - neobsazeno 23,94 4 488,75 53 865,00 2 250,00 
Spole�né prostory v�. 
balkon�

54,83 - - - 

3.NP Byt 4 + 1 - obsazeno 119,96 10 000,00 120 000,00 1 000,33 

4.NP 
Garsonka �. 1 - obsazeno 31,73 5 000,00 60 000,00 1 890,95 

Garsonka �. 2 - obsazeno 30,92 5 000,00 60 000,00 1 940,49 

Celkem 446,77 54 318,63 651 823,50 

Poznámka:           

Podlahová plocha garsonky �. 1:  25,4+4,8+0,20.7,64 = 31,73 m2

Podlahová plocha garsonky �. 2:  25,2+4,8+0,20.4,60 = 30,92 m2

Na základ� databáze inzerovaných pronájm� (viz. stávající stav) v He�manov� M�stci 

a blízkém okolí a po zvážení klad� a zápor� inzerovaných pronájm� s ohledem na jejich 

vým�ry, vybavení, lokalitu a stavebn� technický stav lze považovat vlastníkem stanovené 

nájemné za obvyklé. Pro nepronajaté ale pronajmutelné kancelá�e v oce�ované budov�

stanovuji výši obvyklého nájemného ve výši 2250 K� za m2/rok. 

Byty o velikosti 4+1 se v sou�asné dob� v okolí neinzerují. V He�manov� M�stci a 

blízkém okolí se pohybuje nájemné byt� 1+kk a 1+1 v rozmezí 4000 až 5500 K� za m�síc. Po 

zvážení klad� a zápor� inzerovaných pronájm� s ohledem na jejich lokalitu, vým�ry, velikost 

stanovuji výši obvyklého nájemného pro byty 1+kk ve výši 5000 K� za m�síc, a pro byt 4+1 

ve výši 10 000 K� za m�síc. 
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Tabulka �. 22 – Ocen�ní kombinací nákladového a výnosového ocen�ní – navržený stav 

Ocen	ní kombinací nákladového a výnosového ocen	ní podle oce
ovací vyhlášky 

Vstupní hodnota: cena stavby s ev. p�íslušenstvím, zjišt�ná nákladovým 
zp�sobem, bez pp  

9 805 684,94

Výnosové ocen	ní - pronajatá budova nebo hala, zcela nebo �áste�n	 (�áste�n	 pronajatá 
jen vybrané typy, ty i nepronajaté pronajmutelné, ostatní jen nákladov	) 

Výnosové ocen	ní stavby podle §§ 31, 32 vyhlášky �. 441/2013 Sb. 

Výnosy z nájemného za rok (§ 32) 

Ro�ní nájemné podle smlouvy ev. jiných doklad� (v p�ípad� pronajmutí 
�ásti se zde uvádí nájemné za pronajmutou �ást nemovitosti)                                   

K� 651 823,50

Obvyklé ro�ní nájemné z pronajmuté �ásti K� 651 823,50

Nájemné z pronajmuté �ásti, použité pro výpo�et (vyšší z obou) K� 651 823,50

Nájemné obvyklé ro�ní jednotkové pro nepronajmutou pronajmutelnou �ást K� 0,00

Vým�ra nepronajmuté pronajmutelné �ásti m2 0,00

Obvyklé ro�ní nájemné z nepronajmuté pronajmutelné �ásti K� 0,00

Uvažovaný hrubý výnos z nájemného ro�n	                                                   K� 651 823,50

Náklady na dosažení výnos� (za rok) 

Podklady pro výpo�et náklad�                                                       

Náklady 40 % z nájemného (paušální dle § 32)  N 260 729,40

Je pozemek, na které stavba stojí, stejného vlastníka jako stavba? ano / ne ano

Nájemné z pozemku, je-li pozemek jiného vlastníka (ro�n�) K� 0,00

Je-li pozemek, na n�mž stavba stojí, stejného vlastníka:    

Zastav�ná plocha stavby  - p�íloha �. 1, �l. 2, odst. (1) m2 153,27

Jednotková cena pozemku podle cenové mapy resp. vypo�tená podle 
vyhlášky (v p�ípad� nepronajmutého resp. vlastního pozemku) 

K� / m2 482,49

Cena vým�ry pozemku rovné zastav�né ploše stavby K� 73 951,24

Z toho 5 %   K� 3 697,56

Náklady celkem   K� 264 426,96

Náklady max. 50 % výnos�   K� 325 911,75

Náklady pro výpo�et výnosové hodnoty dle oc. vyhlášky K� 264 426,96

Výpo�et �istého ro�ního nájemného 

Výnosy  ro�n� celkem                                                K� 651 823,50

Náklady   ro�n� celkem                                                K� 264 426,96

Nájemné po odpo�tu náklad� ro�n� celkem                                          K� 387 396,54

Výpo�et ceny výnosovým zp�sobem 

�isté ro�ní nájemné                                                        K� 387 396,54
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Míra kapitalizace základní     % 6,50

Úprava u �áste�n� pronajaté resp nepronajaté stavby (zvýšení o max. 0,5 % % 0,50

Úprava u stavby s r�zným ú�elem užití (zvýšení resp. snížení o max. 0,5 %) % 0,50

Úprava celkem (m�že být max. 0,5 %)   % 0,50

Míra kapitalizace pro výpo�et ceny výnosovým zp�sobem % 7,00

Cena zjišt	ná výnosovým zp�sobem  CV, v�etn	 p�íslušenství, bez 
pozemk� a trvalých porost�                                    

K� 5 534 236,29

Ocen	ní staveb kombinací nákladového a výnosového ocen	ní podle § 31 a p�ílohy �. 23 vyhlášky �. 441/2013 Sb. 
Jedna pronajatá budova nebo hala s ev. p�íslušenstvím 

Cena všech staveb v�etn� p�íslušenství, zjišt�ná výnosovým zp�sobem, bez 
pozemk� a trvalých porost�

CV  (K�) 5 534 236,29 

Cena všech staveb v�etn� p�íslušenství, zjišt�ná nákladovým zp�sobem, 
bez pp, s odpo�tem opot�ebení, bez pozemk� a trvalých porost�

CN (K�) 9 805 684,94 

Rozdíl CV - CN  (K�) -4 271 448,65 

Absolutní hodnota rozdílu R   =  | CV - CN| (K�) 4 271 448,65 

Zat�íd	ní nemovitosti do skupiny podle analýzy rozvoje nemovitosti podle tabulky �. 1  p�ílohy  
�.  17  vyhlášky 

  

Skupina     D 

Charakteristika: 
Bez zásadních zm�n  – stabilizovaná oblast, nemovitost nemá rozvojové 

možnosti 

Vztah ceny stanovené výnosovým 
zp�sobem a ceny stanovené nákladovým 
zp�sobem: 

Cena stanovená výnosovým zp�sobem CV je  menší 

P�ípad ocen�ní: CV je menší nebo rovna  CN 

Vztah pro ocen�ní (p�íloha �. 23, tabulka 
�. 2) 

Cena stanovená kombinací CV a CN  = CV + 0,10 R 

Cena stanovená kombinací výnosového a nákladového zp�sobu ocen	ní K� 5 961 381,16
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9.2.2 POROVNÁVACÍ ZP�SOB OCEN�NÍ – STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY 

– NOVÝ STAV 

Databáze 

0) Budova �. p. 41 (Oce�ovaná budova) 

                   Rok kolaudace: 1940 
             Podlahová plocha: 446,77 m2

                   Lokalita: Masarykovo nám�stí                
       Vým�ra pozemku: 535 m2

             Technický stav: výborný 
Prodej v roce 2012: 3,8 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 159,05 m2 

Vybavení: ordinace, kancelá�e, byty 

        Obr. �. 25 – Budova �. p. 41

1) Budova �. p. 180 

                   Rok kolaudace: 1953 
             Podlahová plocha: 289 m2

                   Lokalita: Nám�stí Míru                 
           Vým�ra pozemku: 471 m2

             Technický stav: výborný 
Prodej v roce 2012: 4,9 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 201 m2 

Vybavení: obchod, byt 

               Obr. �. 26 – Budova �. p. 180 

2) Budova �. p. 175 

                   Rok kolaudace: 1950 
             Podlahová plocha: 357 m2

                   Lokalita: Nám�stí Míru                 
           Vým�ra pozemku: 819 m2

             Technický stav: výborný 
  Prodej v roce 2010: 5,2 mil. K�  
              Zastav�ná plocha: 248 m2 

Vybavení: obchody, byty 

             Obr. �. 27 – Budova �. p. 17553

                                                

53 Použity fotografie autora 
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3) Budova �. p. 8754

                   Rok kolaudace: 1940 
             Podlahová plocha: 380 m2

                   Lokalita: Nám�stí Míru                 
           Vým�ra pozemku: 504 m2

             Technický stav: výborný 
Prodej v roce 2008: 4,7 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 190 m2 

Vybavení: obchod, byt 

           Obr. �. 28 – Budova �. p. 87 

4) Budova �. p. 280 

                   Rok kolaudace: 1940 
             Podlahová plocha: 380 m2

                   Lokalita: Nám�stí Míru                 
           Vým�ra pozemku: 320 m2

             Technický stav: výborný 
Prodej v roce 2013: 4,8 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 185 m2 

Vybavení: kancelá�e, bankomat, byty 

            Obr. �. 29 – Budova �. p. 280 

5) Budova �. p. 86 

                   Rok kolaudace: 1942 
             Podlahová plocha: 272 m2

                   Lokalita: Nám�stí Míru                 
           Vým�ra pozemku: 486 m2

             Technický stav: výborný 
Prodej v roce 2009: 4,6 mil. K�  

              Zastav�ná plocha: 136 m2 

Vybavení: obchody, byty 

            Obr. �. 30 – Budova �. p. 86 

                                                

54 Použity fotografie autora 
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Tabulka �. 23 – Porovnávací metoda – navržený stav 

�íslo Identifikace
Cena 

realizovaná

Koef. re-
dukce 

na

Cena po 
redukci na 

pramen ceny
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

IO    
(1-6)

Cena možného 
prodeje oce�. 

objektu

K�
pramen 

ceny
K� lokalita velikost 

stavebn�
technický 

stav
vybavení

vliv 
pozemku

zp�sob 
využití

úvaha 
znalce

 K�

1 Budova �.p. 180 4 900 000 1,00 4 900 000 1,00 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 5 384 615
2 Budova �.p. 175 5 200 000 1,00 5 200 000 1,00 0,95 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 5 200 000
3 Budova �.p. 87 4 700 000 1,00 4 700 000 1,00 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 4 895 833
4 Budova �.p. 280 4 800 000 1,00 4 800 000 1,00 0,96 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00 0,91 5 274 725
5 Budova �.p. 86 4 600 000 1,00 4 600 000 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 5 111 111

Pr�m�r K� 5 173 257
Sm�rodatná odchylka K� 165 233
Pr�m�r mínus sm�rodatná odchylka K� 5 008 024
Pr�m�r plus sm�rodatná odchylka K� 5 338 490
Odhadovaná cena (dle ODBORNÉ úvahy) K� 5 100 000

9.3 SHRNUTÍ VÝSLEDK�

Tabulka �. 24 – Shrnutí výsledk� ocen�ní 

Budova �. p. 41 v He�manov� M�stci 

Realizovaný prodej v�. pozemku 3 800 000 K�

Cena pozemku 258 132 K�

Zp�sob ocen�ní 
Cena p�ed úpravami v 

K�  
Cena po úpravách v 

K�  

V�cná hodnota (nákladový zp�sob ocen�ní 
bez pp) v�. pozemku 3 203 140 10 063 820 

Cena zjišt	ná v�. pozemku 4 761 790 6 219 510 

Cena obvyklá v�. pozemku 4 000 000 5 100 000 

Faktory ovliv�ující cenu zjišt�nou 

• Zm�na stavebn� technického stavu, kterým se snižuje opot�ebení. 

• Vybudováním nových prostor k pronájmu se zvýšil výnos z budovy. 

• Využitím rozvojových možností budovy (vestavbou byt�) došlo k p�esunu budovy ve 

výpo�tu kombinace ze skupiny C do skupiny D, �ímž se zm�nil vztah pro výpo�et 

administrativní ceny z (CV + 0,2 . R) na (CV + 0,1 . R). Snížil se tedy vliv ceny 

zjišt�né nákladovým zp�sobem. 

• V�cná hodnota budovy ve stávajícím stavu vyšla menší než obvyklá cena, avšak 

odpovídá stupni opot�ebení stavby. 
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Faktory ovliv�ující cenu obvyklou 

• Obvyklá cena ve stávajícím stavu tém�� odpovídá realizovanému prodeji. 

• Na cenu obvyklou stanovenou porovnávacím zp�sobem má zásadní vliv kvalita 

databáze srovnávaných nemovitostí. Pro tuto práci byly k dispozici opravdu velmi 

podobné objekty, které se všechny nacházely v t�sném sousedství s oce�ovanou 

budovou, a informace o skute�ných prodejních cenách, které se �asto výrazn� liší od 

nábytkových. 

10 ZÁV�R 

Diplomová práce s názvem Vliv stavebních úprav na cenu polyfunk�ního domu byla 

rozd�lena na dv� �ásti, a to �ást teoretickou a �ást praktickou. 

Teoretická �ást práce osv�tlila pot�ebné základní pojmy, právní p�edpisy, podklady 

pro ocen�ní, metody oce�ování pozemk� a vybraných staveb. V dalších kapitolách byla 

popsána lokalita a charakter oce�ovaných nemovitých v�cí. 

V praktické �ásti práce je uvedeno vlastní ocen�ní nemovitých v�cí, a to pozemku st. 

397 v k.ú. He�man�v M�stec a stavby �. p. 41, která je sou�ástí uvedeného pozemku. 

Pozemek byl ocen�n metodou podle oce�ovací vyhlášky, protože m�sto He�man�v M�stec 

nemá cenovou mapu. V objektu jsou umíst�ny ordinace praktických léka��, kancelá�e a byty. 

Jedná se tedy o polyfunk�ní d�m. 

Stavba �. p. 41 byla dle oce�ovací vyhlášky z d�vodu p�evažující podlahové plochy 

ur�ené pro komer�ní využití za�azena do budov. Byla tedy oce�ována jako budova a ne jako 

rodinný d�m, i když je jako rodinný d�m zapsána v katastru nemovitostí. Podle CZ-CC byla 

budova za�azena dle p�evažující podlahové plochy ur�ené pro kancelá�e do budov 

administrativních ostatních. 

V práci je uvedeno ocen�ní tohoto polyfunk�ního domu p�ed a po navržených 

stavebních úpravách. Stavební úpravy zahrnovaly vým�nu všech oken, zateplení zadní fasády, 

rekonstrukci všech hygienických za�ízení, rekonstrukci bytu ve 3.NP, vestavbu dvou garsonek 

do 4.NP a novou st�echu. 

Budova byla ocen�na dle vyhlášky kombinací nákladového a výnosového zp�sobu a 

porovnáním. 



83 

Budova v�etn� pozemku byla koupena v roce 2012 za 3,8 mil. K�, této �ástce tém��

odpovídá vypo�tená cena obvyklá pro stávající stav, která �iní 4 mil. K�.  
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